BISPEGÅRDEN
I HJERTET AF KALUNDBORGS MIDDELALDER-HØJBY
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MIDDELALDERENS HØJBY
HISTORISK UDGANGSPUNKT

Højbyen er Kalundborgs historiske middelalderbymidte med landets største koncentration af
middelalderhuse. Bystrukturen går helt tilbage til
Esbern Snare fra 1100-tallet, og er i det store hele
intakt. I centrum af det hele troner Kalundborgs unikke
femtårnede middelalderkirke, hvis historie går helt
tilbage til 1170. I hver ende af Højbyen ligger ruinerne
af datidens to storslåede bygningsvaerker; Kalundborg
borg og Kalundborg slot. De snørklede gader praeges
af de gamle smukke byhuse, hvoraf mange af dem
stammer helt tilbage fra middelalderen - heriblandt
Bispegården fra 1450. De snaevre gader, den høje
placering med udsigt og de unikke bygninger giver
tilsammen et unikt helhedsindtryk med en atmosfaere,
der gør Højbyen helt speciel.
Kalundborg Højby tiltraekker allerede i dag mange
besøgende, og med planer om på sigt at blive optaget
på UNESCO verdensarvslisten forventes antallet af
besøgende kun at stige.
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LIVET I HØJBYEN
NUTIDENS LIV I HISTORISKE RAMMER

Der er i dag igangsat en raekke indsatser der skal
vaere med til at styrke Højbyen som samlet attraktion.
Højbyen er ganske unik og har et kaempe potentiale.
Stedet har derfor et mål om at vaere en attraktion af
international kaliber med fokus på middelalderens
storhedstid i området. Med en mere holistisk tilgang
skal Bispegården og lejemålet vaere med til at aktivere
Højbyen og dens aktiviteter som en samlet attraktion
i samspil med hele Kalundborg og dens indbyggere

historiefortaellingen med oplevelser og nutidens liv.
Højbyen skal ikke vaere et museum men en levende
”museumsby”, hvor det kulturkommercielle element
er en vigtig brik i at kunne sikre livet i Højbyen i mange
år frem over. Liv vil altid tiltraekke mere liv, og målet
er derfor at Højbyen også skal vaere et attraktivt sted
for byens borgere. Med livet og aktiviteten sikret bliver
Højbyen en staerkere oplevelse for de lokale og dermed
også for de besøgende, og Højbyen gøres endnu mere
attraktiv for de erhvervsdrivende - En staerk synergi
opstår.
Kalundborg Hallen med dens mange aktiviteter ligger
lige bag Bispegården og har direkte forbindelse til
Bispegårdens baghave - Bispehaven. Den femtårnede
middelalder kirke ligger på bygningens modsatte side
og har derved også stor relation til aktiviteterne her. Lidt
laengere nede ad Adelgade ligger Kalundborg Museum,
der også tiltraekker besøgende og afholder aktiviteter
såsom middelalderfestival. I selve Bispegården, ved
siden af den forpagtede del, ligger et stort galleri der
afholder ferniseringer og kunstfestival. Sammen med
de mange turister, forretningsrejsende, studerende
og lokale er der derved et solidt grundlag for at
tilbyde en unik oplevelse der kan få gavn af de mange
omkringliggende aktiviteter.

3

M ÅLGRUPPEN
FLERE STUDERENDE OG FLERE HØJTUDDANNEDE
Foruden byens mange besøgende og de lokale brugere er isaer to voksende
målgrupper vaesentlige at tage i betragtning. Kalundborg er en voksende

kvalitetsbevidste studerende til byen.
Samtidigt har Novo Nordisk og Novozymes store afdelinger i Kalundborg der
tiltraekker mange forretningsrejsende og højere uddannede med større købekraeft.
Faelles for begge målgrupper er, at de er kvalitetsbevidste og forventer en oplevelse
forankret i stedet.

STUDERENDE

HØJTUDDANNEDE

Novozymes.
Kalundborg - ny kreativ målgruppe.
uddannelsesinstitutioner og byen som helhed.
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BISPEGÅRDENS INDHOLD
TRE NUVAERENDE AKTIVITETER DER BERIGER HINANDEN
Bispegården udgøres af tre aktører: Det nuvaerende galleri, den gamle byrådssal og
det forpagtede spisested. De tre aktiviteter har et stort potentiale i den synergi der
kunne opstå mellem dem og derved forstaerke hinanden som en samlet destination.
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GALLERI

SPISESTED

DEN GAMLE BYRÅDSSAL

En stor del af Bispegården bliver brugt til galleri. Der
er normalt syv udstillinger om året af forskellige
kunstnere, som udvaelges af Kalundborg Kunstforening.
Udstillerne er professionelle kunstnere, som er medlem
af Billedkunstnernes Forbund, BKF, Kunstnersamfundet,
Landssammenslutningen af danske Kunsthåndvaerkere
eller lignende. Galleriet har haft udstillinger med en del
kendte og anerkendte kunstnere, som fx J.Th. Lundbye,
P.C. Skovgaard, Lorenz Frøhlich, Maja Lisa Engelhardt,
Thomas Kluge, Arne Haugen Sørensen, Bente Marie
Kjeldbaek, Mette Møller Bovin, Katrine AErtebjerg, Ole

Den forpagtede del af Bispegården eksisterer taet
sammen med galleriet, og det er derfor oplagt
at kunsten også bliver et omdrejningspunkt her.
Eksempelvis ved en kunstmenu efter et galleribesøg,
ved at kunsten fysisk rykker ind eller ved events i
forbindelse med ferniseringer og kunstfestival.

Den smukke byrådssal i den røde del af Bispegården
har en lang og rig historie der går helt tilbage til 1450.
Fra 1539 til 1854 fungerede salen som Kalundborgs
Rådhus. Det er ønsket at rummet i fremtiden skal
åbnes op for offentlige formål såsom vielser, saerlige
begivenheder eller et byrumslaboratorium for byens
borgere. Aktiviteter der alle kan få gavn af det
kommende spisested.

FACADE MOD ADELGADE
BISPEGÅRDEN 1:100

ADELGADE 8

6

ADELGADE 6

STUEPLAN
1:200

HALLEN

1

FORPLADSEN

4

BISPEHAVEN

2

SPISESTEDET

5

KØKKENET

OPBEVARING

4
BISPEHAVEN

BYRÅDSSALEN

2
SPISESTED
(SELSKAB)

2
BAR
5
KØKKEN
GALLERI

2
SPISESTED

5
GROVKØKKEN

GALLERI

GALLERI

1
FORPLADS

7

KAELDERPLAN
1:200

3

BISPEKAELDEREN

3
BISPEKAELDEREN

TOILETTER

8

1

FORPLADSEN
NUVAERENDE

1A: PLADSEN FORAN SPISESTEDET OG BISPEKAELDEREN

Bispegården ligger ud mod Højbyens hovedgade Adelgade, der munder ud i Torvet med
parkeringsfaciliteter. Når man bevaeger sig op ad Adelgade bliver man ramt af et dramatisk og smukt
syn af den femtårnede kirke og den lille plads, der omkranses af smukke gamle huse heriblandt
Bispegården. Forpladsen har direkte adgang fra spiseområdet og er med sin sydvendte placering
perfekt til udeserveringer (Billeder taget ca. kl. 14.30 d. 29. oktober).
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1B: ANKOMSTEN FRA TORVET MED DEN FEMTÅRNEDE KIRKE OG BISPEGÅRDEN TIL HØJRE

FORPLADSEN
MULIGHEDER

LA CABRA

BEAU MARCHE

AARHUS

KØBENHAVN

La Cabra åbnede i 2012 og ligger i Latinerkvarteret
i Aarhus. Stedet oplever stor succes - både blandt
studerende og de aeldre købestaerke kunder. Stedet
har eget kaffebraenderi og saelger kaffe af høj kvalitet
foruden brød og kager - få varer men af høj kvalitet.
Stedet ligger i en aeldre bygning, der med ganske få
greb er gjort nutidig og indbydende. Pladsen foran er
møbleret med baenke, borde og stole, der både gør
det attraktivt at slå sig ned netop der, sikrer livet på

Den hyggelige franske antikforhandler og café ligger i
hjertet af København. Her er der et stort fokus på det
kunstneriske og det lidt skaeve, hvilket giver stedet
sin charme. På pladsen ud mod gaden har man på
forholdsvis lidt plads formået at skabe et hyggeligt
udeareal med små border der indbyder til ophold og liv.

Kommune har de sidste par år med stor succes lavet
midlertidig gågade i sommerhalvåret, så større dele
af gaden kunne bruges til udeserveringer og tiltraekke
mere liv. Stedet har åbent alle ugens dage fra morgen
til sen eftermiddag.
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2

SPISESTEDET
NUVAERENDE

2A: SPISEOMRÅDE MOD ADELGADE

Et luftigt og lyst spiseareal udgør området ud mod Adelgade. Stedet er perfekt som café, bar, bageri
etc. Ud mod baggården ligger et lokale, der kan bruges til selskaber eller ophold af anden karakter
direkte adgang til det bagvedliggende køkken.
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2B: SPISEOMRÅDE MOD BAGGÅRDEN (SELSKABSLOKALE)

SPISESTEDET
MULIGHEDER
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BAGHAVEN

APOLLO

POMLE NAKKE

SKAGEN

KØBENHAVN

FALSTER

Baghaven ligger i Saxilds Gård lige ved siden af
Anchers Hus i Skagen. En lille gruppe af entreprenante
unge åbnede i foråret 2020 det de selv beskriver som
et surdejsbageri, spisested og en kulturhave i samme
saetning. Med simple retter, lokale råvare og god kvalitet
har stedet oplevet stor succes. Stedet har en høj grad
af lokal forankring og bidrager til aktiviteter der raekker
ud over det der handler om det simple måltid.

Apollo bar & kantine er en populaer “kunstcafé” med
en taet relation til kunstens liv og aktiviteter. Apollo
er placeret i Kunsthal Charlottenborg og har på
relative få kvadratmeter formået at skabe et koncept
der tiltraekker et stort segment af kreative, yngre
mennesker og højere uddannede der vaerdsaetter høj
kvalitet. Med et mix af få simple retter der tilpasses
efter årstiden, snacks, god vin og kunst har stedet ramt
en stil der er eftertragtet hos mange.

For nylig blev det over 100 år gamle Pomle Nakke
formåede at skabe ny stor opmaerksomhed til stedet.
Pomle Nakke henter sin inspiration i historien, men
tilføjer stedet og maden noget nyt der er med til at give
stedet på Falster sin succes. I dag kører besøgende
langt for at opleve det historiske sted.
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BISPEKAELDEREN
NUVAERENDE

3A: BISPEKAELDEREN MED INDGANGEN MOD ADELGADE

I kaelderen under det røde stenhus ligger den stemningsfulde og krypt-agtige Bispekaelderen. Her er
historien meget naervaerende, og man fornemmer middelalderens spor tydeligt. Stedet har en helt unik
historisk og dunkel atmosfaere, der ligger op til en raekke aktiviteter. Bispekaelderen kan eksempelvis
anvendes som øl- eller vinkaelder med bar eller til arrangementer, begivenheder, selskaber, pop-ups,
koncerter etc.
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3B: BISPEKAELDEREN

BISPEKAELDEREN
MULIGHEDER

14

BRUS

PORSBORGS GASTRO BAR

KØBENHAVN

RIBE

BRUS er en populaer ølbar i en tidligere industribygning
på Nørrebro, København. Stedet er holdt råt, mørkt og
simpelt og tiltraekker et stort antal af yngre mennesker.
Stedet er kendetegnet ved at have en afslappet og
uformel stemning, der dog ikke går på kompromis med
den rå og industrielle stil.

I en historisk kaelder i Ribe ligger Porsborgs gastro bar.
Stedet tager udgangspunkt i den nordiske fauna og
saesonbaserede råvare. Kaelderen saetter rammerne
for en atmosfaerisk oplevelse hvor historien er
naervaerende. Kaelderen bliver en staerk og sanselig del
af oplevelsen.
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BISPEHAVEN
NUVAERENDE

4A: GÅRDEN BAG SPISESTEDET

Bispehaven består af et lukket gårdrum med direkte udgang fra både spiseområdet og Bispekaelderen.
Gården er indrammet af middelalderhusene og en gammel murstensmur, der sammen med de to
store traeer giver uderummet sit saerpraeg. Stedet ligger skaermet og er oplagt til udeservering og til
events såsom koncerter, selskaber etc. Bispehaven får meget foraeret af de historiske bygninger og de
store traeer og kan med ganske få greb gøres til at attraktivt sted for borgere og besøgene.
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4B: GÅRDEN BAG BISPEKAELDEREN

BISPEHAVEN
MULIGHEDER

BAGHAVEN

CAFÉ ENGLEN

SKAGEN

AARHUS

Baghaven i Skagen er udover et bageri, spisested
og attelier også et udendørs koncept, hvilket også
fornemmes i navnet. Der gøres meget for at aktivere
netop baghaven for de mange besøgende og lokale.

Den vildtvoksende og utaemmede baggård hos
Café Englen i Aarhus er netop årsagen til dens store
popularitet. Her får de rustikke mure lov til at stå og
planterne lov til at vokse. Små lommer, hjørner og
nicher bliver skabt og gør netop denne baggård saerlig
behagelig at opholde sig i. Baggården danner også
ramme om aktiviteter som koncerter og arrangementer.

kunstevents etc. hele sommeren. Baghaven emmer af
lokal tilhørsforhold og arrangement
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5

KØKKENET
NUVAERENDE

2A: KØKKENET

Køkkenet består af det egentlige køkken lige bag barområdet og et grovkøkken. Køkkenet er rummeligt
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2B: KØKKENET MED KIG IND TIL GROVKØKKENET

KONCEPTSNIT
FORPLADSEN

Konceptuelt snit gennem forpladsen, spisestedet og Bispehaven.
1:120
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SPISEAREAL

SELSKABSLOKALE

BISPEKAELDEREN

BISPEHAVEN

FAKTA
BISPEGÅRDEN
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Bygget:
Bygningsstatus:

1450-1480
Fredet

INDENDØRS (NETTO):
Spiseområde:
Køkken:
Ankomst + gang:

61 m2
30 m2
10 m2

Bispekaelderen:
Skur til opbevaring:

97 m2
40 m2

Samlet:

238 m2

UDEAREAL:
Bispehave:
Forplads (fortov):

253 m2
39 m2

Samlet:

292 m2

