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Jørgen Frandsen
Arkitekt M.A.A.

Indledning
Stendæmningen ud til Kalø Slotsruin er den bedst bevarede synlige
middelaldervej i Danmark, også selv om den sydligste del af vejdæmningen er kraftigt restaureret/genopført i 1950-erne. Ved højvande i
Århusbugten står vandet op af vejdæmningens sider, og dette har bevirket at der er kommet større sætningsskader på vejdæmningens sider.

Den originale del af vejdæmningen

Bevaringsværdier
Brolægningen er den længst bevarede sammenhængende middelalderlig vejstrækning i Danmark. De bevarende fredningsværdier for vejdæmningen er dens enestående bevaringstilstand og dens samhørighed
med Kalø Slotsruin samt dens placering på strandengen og overgangen
til øen, hvor Kalø Slotsruin ligger.
Dæmningen, hvorpå der næsten altid færdes besøgende til slotsruinen,
er et markant ellement i det flade landskab mellem slotsøen og herregårdslandskabet på landsiden.
Vejdæmningen og Kalø Slotsruin

Vejdæmningen ved Kalø Slotsruin
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Historie
Anlæggets historie

Fund af konstruktion i vejdæmningen

Vejdæmningens opbygning

Kalø Slot begyndtes anlagt i 1313 af kong Erik Menved, og var i brug
indtil 1600- tallet, hvor den nedrives. Vejdæmningen må være anlagt i
slottes begyndelsesperiode.
En del af vejdæmningens sidesten mod syd blev fjernet af ”stenfiskere”
inden 1955.
I 1961 fandt skovrider Th. Wellendorf (der formodentligt førte tilsyn
med istandsættelsesarbejderne på vejdæmningen): ”ca. 75 meter fra
hvor broen støder til øen, har vi fundet en stensætning, som kunne tyde
på, at det er der den omtalte bro har været. 140 cm. inden for kantstenene og 70 cm. inden for den normale ovenbreddekant, står en stensætning med 2 a 3 sten sat oven på hinanden. Over disse findes et sort
lag på 10 cm. indeholdene mange træstykker. Uden for denne stensætning er opfyldt med store sten og murbrokker og tegl- Munke og
Nonner- hvilket sidste strækker sig ret langt ud mod stranden. Jeg har
taget nogle billeder, som viser disse ting, ligesom jeg har vist det på en
skitse. Vi vil være på vagt over for, om der viser sig mere, har det været
her broen har været, vil stensætningen jo høre op et stykke, ligesom
kantstenene, og derefter komme igen i samme form”

Istandsættelseshistorie

Opbygning istandsættelse 1954-62

I perioden 1940-45 udførte Nationalmuseet ved C.M.Smidt mindre
istandsættelsesarbejder på vejdæmningen.
Dæmningens sydlige del var i 1950-erne efterhånden blevet skyllet helt
i stykker af det omgivende vand og isgang, så siderne og stenbelægningen havde sat sig og lå løs.
I perioden 1954-62 blev den sydlige del af dæmningens overflader omsat af Nationalmuseet ved Stiesdal.
I 1961 beskriver Skovrider Th. Wellendorf vejdæmningens konstruktion som havende en topbredde på 5,70 m, en bundbredde på 8,5 m og
en højde på ca. 1,3 m. Dæmningens kerne er sandblandet ler i en bredde på ca. 5,70 m og en højde af 1,0 m som fortoner sig opad mod brolægningen i sand (ca. 0,40 m).
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Administration
Ejer: Naturstyrelsen
Pleje: Naturstyrelsen
Kommune: Syddjurs Kommune
Fredningsnummer: 2316:42
Stednummer: 14.11.01
Nationalpark: Nationalpark Mols Bjerge
Bygherrer: Kulturarvsstyrelsen/Kulturstyrelsen
Arbejdsperiode: 03.10 – 15.12 2012 og 29.05 – 10.07 2013
Projektering/tilsyn: Kulturarvsstyrelsen/Kulturstyrelsen – Arkitektur,
Design og Kunsthåndværk v. arkitekt MAA Jørgen Frandsen
Entreprenør: Anlægsgartner Torben Jensen Aps, Mariagervej 245, 8228
Randers v. Torben Brauer
Økonomi: Forbrug i alt 322.760 kr.
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Registrering

Original nordlige del

Original vejbelægning opdelt i felter

Nedkørsel fra vejdæmning mod vest.

Original vejdæmning langs højvandsdiget

Omsatte sydlige del

Beskrivelse før istandsættelse
Vejdæmningen er registreret med 0 ud fra GI-punkt ved den lige
vejdæmnings nordvestlige afslutning.
Nordlig originale del:
Den originale del er på strækningen 0-345 m. Vejdæmningen er afsat
som en lige linie.
Vejdæmningen er op til ca. 110 cm over det omgivende landskab.
Dæmningen afsluttes mod nord uden nogen definerbar naturlig afslutning ved et "højvandsdige".
Vejoverfladen har en varierende pilhøjde på 0-20 cm. På større dele af
strækningen er der udlagt enkelt eller dobbelt trædestensrække ca. i
midten af vejen. Trædestenene er større sten f.eks. 50x20 cm. lagt fortrinsvis med længderetningen på tværs af vejretningen. En del af vejbelægningen er opdelt i felter på tværs af vejen, og felterne er ofte udlagt
med mindre vejsten. Tværstenene er udført af større sten. Stenstørrelsen
i vejbelægningen er 5-90 cm. flade natursten. Vejbelægningen er komplet bevaret undtagen et felt mellem 50-53,5 m, hvor belægningen
mangler i vejens vestlige halvdel, ved nedkørslen mellem 131,5-140 m.
hvor dele af belægningen mangler i vejens vestlige del, og ved nedkørslen mellem 161-169,5 m. hvor dele af belægningen mangler i vejens
østlige del. Fyldet mellem stenene er sand og ral samt muslingeskaller.
Siderne er skråt afsatte og nu delvist jorddækkede, oprindeligt sat i ca.
45 gr. i natursten med størrelser på 30-50 cm.. På den sydligste del hvor
vandet kan påvirke vejdæmningen ligger vest for vejdæmningen en
stenrække med mellemrum mellem stenene i en afstand fra vejdæmningen på 4-4,5 m, og øst for ligger spredte sten i en afstand fra vejdæmningen på 5-8,5 m.
Der findes to nedkørsler fra vejdæmningen, en mod vest i 131,5 m og
en mod øst i 161 m. Nedkørslernes overflader er uden stenbelægning.
Ved siden af nedkørslerne ligger der bunker af større sten, som formodentligt er fjernet fra vejdæmningen ved etableringen af nedkørslerne,
hvilket viser at nedkørslerne er etableret efter vejdæmningens opførelse.
Nordlig del langs "højvandsdiget":
Den sydlige del med forbindelsen til den lige vejdæmning mangler over
en strækning på ca. 40-45 m. Vejstykket er muligvis bortskyllet til dels
på grund af en afvandingskanal på ydersiden af højvandsdiget.
Vejdæmningen er etableret uden for et højvandsdige med en mellemliggende grøft. Vejdæmningen er op til ca. 50 cm over det omgivende
landskab, og belægning afsluttes i begge ender uden nogen naturlig
afslutning. Vejbelægningen har en bredde på ca. 3,3 m., og er lagt uden
pilhøjde. Stenstørrelsen er 5-40 cm.
Sydligste omsatte del:
Den omsatte del er på strækningen 345-552 m. samt østsiden 305-345
m.
Vejdæmningen har et knæk i den sydlige del, men er ellers lige afsat.
Vejoverfladen lagt uden pilhøjde. På dele af strækningen er der udlagt
en række større trædesten i ca. midten af vejen. Stenstørrelse i vejbe-

6

lægningen er 10-70 cm flade natursten. Fyldet mellem stenene er sand
og ral samt muslingeskaller.
Siderne er skråt afsatte, ca. 45 gr. og sat i natursten med størrelser mellem 20-90 cm. Fyldet mellem stenene er ral i varierende størrelse. Der
er ikke anvendt kilesten. Siderne er ikke opsat i reelle skiftegange, men
tilpasser sig de anvendte stens størrelse. Vest for vejdæmningen ligger
en stenrække med mellemrum mellem stenene i en afstand fra vejdæmningen på 4-4,5 m, og øst for ligger spredte sten i en afstand fra vejdæmningen på 5-8,5 m.
Den originale vejdæmnings afgrænsning mod syd samt trædesten og
tværgående opdelinger er registreret:
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Skadesbeskrivelse
Nordlig del langs ”højvandsdiget”:
Der er ingen skader på vejdæmningen eller ”højvandsdiget”. Mellem
den nordlige del og den nordlige originale del mangler et stykke af vejdæmningen, og på dette lave stykke står der en del vand på adgangvejen til Kalø Slotsruin.
Nordlig originale del:
Enkelte steder mangler der materiale i brolægningen, og på siderne
mangler der også enkelte steder materiale. Nederst på østsiden har
køerne trådt en trædesti, og denne har enkelte steder nedbrudt siderne.
På den sydligste del af vejsiderne mangler der stenmateriale mellem
sidestenene, og enkelte originale sten har sat sig eller er udskredet.
Kreaturskader ved nordlige originale del

Sydlige omsatte del:
Sidestenene mangler stenmateriale mellem stenene, og partier har sat
sig eller er udskredet. Vejstenene har sat sig en del steder langs vejdæmningens sider og mangler stenmateriale mellem stenene.
Forskellige løvfældende bevoksninger på vejdæmningens sider løsner
enkelte steder stenene.
Alle skader er blevet registreret på luftfoto med 4 registreringer:
Grøn enkeltskravering: Manglende græstørv
Grøn dobbeltskravering: Manglende stabilgrus
Blå enkelt skravering: Manglende stenfyld
Rød enkelt skravering: Udskredne sten og manglende sten

Sætningsskader af siden og vejstenene
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Bygningsarkæologiske undersøgelser
Der lavedes 2 mindre undersøgelser hvor vejbelægningen var underskyllet og siderne udskredet. Til begge undersøgelserne brugtes en relative
kote 10 som var den samme for begge undersøgelser.
Undersøgelse i vestsiden:

Undersøgelsessted vestsiden, set mod syd

Undersøgelse i vestsiden, set mod nord

Profil mod nord

Organisk lag med underliggende sandfyld

Organisk materiale, kul, mørtel og tegl

Der udførtes et snit på vestsiden i 452,4 m fra 0-punktet. Snittet blev
lagt lidt skråt i vejdæmningen med en samlet længde på 2,1 m fra
vejdæmningens vestre bundsten og ca. 1 m ind i kørevejen. Snittet
havde en dybde af 1,08 m i forhold til kørevejen. Der registreredes en
profil mod nord og en plan.
Profilen viste at der under vejstenen med topkote 9,94 var et rallag, 5060 cm tykt, med sten i størrelser op til 6 cm og indeholdende lidt sand,
hvilket må tolkes som det nye udlægningslag fra vejdæmningens restaurering i 1960-erne. Herunder lå et andet rallag, 10-20 cm tykt, med en
stenstørrelse mellem 3-7 cm og indeholdende meget sand og enkelte
små røde teglstykker. Laget tolkes som del af det originale udlægningslag for stenvejbelægningen. Herunder fandtes der sten mod vest med
topkoter i 9,23 og med en afstand fra vestre bundsten på ca. 1,4 m.
Stenene opfattes som en stenrække/foring der ligger langs
vejdæmningens side. Øst for denne stenrække/foring og delvist hen over
den ligger et 8-18 cm tykt organisk lag indeholdende en del kul, mørtel
og røde og gule teglfragmenter herunder et stykke af en gul munkesten
med højde på 8 cm og et hjørne af et rødt munke/nonne 8x13x2,5.
Lagets overkant er ret ujævn mens underkanten er vandret i kote 9,15.
Herunder lå rent gulligt sand med tynde lag af brunligt sand (lagtykkelse
maks. 0,5 cm). Sandlagene fortsatte til udgravningsbunden i kote 8,90. I
kote 8,95 lå et fragment af en rød munke/nonne med en tykkelse på 2,5
cm. Fragmentet viser at sandlagene er fra borgens periode.
Vejdæmningens sides opbygning har en skrå indvendig opbygning så
siden i bunden har en bredde på min.1,35 m, hvor vejdæmningens skrå
side her er på 1,0 m.
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Undersøgelse i østsiden:

Gul munkesten og rød munk/nonne

Der udførtes et snit på østsiden i 442 m fra 0-punktet. Snittet blev lagt
ca. vinkelret i vejdæmningen med en samlet længde på 1,5 m fra vejdæmningens østre synlige bundsten og ca. 0,95 m ind i kørevejen. Snittet havde en dybde af 0,85 m i forhold til kørevejen. Der registreredes en
profil mod nord og vest samt en plan.

Undersøgelsessted østsiden, set mod syd

Undersøgelse i østsiden, set mod vest

Nordre profil:
Under vejstenen med topkote 9,96 var et rallag, 45 cm tykt mod vest og
75 cm mod øst, med sten i størrelser op til 5 cm og indeholdende lidt
sand hvilket tolkes som det nye udlægningslag fra vejdæmningens restaurering i 1960-erne. Herunder lå mod øst flere lagdelinger, der afsluttes
mod øst lodret over hinanden ca. 70 cm vest for kørebanens østre kant.
Øverste lag er brunt sand, ca. 15 cm tykt vandret lag. Herunder ligger et
lag af hvidt sand, ca. 14 cm tykt vandret lag der indeholder lidt rødt teglsmuld og stykker. Laget tolkes som del af det originale udlægningslag
fra stenvejbelægningen. Herunder ligger et 3-8 cm tykt organisk lag
indeholdende kul og røde teglfragmenter. Lagets overkant er vandret og
laget blev ikke udgravet ud mod vejdæmningens østside, idet udgravningsbunden her lå højere. Herunder lå rent brunt sand. Sandlaget fortsatte til udgravningsbunden i kote 9,10. Mod øst mellem lagopbygningen lå hen over det organiske lag en sandlomme af brunt sand indeholdende røde teglfragmenter.
Vestre profil:
Under vejstenen med topkote 9,96 var et rallag, 45 cm tykt, med sten i
størrelser op til 5 cm og indeholdende lidt sand, hvilket tolkes som det
nye udlægningslag fra vejdæmningens restaurering i 1960-erne. Mellem
kote 9,54 og 9,36 lå et vandret lag brunt sand. Mellem kote 9,36 og 9,23
lå et vandret lag af hvidt sand, der indeholder lidt rødt teglsmuld og
stykker. Laget tolkes som del af det originale udlægningslag fra stenvejbelægningen. Mellem kote 9,23 og 9,16 lå et vandret organisk lag indeholdende kul og røde teglfragmenter. Herunder lå rent brunt sand. Sandlaget fortsatte til udgravningsbunden i kote 9,10.
Vejdæmningens sides opbygning var for forstyrret til registrering.
Der var ingen stenrække/foring mod øst der afsluttede der organiske lag
og de underliggende sandlag, men dette skyldes formodentligt forstyrrelser, der er sket ved istandsættelsen af vejdæmningen i 1960erne.

Profil mod vest og nord
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Generelle betragtninger

Nordlig del af vejdæmning og Grevens
Skanse

Opdeling af brolægning mellem 100-125 m

Undersøgelsen viser at der er to faser i vejdæmningen. Første fase består
af 2 stenrækker/foringer der ligger med en afstand af 4,75 – 5,20 med
topkote ca. 80 cm under den nuværende vejdæmning. Mellem stenrækkerne er blevet opfyldt med sandlag, og da der er enkelte teglfragmenter
i sandlagene, må byggeriet på Kalø allerede være påbegyndt på anlæggelsestidspunktet. Oven på sandfyldet har ligget organisk materiale, formodentligt grene, som har stabiliseret køreoverfladen. Denne vejdæmning må have eksisteret i en længere periode, hvilket ses på de store
mængder tegl og mørtel, der er i kørebelægningen og som må være
spildt under transporten ud til Kalø.
Senere udvides vejdæmningen til den nuværende bredde på 5,6 m, samtidig med at den forhøjes med ca. 75 cm og får en stenbelægning som
kørevej. Stenrækker/foringen fra den første vejdæmning bruges som del
af fundamentet til sideopbygningen af den nuværende vejdæmning.
Stenrækken/foringen og det organiske lag der blev fundet i de to undersøgelser svarer til det som skovrider Th. Wellendorf fandt i 1961, ”ca.
75 meter fra hvor broen støder til øen”, hvilket svarer til ca. 470 m fra 0punktet.
Den originale vejbelægning i natursten er på den lige vejdæmning visse
steder opdelt i felter med tværgående stenrækker. Afstanden mellem de
tværgående stenrækker er meget varieret, fra 1,15 m til 17,8 m. Hvor
afstanden er stor, må det formodes at belægningen er omsat, og de tværgående rækker ikke er blevet udført ved omsætningen. Der er 14 felter
mellem 1,15-2,9 m, 18 felter mellem 3,25-5,5 m, 6 felter mellem 6,157,2 m og 10 felter mellem 8,25-17,8 m. Feltstørrelserne op til 5,5 m ser
ud til at være originale uden tidligere underopdelingen, mens større felter kan have været underopdelt oprindeligt.
Der er ingen sammenhæng mellem den lige afsatte vejdæmning og vejdæmningen der forløber på ydersiden af højvandsdiget. Det har været
overvejet, om den lige vejdæmning skulle have fortsat mod nord ud over
standengen hen langs Grevens Skanses østside, men der kan i strandengen ikke ses spor af stolper eller lignende konstruktioner.

GI-punkt der er O-punkt i registreringen

Opmålinger
Opmålingen er foretaget med luftfoto, hvor længdeangivelsen fra
0-punktet er optegnet på jordoverfladen. Der er optaget 2 serier,
en fra vest og en fra øst så vejdæmningens sider kan registreres.
Registreringen er endvidere opdelt i ”Inderste vejdæmning” og
”Lige vejdæmning”.
Vejdæmningen er registreret med 0 ud fra GI-punkt ved den lige
vejdæmnings nordvestlige afslutning. På den inderste vejdæmning er afstandsmålet afsat på vejdæmningens vestlige side og
følgende denne side undtagen nordligst. På den lige vejdæmning
er afstandsmålet afsat på vejdæmningens vestlige side og følgende denne side.
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Inderste vejdæmning:
• Vestside 80-100 m
• Vestside 100-150 m
• Vestside 150-200 m
• Vestside 200-250 m
• Vestside 250-290 m
• Østside 0-50 m
• Østside 50-80 m
• Østside 80-100 m
• Østside 100-145 m
• Østside 150-200 m
• Østside 200-250 m
• Østside 250-290 m
Lige Vejdæmning:
• Vestside 0-50 m
• Vestside 100-150 m
• Vestside 150-200 m
• Vestside 200-250 m
• Vestside 250-300 m
• Vestside 300-350 m
• Vestside 350-400 m
• Vestside 400-450 m
• Vestside 450-500 m
• Vestside 500-553 m
• Østside 0-50 m
• Østside 50-100 m
• Østside 100-150 m
• Østside 150-200 m
• Østside 200-250 m
• Østside 250-300 m
• Østside 300-350 m
• Østside 350-400 m
• Østside 400-450 m
• Østside 450-500 m
• Østside 500-553 m
•
•

Vestside – snit og plan i dæmning 1:20, Jørgen Frandsen 2013
Østside – snit og plan i dæmningen 1:20, Jørgen Frandsen 2013

20

Restaurering

Arbejdsforløb
Der udførtes primært arbejder på den sydlige del af den lige vejdæmning, hvor denne har været påvirket af havvandet. Mindre arbejder er
udført på den nordlige del af den lige vejdæmning.
Arbejdet foregik i to arbejdsperioder med 1-2 arbejdsfolk. Der anvendtes en mindre lastbil til transport af fyldmateriale og håndværktøj samt
en gravemaskine på gummilarvefødder.
Arbejdet startede nordligst på østsiden og fortsatte sydpå af denne side
og derefter på vestsiden mod syd og nordpå.

Istandsættelse af vejdæmningen side

Byggeplads
Der blev oplaget fyldmateriale i forskellige størrelser på parkeringspladsen ved Kalø.
Materialer

Istandsættelse af vejdæmnings side

Stenmaterialer er fra forskellige grusgrave ved Ballen på Djursland.
• Singelssten 2-6 cm, skarpe og runde sten
• Singelssten 6-12 cm, skarpe og runde sten
• Granitsten 15-25 cm, runde sten
• Granitsten 30-70 cm, runde sten
• Granitsten 70-120 cm, runde sten
Stabilgrus
Muldblandet sand
Græstørv der er skåret på strandengen øst for den inderste vejdæmningsforløb

Restaureringsprincipper:
•

Omlægning af brolægning

•
•
•
•
Omlægning/fornyelse af vejdæmnings side

•

•
•
•
Komprimering af fyldsten

•

Bevarede in situ sten på dæmningssiderne der mangler omliggende fyldmateriale pakkes med singelstyperne. Pakningerne
komprimeres med slagboremaskine med flad mejselshoved og
løftestang med kuglehoved.
Ned- og udskredne facadesten omlægges med gravemaskinen
og/eller løftestænger. Lægges i store singelssten.
Manglende facadesten suppleres med nye sten i samme størrelse som de omkringliggende facadesten.
Større mellemrum mellem facadesten i vejdæmningens sider
udfyldes med granitsten, der passer til mellemrummet
Hvor der mangler ”bundsten” langs vejdæmningen suppleres
med nye ”bundsten” i samme størrelse som de omkringliggende. Stenene graves ca. 40 cm ned i sandet.
Hvor der mangler sten i den spredte stenrække der ligger 5-8,5
m øst for vejdæmningen langs vandkanten suppleres med nye
sten i samme størrelse som de omkringliggende. Stenene graves ca. 1/3 ned.
Hvor kørevejen er nyomsat efterfyldes med muldblandet sand
Løvfældende bevoksning og anden større bevoksning fjernes
fra den sydlige del af vejdæmningen
Hvor der mangler græstørv for at stabilisere siderne på den
nordlige del af originalvejen udlægges græstørv
Hvor køernes trædesti destabiliserer vejdæmningens østside
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•
•

opfyldes med stabilgrus
Hvor den lige originale vejdæmning afsluttes mod nord ilægges
stabilgrus op til vejbelægningen for at stabilisere vejbelægningens afslutning
Hvor vejdæmningen mangler ved højvandsdiget udlægges i den
lave del stabilgrus

Arbejdets resultat
Hvor vejdæmningens sider har været påvirket af havvandet er alle skaderne blevet udbedret, og der er efterfyldt med stenmateriale mellem
stenene, så den lige del af vejdæmningen fremstår skarp og præcis.
Stenpakningen mellem stenen vil ved højvande være påvirket af bølgerne, og det må forventes at der skal efterfyldes med stenmateriale med
ca. 25 års mellemrum ved havets nuværende vandstandshøjde.

Omsatte sydlige del efter istandsættelse

Stenpakning mellem sidestenene
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Vedligeholdelse/pleje

Naturstyrelsen har som ejer forpligtigelsen til at pleje vejdæmningen og
sørge for at der ikke kommer bevoksning på dæmningen.
Vedligeholdelse og istandsættelse påhviler Kulturstyrelsen.

Opmålinger

Nordlig vejdæmning langs højvandsdige:
Set fra vest:

65-110 m

100-150 m

150-200 m
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200-250 m

Nordlig vejdæmning langs højvandsdige:
Set fra øst:

0-60

40-90

70-100
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100-145

150-200

200-250

250-290
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Lige vejdæmning:
Set fra vest:

0-50

100-150

150-200
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200-250

250-300

300-350
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350-400

400-450

450-500

500-553
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Lige vejdæmning:
Set fra øst:

0-50

50-100

100-150

150-200
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200-250

250-300

300-350

350-400
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400-450

450-500

500-553
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