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Tilstandsvurdering

CHA

EGHOLM VOLDSTED
Fr.nr. 3126:25

HISTORIE
Voldstedet kan dateres tilbage til 1200-tallet. De første
skriftlige efterretninger er fra 1405, hvor Predbjørn Podebusk ejede gården. Senere har bl.a. Holger Rosenkrantz været ejer. Arkæologiske undersøgelser i 1961
har vist at voldstedet har minimum tre faser, hvor den
ældste går tilbage til 13. århundrede. Efter de arkæologiske undersøgelser bevaredes bygningspartier af et gotisk
porthus og et romansk rum synlige. Det romanske rum
fik rekonstrueret de manglende partier af hvælvingerne.
Portanlægget blev tildækket med jord i 1986 efter sikring af nedstyrtningstruede bygningsdele.

Borgbanken og nedgangen til den hvælvede kælder

SIGNIFIKANS – BEVARINGSVÆRDI
Med sin beliggenhed i et velbevaret kulturmiljø har det
markante voldsted med sin rige historie og lange kontinuitet omfattende mindst 4 bygningsfaser, høj integritet.
Det romanske rum, med velbevarede bygningsdetaljer,
har stor autenticitet. Stedet har haft stor betydning i
middelalderen. Høj signifikans.

ADMINISTRATION
Privat ejer: Ole Falck
Matrikelnummer: 1g, Egholm Hgd., Ferslev

ADGANGSFORHOLD
Forrummet og døren til den hvælvede kælder

Besøg
Nedgangen til kælderen, via moderne spindeltrappe,
ligger i privat have uden offentlig adgang.

Vejskiltning
Ingen skiltning.

TILSTAND
Der ses saltudtrædninger på flere af kældermurene,
bl.a. på vestmurens yderside, som vender ud mod
gangen og på nordmurens yderside, som vender ud
mod forrummet.
I hvælvribberne i kælderens østlige del er der flere små
afskalninger, trykskader.
RØD
I forrummet nord for det hvælvede kælderrum er der

Den hvælvede kælder set mod øst

vest for og over døråbningen ind til kælderen, løse og
nedfaldne munkesten og smuldrende mørtel. Løse
sten fastmures og hvor der mangler sten, suppleres
der med nye sten, hvis nødvendigt for stabiliteten.
Områder med smuldrende mørtel udbedres.

ØKONOMI
2 mand i 2 dage
2 munkesten à 55,00 kr

14.000
275

GUL
Forrummets vestmur har smuldrende fuger og enkelte
løse sten. Løse sten mures fast og nedbrudte fuger
fuges.
I den hvælvede kælders pikstensgulv er der flere huller mellem stenene, særlig langs vest- og sydvæggen.
Huller er op til 40 cm dybe og meget våde i bunden.
Hullerne fyldes med et grusmateriale, der pakker
godt.
De to udluftningskanaler i loftet, bør chekkes og renses.

Den hvælvede kælders vestvæg med vinduesåbning

ØKONOMI
2 mand i 2 dage

14.000

BUDGET I ALT
Restaurering
RØD
Ruinen:
5 teglsten à 55,00

2 mand i 2 dage

I alt

14.000
275

14.275

GUL
Ruinen:

2 mand i 1 dag

I alt

14.000

14.000

Samlet istandsættelse
Rød, incl. sten:
Gul, incl. sten:
Blå, incl. sten:

2 mand 2 dage
2 mand i 2 dage
2 mand i 0 uge

Håndværkerpriser i alt
Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20 %

Restaurering i alt

Besigtiget
Charlotte Haas 17-09-2015

14.275
14.000
0

Nedfaldne sten og mørtel omkring indgangen til kælderen

28.275
9.896
5.655

43.826

Hvælvkappe med udluftningshul

