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Indledning

Hovedtårnets udvendige sider mod sydvest og sydøst havde løse mursten i murkernefacaderne med fare for nedstyrtning fra op til 8 meters
højde, hvilket indebar en risiko for de besøgende der kan opholde sig op
af murene.
Den markante høje murkerne/murkrone på den indre ringmur mellem
hovedborgen og forborgen har gennem en længere periode været under
stærk nedbrydning. Partier af murkronen begyndte at løsne sig og falder
ned fra muren.
Da nogle af de besøgende kravlede på muren, var der stor fare for at der
kunne ske faldskader på grund af løse murpartier på murkronen. Der er
op til 4 meters fald fra muren, hvilket kunne være meget farligt, ikke
mindst hvis der samtidigt nedfalder tunge partier af murkronen.
Brønden i voldgraven var i vinteren 2010-11 delvist styrtet sammen, og
der var umiddelbar fare for, at yderligere partier af den stensatte side ville nedstyrte.

Murkernen på ringmuren med
hovedtårnet i baggrunden inden
istandsættelsesarbejdet påbegyndes
i 2011

For at undgå muligheden for skader på besøgende samt standse nedbrydningen af væsentlige bygningsdele på Kalø, blev murpartierne og
brønden istandsat i 2011.

Historie

Anlæggets historie
Kalø begyndes anlagt i 1313 af kong Erik Menved, og var i brug indtil
1600-tallet, hvor den nedrives. Hovedtårnet og den indre ringmur mellem borggård og forborgen (sydøst for hovedtårnet) er bygget i borgens
opførelsesperiode.
Det vides ikke hvornår brønden i graven er opført. Muligvis har brønden også fungeret som cisterne.

Hovedtårnet og murkerne på ringmuren 1903

Udgravningshistorie
Hovedtårnets murkerne og murkernen på ringmuren mellem borggården og forborgen (sydøst for hovedtårnet) har siden nedbrydningen af
facademurene i 1670erne været synlige og som de eneste bygningsdele
på Kalø ikke været jorddækkede.
Brønden i graven har formodentligt været bevaret synlig siden dens opførelse da der på sydvestsiden, groende ned af brøndens stensætning,
fandtes en gammel elmestub på over 100 år, der blev fældet omkring
1990. Brønden nævnes af C. M. Smidt i 1944 som ”endda helt stensat
og delvist bevaret, ses den Dag i dag nede i Borggraven, hvor søndre og
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østre grav mødes. Den har utvivlsomt været vandførende.”.
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.
Efter restaurering i 1947

Murkronen og den synlige murkerne på muren mellem borggården og
forborgen er i 1941-42 restaureret ved partiel ommuring og efterfugning med cementkalkmørtel.
Brønden er delvist restaureret inden for perioden 1954 – 85, idet et
billede fra 1954 viser delvist nedskredne sider mod nordøst og sydvest
samt overgroningen af elmetræet mod syd. I 1990-erne blev enkelte
nedskredne sten genoplagt i det øverste skifte.

Brønden i 1954

Administration

Ejer: Naturstyrelsen
Pleje: Naturstyrelsen
Fredningsnummer: 2316:42
Stednummer: 14.11.01
Kommune: Syddjurs
Nationalpark: Nationalpark Mols Bjerge
Arbejdet udførtes i perioden: 26.04 – 11.07.2011
Bygherrer: Kulturarvsstyrelsen
Tilsyn: Kulturarvsstyrelsen – Bevaring v. arkitekt MAA Jørgen
Frandsen
Entreprenører:
Murer: Hyllested Murerforretning, Balle
Tømmer: Tømrer & snedkermester Bertel Clausen, Rønde
Entreprenør brøndopsætning: Rosmos entreprenør Aps, Balle
Stillads: Djurs Stillads, Ebeltoft
Kørerplader: Vognmand & Entreprenør Gert Svith A/S, Grenaa
Økonomi: 473.563,50 kr. ekskl. mons

4

Registrering

Bygningsbeskrivelse
Hovedtårnet:
De restaurerede murflader er hovedtårnets sydøst- og nordøstside 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.

Hovedtårnets sider der restaureredes

Murkernen på ringmuren:
Den restaurerede murkerne og murkrone er murstykket af indre ringmur sydøst for borggårdens port ud mod forborgen.
Murkernen mellem hovedporten og den opmurede midlertidige port/dør
mod sydøst består yderst af en overmuring af marksten og kalkcementmørtel, men hvor denne er nedfaldet, ses den oprindelige murkerne.
Den oprindelige murkerne består af mange gule og rosa munkestensfragmenter samt marksten (ø 50 – 300 mm.), lagt i en gullig fed kalkmørtel der indeholder mange små (ø < 5 mm.)ulæskede kalkstykker,
tilslaget er fint (ø < 1mm.) strandmateriale indeholdende lidt større tilslag (ø 5 – 20 mm.).Murkernen er revnet men rimelig sammenhængende.
Ringmurens murkernen sydøst for den opmurede midlertidige port/dør
består yderst af en overmuring af marksten og kalkcementmørtel. Det
er ikke muligt at konstatere hvordan den oprindelige murkerne er opbygget.

Original murkerne på ringmuren

Brønden set mod vest inden oprensning

Brønden:
Brønden er placeret i skæringen mellem den nordvestlige og nordøstlige tørre grav omkring hovedbanken. Brønden er oval opsat af store
marksten med en diameter på ca. 4,2 m. nord-syd og 3,6 m. øst-vest.
Brøndsidernes højde er bevaret med ca. 1,2 m. mod øst og syd, ca. 0,2
m. mod vest (hvor elmestubben er kollapset) og ca. 0,5 m. mod nord.
Tidligere restaureringer
Hovedtårnet:
Partielt er de nederste og øverste dele af facaderne skalmuret med nye
afhuggede munkesten sat i en kalkcementmørtel, og der er partielt efterfuget med en kalkcementmørtel. Enkelte partier er efterfuget med en
kalkhydraulisk mørtel fra de seneste muristandsættelser fra 1990-erne.

Tidligere restaureringer

Ringmurens murkerne overmuret
med kalkcementmørtel

Murkernen på ringmuren:
Den originale murkerne er i 1940-erne blevet sikret med en nyopmuring af de nederste partier, der kun manglede den afhuggede facadesten
med gule munkesten, mens de øverste dele af murkernen blev restaureret ved at overmure murkernen og murkronen med en 5 – 20 cm. tykt
overmuring bestående af marksten (ø < 5 – 50 cm.) og enkelte gulerosa-røde munkestensfragmenter lagt i en hård kalkcementmørtel med
et tilslag af strandsand (ø <20 mm.) indeholdende en del muslingeskaller. Specielt murkronen har et tykt pålagt lag på ca. 20 cm.. Enkelte steder er der brugt en ren hård cementmørtel.
Den midlertidige port/dør blev oprindeligt af C. M. Smidt frilagt for
den opmuring, der var sket i middelalderen og erstattet med to skalmuringer. Skalmuringen på ydersiden (ind mod forborgen) er trukket ca.
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30 - 45 cm. tilbage fra ringmurens facade og består af en ca. 35 cm. tyk
opmuring af natursten lagt i en hård kalkcementmørtel. Skalmuringen
på indersiden er i flugt med ringmurens facade og består af en 1/1-stens
mur i gule/rosa munkesten. Mellemrummet mellem skalmuringerne er
opfyldt med sandblandet muld indeholdende lidt brokker.
Der er i slutningen af 1900-tallet udført enkelte reparationer af overmuringen med kalkhydraulisk mørtel.
Port/dør i ringmuren

Brønden:
Brøndens sider er mellem 1954 – 80 delvist restaureret ved genopsætning og rekonstruering undtagen vestsiden der var overgroet med roden
af et elmetræ. Den i dag bevarede overfladehøjde i brønden er ca. samme højde som i 1954.
Fotoregistrering:
Hovedtårnet, murkernen på ringmuren og brønden er fotoregistreret før,
under og efter istandsættelsesarbejderne.

Opmåling af nordsiden af ringmuren

Nye skader på tidligere restaurering
af hovedtårnet med kalkcementmørtel

Teglskader på hovedtårnet

Opmåling:
Kotepunkter:
KP I: Kotestålsøm hovedportens nordvestre (?) hjørne 19.695 DNN
(tidligere 19.20 DNN)
KP II: Kotestålsøm forgårdens nordøstre hjørne 18.480 DNN
Kotestålsøm i fruerstuens vinduesbund er sat til 10.000 relativ ved opmålingen af ringmuren.
Opmålt opstalt 1:50 nordøstsiden af ringmuren mellem forborgen og
hovedborgen.
Skadesbeskrivelse:
Hovedtårnet:
Hovedstore natursten, munkestensfragmenter og mørtel er nedstyrtet
fra den øvre del af murkernen ved tårnets østhjørne (ved formidlingsskiltet) og langs nordøstsiden. Efter opsætning af stillads på nordøstsidens sydlige del kunne det konstateres, at der var revnedannelser med
fare for løse partier på hovedtårnets nordøst- og sydøstside.
Skaderne er både i den originale murkerne og i de restaurerede partier.
Skaderne opstår i den originale murkerne, når kalkmørtlen smuldrer,
hvorved munkesten og natursten bliver statisk ustabile, eller ved at revner i munkestenene udvikler sig på grund af frostsprængninger og dermed gør teglstenen ustabile.
I de restaurerede murpartier frarevner den hårde kalkcementmørtel fra
originalmørtlen og udvikler sig på grund af frostsprængninger og gør
det frarevnede murparti ustabilt.
Tårnets murkrone er overmuret i røde normalsten lagt i en kalkhydraulisk mørtel, og mursten og mørtel er i god stand med mindre overfladiske nedbrydninger af fugerne.
Murkernen på ringmuren:
Større partier af murkernen og murkronen er nedstyrtet fra specielt den
nordvestlige del, der har en højde på op til 1 m. over murfacaderne.
Den hårde kalkcementmørtel revner, formodentlig på grund af bevægelser i muren, og vand trænger ind i muren med frostsprængninger til
følge. Murkronen er et murparti, hvor mange unge besøgende kravler
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rundt på, og dette bevirker at frostsprængte partier løsnes og falder ned
(eller bliver løsnet og kastes ned). Skaderne sker først på den restaurerede overmuring, og når originalmaterialer i murkernen efterhånden
kommer frem, udvikler nedbrydningen sig hurtigt i den delvist revnede
og løse originale murkerne.

Skader på kalkcementoverdækningen på ringmuren

Nedskridning af brøndside

Den høje fuge fra vinterafdækningen af tårnet

Port/dør i ringmuren set fra forborgen

Brønden:
Den udgåede elmetræstub der var på brøndens vestsides inderside, var
på grund af råd kollapset, hvorved en større del af de brøndsten den sad
imellem er styrtet ned i brønden eller udskredet fra deres oprindelige
leje.
På nordsiden af brønden var de øverste 1-2 skifter af brøndstenene nedstyrtet i brønden formodentlig på grund af fugt og frostbevægelser.
Brønden har i alt ca.15 nedskredne sten.
Bygningsarkæologiske undersøgelser:
Hovedtårnet:
Der kunne på tårnets 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 portgennemgangen (tårnets sydøstre
side). Fugen er ca. dobbelt så høj som de øvrige fuger og klart opdelt
horisontalt i 2 lag med forskellige mørtler. Det nederste mørtellag er
afsluttet med en udjævnet og afhærdet overflade. Enkelte steder kunne
der mellem fugen og den underliggende gennemmuring af munkestensfragmenter konstateres et udjævningslag af knust røde munkesten. Fugen er konstateret 1-1½ sten inde i murlivet. Fugen svarer til den forhøjede fuge, der tydeligt kan ses på tårnets sydvestside og til dels på nordvestsiden og som ligger i samme skifte. Fugen er sporene af en
vinterafdækning fra tårnets opførelse.
Murkernen på ringmuren:
I de synlige partier af original murkerne kunne der ikke konstateres lagdelinger i murkernen.
Den midlertidige port/dør er tilmuret på indersiden med 1/1 sten under
C. M. Smidt’s restaurering. Ringmurens indersides munkeforbandt er
ved og i porten/døren uregelmæssigt opmuret munkeforbandt hvorimod
resten af indermuren er regelmæssig opmuret i munkeforbandt (hele
opmuringen er foretaget af C. M. Smidt). Ringmuren er sydøst for porten/døren ½ sten smallere end nordvest for porten/døren ved at facaden
mod forborgen er trukket ½ sten tilbage.
Udtaget 3 prøver:
• Restaureringsmørtel – murkernen på indre ringmur mellem
fruerstuen og forborgen.
• Original kalkmørtel – murkernen på indre ringmur mellem
fruerstuen og forborgen.
• Originale teglfragmenter, gule og rosa – murkernen på indre
ringmur mellem fruerstuen og forborgen.
Brønden:
Brøndstenen er opsat stort set uden kilesten, og der er udfyldt med sten
bag ved facadestenene indtil en dybde af ca. 0,6 - 1 m. Dele af facaden
er opsat i skiftegange med varierende skiftehøjde. Mod nord sænker
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Brøndens bevarede sydside

Jordprofil ved brønden.

terrænet sig ved brønden og brøndsiden er her lavere end i resten af
brønden.
Det vides ikke hvor dyb brønden er.
Udført mindre afrensning og opmåling (0,8 x 0,6 m) af jordprofil ca.
0,6 m bag brøndfacaden mod sydsydøst (profilretning 3000).
Lagbeskrivelse:
1. Gult sandblandet ler.
2. Gult og brunt sandblandet ler.
3. Sandblandet muld.
4. Gulligt sandblandet muld med tegl og mørtelstykker.
5. Muld.
6. Bagsten i brønd.
Lag 1 og 2 er nedskredet materiale fra besøgendes opkravling på borgbankens nordhjørne.
Lag 3 er formodentligt fra brugsperioden.
Lag 4 er fra brugs- eller opførelsesperioden.
Lag 5 er fyldjord mellem stenene da brønden blev opført.
Notater:
Notater er nedskrevet i Jørgen Frandsens lommebog 2011

Registrering jordprofil

Restaurering

Markering af løst murværk på tårnet

Restaureret parti på tårnet

Arbejdsbeskrivelse:
Byggeplads:
Skurvogn og materielskurvogn blev opsat på ridebanens vestlige hjørne. Blandeplads etableret på træplader vest for materialeskurvogn tæt
ud mod ridebanens sydvestre grav.
Byggepladsskilt (størrelse A1) opsat på stilladset i forborgen ved portindgangen til borggården.
Kørerplader udlagt i slutningen af restaureringsperioden mellem
vejdæmningen og græsbelægningen på øen.
Tårnet:
Facadetillads opsat på tårnets sydøst- og nordøstside samt på siderne i
det store skår på sydøstsiden. Stilladset opsat og nedtaget i flere tempi.
Muren blev gennemgået og alle løse partier afmærkes med gult kridt,
og alle partier der skal efterfuges med rød eller hvidt kridt. Murpartier
der skal sikres med undermuring afmærkedes med gult kridt.
Mureren nedtager løse partier og genopmurer delene, såfremt det er
teknisk muligt. Undermuringer foretages enten med oprindelige murbrokker eller tilhuggede nye røde munkesten. Der efterfuges 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. Større murpartier tildækkes midlertidigt efter opmuring/fugning med våde lærredsstykker.
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Afrenset murkerne på ringmuren

Nyt offerlag på murkronen

Stenopsætning i brønden

Vinterafdækning af ringmur

Murkerne på ringmuren:
Facadetillads og smalt murerstillads opsat på begge sider af ringmuren
med overdækning over muren og plastafdækning på alle sider. Indgang
til stilladset etableret ved ringmurens yderside ved portgennemgangen.
Registreret nedbrydningshøjden af murkernen efter afrensning på opmålt opstalt.
Løst murværk på murkernen og murkronen nedtages til rimelig fast
bund. Så meget som muligt af den originale murkerne bevares. Fastsiddende cementkalkmørtel afhugges ikke. Revner udhugges til en bredde
på min. 1 cm. Natursten og teglbrokker afrenses for cementmørtel og
gemmes til senere genanvendelse. Efter nedtagningen afrenses murkernen for muld, rødder mm. og trykluftsblæses, inden den til sidst støvsuges. Murkernen påføres min. 4 gange kalkvand med sprøjte. Der
udlægges nyt offerlag, hvor det skønnes nødvendigt på murkernens
sider. På murkronen udlægges et 10-20 cm. tykt offerlag. Offerlaget
består af natursten og gule-rose munkestensbrokker, lagt i den kalkhydrauliske mørtel der er tilsat knuste teglbrokker.
Murkronen på den midlertidige port/dør laves med et ca. 25 cm tykt
offerlag lagt direkte oven på fyldet af sandblandet muld. Overfladen
udføres med svagt fald mod nordøst.
Revner udfuges med den kalkhydrauliske mørtel 0-4.
Inden opmuringen opfugtes muren med kalkvand. Mørtlen
efterbearbejdes inden afhærdning med træfugeske, så den fremstår ru
uden glittede partier fra fugeskeen. Umiddelbart efter påmuring
tildækkes det opmurede parti med plastik for at undgå for hurtig
affugtning i mørtlens afhærdningsproces. Plastikoverdækningen ligger
mindst 1 uge på nyopmuringen.
Brønden:
Brønden oprenses for nedfaldne sten med rendegraver. Bunden af brønden afrettes til et plant niveau. Brøndens bevarede sider afrenses inden
fotoregistrering.
Genopsætningen af stenen foretages så vidt muligt hvor stenen oprindeligt var placeret (ud fra foto), og efter samme princip som den bevarede
del af brønden i skiftegange og kun med anvendelse af få mindre sten
samt kilesten. Stenen lægges også således, at de så vidt muligt har bagvægt, og der udfyldes med sten bag facadestenene, inden der efterfyldes med jord der komprimeres ned mellem stenene. Der suppleres med
nye sten, så siderne når det omgivende jordniveau, og facadestenene afstiver hinanden.
Genopsætningen foretages med rendegraver påmonteret stentang, løfteremme og løftestænger.
Efter stensætningens genopsætning fjernedes den nedskredne jord (lag
1 og 2 i profilregistreringen) på brøndens vestside.
Vinterafdækning:
Vinterafdækningen af murkernen på ringmuren udføres med et spidst
sadeltag i vandfaste krydsfinersplader, opsat på monterede spær der
hviler af på oversiden af murflugtens opmuring, og fastgøres i facadeopmuringernes fuger. Taget ligger umiddelbart over murkronen og
bugter sig langs muren. Vinterafdækningen er udført således, at publikum ikke kan færdes ovenpå taget og heller ikke kan komme ind mellem dette og murkernen
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Materialer:
Tilslag: Laen Grusgrav, Glæsborg. Sand 0-4 mm. og 4-8 mm.
Kulekalk: Hoed – Kalkværk, Balle. Kulekalk i spande.
Hydraulisk kalk: Skandinavisk Jurekalk A/S, Store Heddinge. Jura kalk
(NHL5) i poser.
Teglsten: Falkenløve A/S. Gule/rosa munkesten.
Tømmermateriale: Tømrer & snedkermester Bertel Clausen, Rønde.
Sten: Grusgraven Nordalsgraven ved Balle.

Byggepladsskilt

Istandsat hovedtårn

Materialebeskrivelse:
Alle mørteltyper blandes i tvangsblander i min. 20 minutter. Den
knuste tegl opfugtes let inden iblanding til sidst i blandingsprocessen.
Tårnet: 1:3:9 kalkhydraulisk mørtel med tilslag 0-4 mm.
Murkernen i ringmuren: 1:3:9:1 kalkhydraulisk mørtel med tilslag 0-8
mm. og knust gul - rosa tegl 0-50 mm. 1:3:9 kalkhydraulisk mørtel med
tilslag 0-4 mm.
1:3:9 kalkhydraulisk mørtel med tilslag 0-4 mm.
Kalkvand: Laves på byggepladsen af kulekalk.
Vinterafdækning: Radiate Pine gulv/tag TG2 15x610x2440, regler
47x95mm 20/360, diverse Nkt Climate sounskruer, 22x100mm fyr/gran
udskud høvlet.
Arbejdets resultat:
Hovedtårnet:
Løse murpartier på sydøst- og nordøstsiden af tårnets yderside er sikret
mod nedstyrtende murdele. 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.
Murkerne på ringmuren:
Den nye opmuring af nedtagne partier af kalkcementafdækningen bør
sikre murkernen, men da der stadig er større partier med kalkcementmørtel, er der fortsat risiko for at denne kan frarevne den originale murkerne og blive statisk ustabil. Murkernen bør hvert år til foråret efterses
af byggesagkyndig ekspert.

Istandsat murkerne/krone på
ringmuren

Brønden:
Brøndens sider er genopsat og suppleret med nye sten og fremstår igen
tydeligt som en brønd. Det er vigtigt for formidlingen af brønden at
opvoksende vegetation i brønden (brændenælder) holdes nede ved
slåning min. 2 gange om året.

Istandsat brønd
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Vedligeholdelse/Pleje

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 og da allikerne der bor i tårnets indvendige stolpehuller ligeledes tilfører tårnet større mængder grene og frø er gulvet
efterhånden tildækket med sten og grene samt opvoksning af hyldetræer. Hyldetræernes rødder kan beskadige det originale stengulv i
tårnet.

Sten og bevoksning i tårnets kælder

Andre projekter

Bilag

Vejdæmningen ud til Kalø:
Bekæmpet roserne på vejdæmningens side mod øst, på det stykke der
er omsat, med ”KEEPER” glyhosat ukrudsmiddel der blev sprøjten på
de enkelte roser.

1. Opstalt 1:50 nordøstsiden af ringmuren mellem for- og hovedborgen.
2. Registrering af nedtagningshøjde på ringmuren mellem for- og
hovedborgen. 1:50
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Bilag 1: Opstalt nordøstsiden af ringmur mellem for- og hovedborgen. Nedkopieret.
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Bilag 2: Registrering nedtagningshøjde af ringmur mellem for- og hovedborgen. Nedkopieret.
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