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Indledning

Hovedtårnets udvendige side mod sydvest havde udvaskede fuger der
bevirker at facaden blev ustabil. På tårnets udvendige sider mod nordøst
og sydøst var der løse murpartier i facaden. Murpartierne var i fare for at
nedstyrte fra op til 8 meters højde, hvilket indebar en risiko for de
besøgende der opholde sig op af murene.
Porttårnets fundament og facader havde løse sten og fuger der bevirkede, at murværket var i fare for at blive ustabilt med tab af originalt
murværk til følge.
For at undgå muligheden for skader på besøgende samt standse nedbrydningen af væsentlige bygningsdele på Kalø, blev murpartierne
istandsat i 2006.

Hovedtårnets eksponerede murkerne

Historie

Anlæggets historie
Kalø begyndes anlagt i 1313 af kong Erik Menved, og var i brug indtil
1600-tallet, hvor den nedrives. Hovedtårnet og porttårnet er bygget i
borgens opførelsesperiode.
Udgravningshistorie
Hovedtårnets øvre murkerne har siden nedbrydningen af facademurene
i 1670erne været synlige og ikke været jorddækkede.
Porttårnets mure blev delvist nedbrudt i 1670erne og efterfølgende tildækket med nedbrydningsmateriale og jord. I 1943 udgraver Nationalmuseet ved C. M. Smidt murene og de øvre dele af fundamenterne samt
partielt fundamentet af porttårnet.

Hovedtårnets istandsættelse i 1909

Istandsættelseshistorie
Hovedtårnet ydre facader er istandsat i 1909 samt i 1936, hvor de nedre
partier blev skalmuret med nye røde munkesten. Denne skalmuring er
nederst lavet af hele munkesten og herover af afhuggede munkesten.
Tårnets sydvestlige hjørne og sydøstsiden hen til det store vinduesskår
var i fare for at styrte ned, og blev for størstedelen skalmuret på hele
murkernefladen. Den øvrige øvre originale murkerne er partielt skalmuret og efterfuget. Den anvendte mørtel er en cementkalkmørtel.
Porttårnets mure blev delvist rekonstrueret i 1946-47 ved nyopmuring
af manglende fundament og facadepartier op til ca. i niveau med
portgennemgangens belægning.

Nyrestaureret porthus 1946

Betonbrodragerne mellem porttårnet og stendæmningen udførtes i
1946.
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Administration

Ejer: Naturstyrelsen
Pleje: Naturstyrelsen
Fredningsnummer: 2316:42
Stednummer: 14.11.01
Kommune: Syddjurs Kommune
Arbejdet udførtes i perioden: 10.05 – 10.08.2006
Bygherrer: Nationalmuseet
Tilsyn: Nationalmuseet – Danmarks Middelalder og Renæssance v.
arkitekt MAA Jørgen Frandsen
Entreprenører:
Murer: Hyllested Murerforretning, Balle
Stillads: PS – Stillads A/S, Ørsted
Entreprenør: Peter Hvid Laursen, Knebel.
Opmåling: Nationalmuseet, København K
Økonomi: 275.243 kr. ekskl. mons

Registrering

Hovedtårnets synlige murkerne

Hovertårnets delvist nyopmurede facade
fra første restaurering

Bygningsbeskrivelse
Hovedtårnet:
De restaurerede murflader er hele hovedtårnets udvendige sydvestside
og partier af tårnets udvendige sider mod sydøst og nordøst over skalmuringen udført af C. M. Smidt.
De oprindelige murfacader består af murkerne der er opbygget i skifter
bestående af røde munkesten, hele eller fragmenter samt natursten.
Mørtlen er en fed kalkmørtel. Partielt er den oprindelige murkerne
senere restaureret.
Porttårnet:
De restaurerede murflader er alle porttårnets stående yderfacader. Alle
siderne har blank mur med større partier der er rekonstrueret af C.M.S.
Tidligere restaureringer
Hovedtårnet:
Partielt er de nederste og øverste dele af facaderne skalmuret med nye
hele og afhuggede munkesten sat i en kalkcementmørtel, og der er
partielt efterfuget med en kalkcementmørtel der fremstår hvidere end
opmuringsmørtlen. Fugerne er tilbagetrukket ca. ½ cm. og bearbejdet
med et fugejern med en dobbeltridse med en afstand af 6-8 mm.
Enkelte partier er efterfuget med en kalkhydraulisk mørtel fra muristandsættelse i 1986, hvor mindre partier blev istandsat med tilhuggede
munkesten.
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Porttårnets delvist nyopmurede facade
fra første restaurering

Porttårnet:
Sydøstsidens murparti ind mod ringmuren er rekonstrueret sammen
med murens øvre partier, ca. 8 skifter, samt hele østhjørnet undtagen de
nederste 3 skifter. På nordøstsiden er rekonstrueret østhjørnet med et
mindre originalt murparrti på op til 15 skifer umiddelbart nordvest for
hjørnet. Murværket under broen er rekonstrueret, mens murens midterparti har rekonstruerede øvre partier på 4 – 12 skifter øgende mod
nordhjørnet med 22 rekonstruerede skifter (6 originale skifter bevaret).
På nordvestsiden er hele muren rekonstrueret undtagen de nederste
murpartier ved nordhjørnet.
De rekonstruerede partier er opmuret med en rød håndstrøget munkesten der er lagt i en kalkcementmørtel og fuget med en hård cementmørtel. De øverste skifter er partielt omlagt/udskiftet i 1995 og lagt i en
kalkhydraulisk mørtel.

Fotoregistrering:
Hovedtårnets og porttårnets ydermure er fotoregistreret før, under og
efter istandsættelsesarbejderne.
Skadesbeskrivelse:
Hovedtårnet’s udvendige facader:
Der er generelt ingen skader på munkestenene.

Nordvestsidens murkerne

Nordvestsiden tårnet, udvaskede fuger

Nordvestsiden:
Under bunden af nederste vindueshøjde:
Blank mur i røde munkesten. Nederste del original, øverste del
C.M.S.’s opmuring. I den original murfacade er ca. 10 % af fugerne
skadet, hovedsageligt forsaget af murbier med skadesdybder på op til 6
cm. I CMS-facaden er ca. 50 % af fugerne skadede og manglende i en
dybde på op til 8 cm.
Mellem bunden af nederste vindueshøjde og bunden af midterste
vindueshøjde:
Afhuggede røde munkesten af C.M.S. undtagen nederst mod nord hvor
det er blank mur af C.M.S.. Ved de afhuggede munkesten er ca. 80 %
af fugerne manglende i en dybde på 2-8 cm., og i den blanke mur er der
partier med manglende fuger på op til 5 cm.
Mellem bunden af øverste vindueshøjde og bunden af midterste
vindueshøjde:
Meget restaureret original murkerne med enkelte partier af tilhuggede
munkesten fra restaureringen i 1986. Omkring 20 % af facadens fuger
er udvaskede eller løse i en dybde på op til 6 cm, specielt i den nederste
del af murstykket.
Over bunden af øverste vindueshøjde:
Meget restaureret original murkerne med enkelte partier af tilhuggede
munkesten fra restaureringen i 1986. Facaden er i god stand med
enkelte løse fuger.

Sydvestsiden tårnet, murkernen
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Sydvestsidens østlige del:
Under bunden af midterste vindueshøjde:
Facaden er i god stand.
Over bunden af midterste vindueshøjde:
Nederst partielt restaureret original murkerne og øverst meget
restaureret murkerne. Partielt manglende løse fuger og frarevnede
munkestensfragmenter.
Sydøstsiden tårnet, murkernen

Sydvestsiden porttårnet

Sydøstsiden porttårnet

Nordøstsiden porttårnet

Hovedtårnet, bevarede originalfuger

sydøstsiden:
Facaden er generelt i god stand bortset fra to steder.
Ca. 6 m. oppe ved østhjørnet er der et løst murparti på ca. ½ m2, og
ligeledes ca. 6 m. oppe midt mellem vinduet og nordhjørnet er der et
bevaret murparti ½ sten bag den oprindelige murfacade bestående af 8
skifter. De sydligste sten er revnede ½ sten inde og løse.
Porttårnets facader:
Sydvestsiden:
Løse eller manglende fuger på op til en dybde af 8 cm, fortrinsvis i de
originale murpartier. Tre lodrette revner ca. 2,0 , 3,8 og 5,2 meter fra
østhjørnet i det originale murværk samt i CMS murværket, men ikke i
det nyere restaureringsmurværk fra 1990erne .Løse eller manglende
mørtelpartier omkring fundamentssten.
sydøstsiden:
I de originale murpartier er der 12 munkesten der er så nedbrudte at de
må udskiftes for at undgå yderligere skader på facademurværket. Løse
eller manglende fuger på op til en dybde af 8 cm, fortrinsvis i de
originale murpartier. Løse eller manglende mørtelpartier omkring
fundamentssten, hvoraf enkelte sten er udskredet.
Nordøstsiden:
Løse eller manglende fuger på op til en dybde af 4 cm, fortrinsvis i de
få bevarede originale murpartier. Muren har en opadgående gammel
revne startende ved jordoverfladen ca. 1 m fra nordhjørnet og løbende
17 skifter op og sluttende ca. 0,6 m fra hjørnet. De 9 skifter over revnen
er ommuret ved tidligere restaureringsarbejde. Revnen har en bredde på
ca. 2,3 cm med en næsten vandret bevægelse mod nordøst. Der er ingen
revner i de øverste omsatte skifter så revnen har ikke udviklet sig siden
1995.
Bygningsarkæologiske undersøgelser:
Hovedtårnet:
Der kunne på tårnets sydvest-, sydøst- og nordøstside konstateres en
fuge der var tykkere og anderledes end de øvrige fuger. Fugen er placeret 24 skifter over den bevarede vinduesbund i de rekonstruerede nederste vinduer. Fugen er ca. dobbelt så høj som de øvrige fuger og visse
steder klart opdelt horisontalt i 2 lag med forskellige mørtler. Det
nederste mørtellag er afsluttet med en udjævnet og afhærdet overflade.
Fugen er konstateret 1-1½ sten inde i murlivet. Fugen er sporene af en
vinterafdækning fra tårnets opførelse.
Enkelte steder på C.M.S. murfacaderne er der bevaret partier med
brændte fuger bestående af parallelle indrisninger med fugejern med
afstande på 5 g 8 mm. På det originale nederste murfacade er der
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bevaret enkelte partier med brændte fuger bestående af parallelle
indrisninger med fugejern med afstand på ca. 5 mm.
Porttårnet:
Stenstørrelsen i porttårnets oprindelige murværk er opmålt i stendiagram og gennemsnitsmålet er 9½ x 13-13½ x 28½.

Porttårnet, udligningsskifter sv. facaden

Porttårnet, udligningsskifter og bumhulder

Sydvestfacade:
Den originale mur er opmuret i munkeforbandt med bindere forskudt ½
sten frem og tilbage mellem hvert skifte.
Over skifte 14 er der udført et opretningsskifte, da de underliggende
skifter falder mod østhjørnet. Opretningen sker over 3,3 m. og opretter
2 skifters højde.
Sydøstfacade:
Den originale mur er opmuret i munkeforbandt partielt med bindere
forskudt ½ sten frem og tilbage mellem hvert skifte, men med en del
uregelmæssighed i forbandtforskydningen, idet de 2 løbere enkelte
steder er ændret til 1 løber. Facaden er 4 skifter lavere mod nord. I
disse 4 skifter er der en del opretnigsskifter der opretter fald i skifterne
mod nord. I skifte 8 og 19 (ved sydhjørnet) er der i det originale
murværk bevaret 6 bumhuller fordelt med 5 i skifte 8 og 1 i skifte 19.
Afstanden mellem bumhullerne er i skifte 8 ca. 1,33 m., og stilladshøjden bliver ca. 1,05 m. Murfacaden er formodentligt muret fra nord
mod syd, da der ved sydhjørnet er tilpasset mest i skiftegangene, hvilket indikerer at opmuringen er blevet afsluttet ved dette hjørne. I
C.M.S. opmuringen under broen er der et murhul i opretningsskifterne
med en bredde på ca. 0,2 m. og en højde på ca. 0,27 m.
Kalø Stendiagram
Portbygningens originalsten på sydøstfacaden
MÅL

ANTAL

%

8,5
9
9,5

1
22
6

3
76
21

13
13,5
14

12
21
1

35
62
3

28
28,5
29

3
19
5

11
70
19

Original normalstensstørrelse på portbygningens sydøstside har været
9 x 13-13½ x 28½ i røde munkesten.
Daglige beretninger:
Noter er nedskrevet i Jørgen Frandsens lommebog 2006.
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Restaurering

Hovedtårnet, efterfugning

Hovedtårnet, udborede bindere

Hovedtårnet, murværk sikret med
nye bindere

Porttårnet, efterfuget

Arbejdsbeskrivelse:
Byggeplads:
Skurvogn opsat ved ridebanens vestlige hjørne og materielskurvogn
opsat midt på ridebanens vestlige side. Blandeplads etableret på træplader syd for materialeskurvogn tæt ud mod ridebanens sydvestre
grav.
Hovedtårnet:
Facadetillads med skyggenet opsat på tårnets nordvestside samt på dele
af sydvest- og sydøstsiden. Stilladset opsat og nedtaget i flere tempi.
Mureren nedtager løse partier og genopmurer delene, såfremt det er
teknisk muligt. Originale fuger bevares i videst muligt omfang.
Undermuringer foretages enten med oprindelige murbrokker eller tilhuggede nye røde munkesten. Løse eller manglende fuger udrenses til
min. 2 cm’s dybde, og dybe fuger mejsles i bunden til frisk mørtel.
Fugerne og murpartier afblæses med trykluft og sprøjtes min. 3 gange
med kalkvand. Umiddelbart inden fugning/opmuring sprøjtes med
kalkvand. Der efterfuges med læskemørtel, således at den nye fuge er
trukket lidt tilbage i forhold til fronten. Alle mørteloverflader efterbearbejdes inden afhærdning med træfugeske, så den fremstår ru uden
glittede partier fra fugeskeen. På sydvest- og sydøstsiden sikres løse
munkestenspartier ved at udbore knækkede bindere og imure nye
hele/tilhuggede munkesten med en hydraulisk læskemørtel.
Porttårnet:
Bukkestillads opsat.
Løse eller manglende fuger udrenses til min. 2 cm’s dybde, og dybe
fuger mejsles i bunden til frisk mørtel. Originale fuger bevares i videst
muligt omfang. Fugerne og murpartier afblæses med trykluft og
sprøjtes min. 3 gange med kalkvand. Umiddelbart inden fugning/opmuring sprøjtes med kalkvand. Der efterfuges med læskemørtel,
således at den nye fuge er trukket lidt tilbage i forhold til fronten. Alle
mørteloverflader efterbearbejdes inden afhærdning med træfugeske, så
den fremstår ru uden glittede partier fra fugeskeen. Enkelte meget
nedbrudte originale munkesten, 12 stk. udhugges og erstattes med nye
munkesten størrelse 8½ x 13 x 27½-28
Løse fundamentsten ommures og fuger istandsættes som beskrevet
ovenfor.
Vinterafdækning: Der blev ikke foranstaltet vinterafdækninger af de
restaurerede murpartier.
Materialer:
Læskemørtel: Skandinavisk Jurakalk A/S, Store Heddinge. 1:3
læskemørtel med tilslag af vasket bakkesand 0-5 mm., fremstillet i uge
22 i 2003.
Hydraulisk kalk: Skandinavisk Jurekalk A/S, Store Heddinge. (ny) Jura
kalk (NHL5) i poser.
Kalkvand: Laves på byggepladsen af kulekalk.
Teglsten: Falkenløwe A/S. Rød munkesten 13 stk.: 8½ x 13½ x 28½-29
og 8 stk.: 8 x 12½-13 x 27½ (2. sortering med tværgående revner) og
15 stk.: 8½ x 13 x 27½-28.
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Materialebeskrivelse:
Mørtlen blandes i tvangsblander i min. 20 minutter. Mørtlen er en læskemørtel 1:3 samt en hydraulisk læskemørtel 1:1:6, (3 læskemørtel :
1½ ny hydraulisk jurakalk : 3 sand (0-4 fra lokal grusgrav)).
Arbejdets resultat:
Hovedtårnet:
Sydvestsiden er delvist omfuget/sikret på hele facaden mens sydøst- og
nordøstsiden er partielt omfuget/sikret. Både den originale murkerne og
restaureringerne kan efter en fugtig vinter med mange kuldepunktspassager udvikle nye skader, der løsner murværk med risiko for nedfald. Tårnets udvendige murfacader bør hvert år til foråret efterses af
byggesagkyndig ekspert.
Hovedtårnet, efterfuget

Vedligeholdelse/Pleje

Porttårnet:
Facaderne og fundament er efterfuget og enkelte sten udskiftet med nye
munkesten.

Der bør udarbejdes en egentlig plejeplan for Kalø, så arealerne og bygningsdelene vegetationsplejes på et korrekt niveau både af bevaringsog formidlingsgrunde.
Hovedtårnets indvendige stenlagte gulv bliver ikke oprenset for nedkastede sten og grene. Allikerne, der bor i tårnets indvendige stolpehuller, tilfører tårnet større mængder grene og frø, hvilket bevirker at
kældergulvet efterhånden tildækkes med sten og grene, og der kommer
en bevoksning af hyldetræer. Hyldetræernes rødder kan beskadige det
originale stengulv i tårnet.

Sten og bevoksning i tårnets kælder

Andre projekter

Nationalmuseet foretog samtidig med restaureringsarbejdet
undersøgelser af Ridebanen og området syd for de vandfyldte
voldgrave. Beretning: ”NM 18/2006 Kalø slot, Beretning for
arkæologisk undersøgelser af forborgsområdet ved Kalø Slot 12. juni –
6. juli 2006”.
Resultaterne af undersøgelsen er publiceret i KUML 2008, Kongens
borg på Kalø, af Nils Engberg, Vivian Etting og Marianne Greve
Iversen.
Afsat 10 faste målepunkter med rundjern ø 2 cm, længde 60 cm.
Målepunkterne er nedbankede til overfladeniveau.
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