
KALØ SLOTSRUIN – OG STRANDHUSET…. 
 

 

Foråret er over os – og dermed vil strømmen af folk, der vandrer fra parkeringspladsen ved 

Slotskroen og ud til Kalø Slotsruin igen tiltage. Det vurderes, at op mod 150.000 tager turen i løbet 

af et år. Og hver tirsdag aften sommeren igennem vil der igen være veteranbiltræf på P-pladsen ved 

ruinen. Kalø Slotsruin er blevet et mødested for mange. 

 

De fleste ofrer nok i den anledning det gamle Kalø Slots historie en tanke – hvordan har det set ud, 

og hvordan har livet været der, i dets velmagtsdage fra ca. 1313 til ca. 1660? Informationstavler 

hjælper til, at man kan sætte sig ind i det, og det benytter mange sig af. 

 

Mange imponeres også over de flotte omgivelser: Kaløskovene, Nappedam, og Bregnet kirke, der er  

nyrestaureret med udsmykning af Arne Haugen Sørensen og bestemt et besøg værd i sig selv. 

 

Færre tænker nok på de helt nære omgivelser. Slotskroen, f.eks. Det begyndte med et træskur for 

godt 100 år siden, hvorefter Kalø lod den nuværende pavillon opføre som traktørsted eller 

”kafferestaurant” i 1927. I 1968 erstattedes pavillonen af den nu velkendte ”Slotskroen”. 

Baggrunden var allerede dengang turiststrømmen til slotsruinen. 

 

Men slet ingen, tør jeg påstå, værdiger det lille hus bag Slotskroen en tanke. Og dog er også denne 

bygning, ”Strandhuset”, i al sin beskedenhed, unik. Det er nemlig noget så sjældent som et 

arkitekttegnet landarbejderhus. Kik nærmere på det – det kan faktisk godt ses på proportionerne, at 

det ikke er tegnet af en hr. hvem-som-helst. Og nej, det er det heller ikke, for arkitekten bag det er 

ingen mindre end den berømte Hack Kampmann. 

 

Hack Kampmann udførte mange arbejder for Kalø omkring århundredskiftet 1900. Berømtest er 

Jagtslottet og midterfløjen på Kalø Gods´s hovedbygning. Men nærmest ukendt er det, at også 

Strandhuset er Hack Kampmanns værk, opført omkring år 1900. 

 

Baggrunden var tidens debat om nødvendigheden af at holde på arbejdskraften på landet ved at 

bygge attraktive boliger til den. Strandhuset er Kaløs og Hack Kampmanns svar på denne 

udfordring. Nyd det næste gang, du besøger slotsruinen og Slotskroen!  

 

 



 
 

Kalø traktørsted (til venstre), der 1968 blev erstattet af den nuværende Slotskro, og Strandhuset 

omkring 1930. Strandhuset var indtil 1968 placeret meget synligt i landskabet. 
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