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Kalø Vilfred Friborg Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Om baggrunden for bogens udgivelse udtaler
forfatteren: som historiker har jeg interesseret mig for Kaløs historie fra dag ét, hvor jeg kom til egnen, dvs. i
1971. Jeg har lige siden samlet på materiale om såvel det gamle Kalø Slots historie som det moderne gods´

historie. Jeg har i tidens løb holdt talrige foredrag og skrevet talrige artikler om Kaløs historie.
Det har været en nærliggende tanke at samle det store materiale til en bog. Anledningen til at realisere denne
tanke kom i år, da Kalø fyldte 700 år. Takket være en økonomisk håndsrækning fra Nationalpark Mols Bjerge

blev det muligt for Boggalleriet i Rønde at påtage sig udgivelsen.

Bogen er tænkt som en folkelig bog, der ikke skal tynges af et videnskabeligt noteapparat, men på den anden
side også en bog, hvor der gives præcise svar på de spørgsmål om Kaløs historie, som jeg er stødt på i

forbindelse med foredrag og artikler. Jeg håber altså at have skrevet en bog, som læserne dels vil finde det
underholdende at læse, og dels vil finde giver kontante oplysninger om Kaløs 700-årige historie.
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