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HISTORIE
Borgen på Kalø blev opført 1313 af Kong Erik Menved
efter et jysk bondeoprør. Muligvis delvist nedrevet i
1320. Borgen ejes i 1340 af Valdemar Atterdag som
pantsatte den til bispen i Århus. Indløstes af dronning
Margrethe i 1407 og forblev herefter i kongens eje indtil
1672 hvor Christian V skænkede bygningerne til Ulrik
Frederik Gyldenløve som samme år nedrev borgen og
brugte byggematerialet til opførelsen af Charlottenborg i
København.
Udgravet og restaureret af arkitekt C. M. Smidt i første
halvdel af 1900-tallet.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI
Kalø var en af landets vigtigste middelalderlige kongelige borge og dens placering i kulturlandskabet sammen
med dens høje autenticitet og integritet, giver Kalø en
høj national signifikans.

ADMINISTRATION
Naturstyrelsen, Kronjylland.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Kalø besøges årligt af ca. 150.000 gæster.

Kalø

Vejskiltning
Vejskilt i Rønde by med Sct. Hanskors og skilt ved indkørslen til parkeringspladsen.

Parkering
Parkering til mere end 75 biler.

Information
Ved ruinen: 1 fortidsmindeskilte fra SNS og 5 henvisninger til Audioguider.
Ved p-plads: 1 fortidsmindeskilt fra Naturstyrelsen og 1
skilt vedr. nationalparken, 1 henvisningsskilt til toilet og
7 piktogrammer.
App: 1 app om Kalø starter ved udgangen til Kalø fra ppladsen.

Indgang til Kalø

Adgangsveje
Adgang fra P-plads ad sti og stenlagt middelaldervej, ca.
1,4 km. til borgruinen.

PLEJE
FORMIDLENDE
Ruinarealet ved borgen er delvist plejet, men der er
opvækst af buske i enkelte af ruinbygningerne hvilket
slører bygningernes udstrækning. Området udenfor
borgen er partielt sløret af træ- og buskopvækst der
vanskeliggør forståelsen af forarealerne. Arealet afgræsses om sommeren med kvier.

Borgbankens grav med brønd

BEVARENDE
Opvækst af enkelte vedplanter på murværket skal
fjernes. Større slidskader fra besøgende og kreaturer
nedbryder dele af voldanlægget, det nordøstlige runde tårn i forgården vil inden for en kortere tidshorisont blive statisk ustabilt på grund af voldskræntens
nedbrydning. Kystskrænterosion sydvest for borgen
kan på sigt true dele af borgen. Nedkastede sten, grene mm. i tårnet skal fjernes.

ØKONOMI
Udgiften til den årlige pleje anslås til omk. kr.
50.000.
Engangsforanstaltninger til rydning og udbedring af
slidskader anslås til omk. kr. 150.000 + kystsikring.

Ridebanens grav

TILSTAND
Brofæste
GUL
Brofæstes sydøstlige side har løse fuger der omfuges
og dækket har løse partier der skal omsættes

Brofæstes nordøstside

ØKONOMI
2 mand i 3 uge

105.000

BLÅ
Udskiftning af cement mellem facadesten.

ØKONOMI
2 mand i 8 uge

280.000

Brofæstes sydvestside

Porthus
GUL
Løse sten ommures. Løse og revnede fuger omfuges.

ØKONOMI
2 mand i 1 uge

35.000

BLÅ
Udskiftning af cement mellem fundamentssten.

ØKONOMI
2 mand i 3 uge

105.000

Porthuset

Smedje
RØD
Løse sten fastmures og manglende sten suppleres
med nye.

ØKONOMI
1 mand i 2 dage

10.000

GUL
Løse og revnede fuger omfuges.

Smediens esse set fra sydvest

ØKONOMI
2 mand i 2 uge

70.000

Forborgen
RØD
Løse og manglende munkesten skal reetableres.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

70.000

GUL
Løse munkesten og fuger samt murkroneofferlag i
opløsning skal sikres.

Forborgens nordvestside

ØKONOMI
2 mand i 3 uger

105.000

BLÅ
Udskiftning af cement mellem fundamentssten og
etablering af nyt offerlag på murkroner.

ØKONOMI
2 mand i 12 uge

420.000
Forborgens sydøstside

Tårnet
RØD
Løs murkerne skal sikres

ØKONOMI
2 mand i 3 uge inkl. stillads

120.000

Fruerstuefløjen
GUL
Løse/manglende fuger omfuges. Enkelte manglende
munkesten erstattes med nye munkesten. Øverste
murskifte løst eller med løse fuger.

Tårnet set fra borggården

ØKONOMI
2 mand i 6 uger

210.000

BLÅ
Udskiftning af cement mellem fundamentssten og
etablering af nyt offerlag på murkroner

ØKONOMI
2 mand i 24 uge

840.000
Fruerstuefløjen set fra nordøst

Sydvestre ringmur og køkkenfløjen
RØD
Enkelte manglende munkesten skal erstattes med nye
munkesten. Murkernen ustabil grundet jordskred og
løs murkerne skal sikres med nyopmuring.

ØKONOMI
2 mand i 3 uger inkl. stillads

120.000

GUL
Revne i fuge under øverste skifte. Skiftet ommures.
Løs murkerne sikres og manglende fuger efterfuges

Køkkenfløj og sydvestre ringmur

ØKONOMI
2 mand i 5 uger

175.000

Nordvestre ringmur
GUL
Revne i fuge under øverste skifte. Skiftet ommures.
Løse fuger omfuges.

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

140.000

Borggården og nordvestre ringmur

Nordøstre ringmur og fløj
RØD
Øverste murskifte løst eller med løse fuger. Skiftet
ommures/fuges. Løse murpartier ommures. Enkelte
frostsprængte munkesten udskiftes. Murkerne under
nedbrydning sikres

ØKONOMI
2 mand i 3 uger

90.000

GUL
Revne i fuge under øverste skifte. Skiftet ommures
partielt. Løse fuger omfuges. Løs offermurkrone sikres.

Nordøstre ringmur og fløj

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

120.000

Brønd i graven
RØD
Ned- og udskredne granitsten genopsættes.

ØKONOMI
2 mand i 1 uge

30.000

Brønd i graven

Stensatte dæmning
RØD
Udskredne/løse sidesten i dæmningen reetableres og
sikres. Udskredne/løse vejsten reetableres og sikres

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

120.000

GUL
Vejdæmningens udskylles for materiale mellem sidestenene af havet. Tilførsel af nyt materiale.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

Mindesten for C. M. Smidt
GUL
Løse/manglende fuger omfuges.

ØKONOMI
2 mand i 2 dage

12.000
Stensatte dæmning

Formidling
Etablering af grussti fra vejdæmningen over de
vandfyldte voldgrave, gennem ladegårdsanlægget og ”ridebanen” til borgen.
Opsætning af ca. 10 nye A3 skilte indeholdende
bl.a. rekonstruktionstegninger. Markering af ladegårdensbygningerne med græstørvsvolde.
ØKONOMI
Etablering af ny sti.
Nye skilte
Markering ladegård

100.000
325.000
300.000

Mindesten for C. M. smidt

BUDGET I ALT
Formidling
Etablering af ny sti
10 nye skilte
Markering ladegården

100.000
325.000
300.000

I alt

725.000

Pleje
Almindelig pleje årligt
Slidskader (-kystsikring)
I alt

50.000
150.000
190.000

Den ikke markerede ladegård set fra nord

Restaurering
Rød
Smedje
Forborgen
Tårnet
Sydvestre ringmur og køkkenfløj
Nordøstre ringmur og fløj
Brønd i graven
Stensatte dæmning

10.000
70.000
120.000
120.000
90.000
30.000
120.000

I alt

560.000

Ny trappe i tårnet december 2016

Gul
Brofæste
Porthus
Smede
Forborgen
Tårnet
Fruerstuefløj
Sydvestre ringmur og køkkenfløj
Nordvestre ringmur
Nordøstre ringmur og fløj
Stensatte dæmning
Mindesten for C. M. Smidt

I alt

105.00
35.000
70.000
105.00
50.000
210.000
175.000
140.000
120.000
60.000
12.000

1.082.000

Øvre udsigtsplatform indvendigt i tårnet

Blå
Brofæste
Porthus
Forborgen
Fruerstuefløj
I alt

280.000
105.000
420.000
840.000
1.645.000

Håndværkerpriser i alt

3.287.000

Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

1.150.450
657.400

Restaurering i alt

5.094.850

Nedre udsigtsplatform med udsigt mod sydvest

Besigtiget
Jørgen Frandsen 19-10-2015

