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STATUS FOR PROJEKT ”JAGTENS HUS” PR. D. 25. NOV. 2015 

 

BYGGEPLADSEN 
Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. 
Pålægning af tag er i fuld gang, og næste fase er montering af vinduer.  

Torsdag d. 29. oktober 2015 var der rejsegilde på Jagtens Hus for repræsentanter fra nære 
samarbejdspartnere, underleverandører, naboer og medarbejdere. I smukt efterårsvejr og 
omkranset af en skov, der til lejligheden var klædt i smukke efterårsfarver, blev den næste milepæl 
i byggeriet af Jagtens Hus nået, - nemlig rejsegildet. 
 

 

Til venstre og øverst i billedet ses begyndelsen til Besøgscentret. Foran dette ligger Fælleshuset 
(tidligere kantine, mv.), som får lov til at stå som ”arbejdsskur” til hen på foråret. Nederst i billedet 
ses Uddannelsescentret med de flotte spær, og til højre øverst ses betondelen af Videncentret. I 
den fjerneste ende af Uddannelsescentret kan kransen fra rejsegildet anes. [Foto: Flemming Højer]. 
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VIDENCENTRET 
Videncentret har nu fået påmonteret spær, og selve tagarbejdet er små småt gået i gang.  

Her er de den ene side af den lange række af spær 
blevet monteret på Videncentret. 

  

 

Som et sjovt lille kuriosum vil et meget kendt 
tøjmærke anvende Videncentret som kulisse i 
forbindelse med optagelse af deres næste 
reklamefilm og fotos til trykte reklamer. Byggeriet 
vækker berettiget opsigt mange steder. 
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UDDANNELSESCENTRET 
Efter at limtræssøjlerne og taget er kommet på kan man nu rigtig fornemme omfanget af 
Uddannelsescentret. Bygningen er hermed klar til at få monteret vinduer. 

 

Uddannelsescentret set mod øst. Bag ved det store vinduesparti i højre side vil kantinen komme til 
at ligge. 

Selvom der skal bukkes 
næsten 1.000 rendejern 
til at holde på 
tagrenderne, og selv om 
arbejdet hermed først 
lige er begyndt, så 
trækkes der på 
smilebåndet. Der er en 
god stemning på 
byggepladsen! 
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BESØGSCENTRET 
Det mindste af de tre bygninger i Jagtens Hus, Besøgscentret, er den bygning, der er længst i 
opførelsen. Bygningen vil blive beklædt med sorte brædder på vægge, og på taget mangler kun det 
endelige lag af sort tagpap. Projektgruppen arbejder stadig med at finde finansiering til solceller til 
husets tagflader, som ligger helt ideelt hertil. 

 

Besøgscentret klar til montering af udvendig bræddebeklædning, vinduer og det yderste lag 
tagpap. 

I alle tre bygninger er elektrikerne gået i gang med montering af kabelbakker og trækning af de 
mange kilometer af forskellige ledninger skal til alle ender og kanter af bygningerne. 
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UDENOMSAREALER 
I indeværende uge er ENKON A/S blevet færdig med at grave de i alt over 3 km (!) lange slanger 
ned til jordvarmeanlægget. Det har været lidt af en udfordring, da jorden er meget leret på stedet. 
Nu er man færdig, og den vandfyldte jord, der ligger omkring slangerne vil herefter sørge for en 
god varmeledning. 

Jordvarmeslanger klar til at 
blive dækket med jord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I store træk mangler jordentreprisen nu kun at ”modellere” den overskudsjord, der er 
fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. Til foråret skal der så plantes og sås 
forskellige arealer med ”vild natur”.  
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Her har fotografen lige fanget en ”skæv” vinkel fra området. Læserne kan beroliges med, at Kalø 
Slotsruin IKKE er ved at blive bortgravet. Der er ca. en kilometer mellem skovl og borgtårnet. 

Den seneste periode har budt på besøg fra Østjyllands Museum, hvor museumsinspektør Esben 
Kannegaard har været i gang med at afmærke gravhøjen, som ligger centralt på arealet. Gravhøjen  

Museumsinspektør Esben Kannegaard i færd med at opmåle gravhøjen. 
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er anlagt i ældre bronzealder, dvs. for ca. 4.000 år siden. Gravhøjen er hen over sommeren blevet  

frilagt, dvs. ryddet for træer, buske, brombær og diverse ukrudt. Gravhøjen vil til sommer komme 
til at fremstå som en markant ”græsbakke” omkranset af flotte sten, der er fundet i forbindelse 
med jordarbejdet andetsteds på grunden. 

 

TIDSPLAN 
Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni næste år.  Vi planlægger 
derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse forventes at blive 
gennemført primo september 2016. 

 

Tekst og fotos: Michael Stevns 

25. november 2015 


