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I Vandmosen på Gersdorffslundvej ligger Voldstedet Bjørnkær borgruin. 

Beliggenheden var strategisk god, da det sumpede område hindrede fjendens 

fremkomst, og færdslen til borgen kunne let kontrolleres. Voldstedet består af 

2 næsten firkantede borgbanker, som adskilles af en ca. 5 m bred vandfyldt 

grav. Den vestlige borgbanke var kun omgivet af en enkelt vold og voldgrav. 

På denne borgbanke har avlsgården ligget, og her boede folk i fredstider. Her 

fandt man rester af stalde og huse, som lå omkring en stenbelagt gårdsplads. 

Bygningerne har været opført af træ og bindingsværk. Alt var muligvis omgivet 

af en stærk palisaderække. Borgen menes at være opført i 1200-tallet.    



   

  Voldgrav  

 

 

Den østlige borgbanke, der var den mindste, var omsluttet til tre sider – mod 

nord, øst og syd – af en dobbelt vold og voldgrav. Man mener også, at 

østbanken var omsluttet af en ringmur bygget i kampesten. Endvidere var 

denne banke forbundet til landet mod vest af en bro, hvorfra adgang til borgen 

fandt sted. Når vindebroen til vestbanken var oppe, var borgbanken 

fuldstændig forseglet. Her godt beskyttet lå den oprindelige borg, der var et 

teglstensbygget fæstningstårn ca. 9 m langt og 7 m bredt.  Herudover var et 

system af volde og grave en del af borganlægget. Indbyggerne fra husene 

kunne søge beskyttelse i borgen i ufredstider. 

Der var dengang en sænkning, så der var direkte forbindelse mellem 

voldgraven og Kattegat. 



                                        

 

En varm juli-dag i 1930 fandt nogle amatørarkæologer under en udgravning i 

tårnets kælder en 2 m dyb brønd. Vandforsyningen var især vigtigt under 

belejringer, som i middelalderen kunne være langvarige. Dengang fandtes der 

ingen kanoner, så man var godt beskyttet i tårnet mod datidens våben, som 

var sværd, dolk, spyd og armbrøst. Fjendens vigtigste våben var belejring. 

Voldstedet blev undersøgt på lokalt initiativ, under ledelse af den ivrige 

amatørarkæolog og læge fra Gylling, J. Didriksen, i samarbejde med 

Nationalmuseet. Da brønden blev tømt, fandt man i tusindvis af lerkarskår, 

forkullede korn, brændestumper, murbrokker og knogler. Med lim og stor 

tålmodighed blev alle skårene samlet af Didriksen og hans familie til 36 

genstande: fade, låg, pander, skåle og 16 tragter i forskellige størrelser.  

Det var dengang det største enkeltfund af middelalderkeramik i Danmark, og 

mange af formerne var helt uden sidestykke i Nordeuropa. De fundne 

genstande stammer fra 1300-årene. 

Fundene blev tolket til at være destillationssæt til brændevinsfremstilling eller 

udstyr til alkymistiske forsøg, noget der var dyrket at både gejstlige og 

verdslige stormænd i middelalderen. Ole Sørensen fra Odder Museum har 

været med til at afprøve, om der kan produceres brændevin på en kopi af 

sættet, og det er absolut muligt. Fundene kan ses på Odder Museum 

www.moesmus.dk, der arrangerer guidede ture til ruinen.  

 

I daglig tale i byen kaldes stedet for Marsk Stigs Borg. Om den fredløse Marsk 

Stig og hans mænd har huseret der og været foregangsmænd indenfor 



brændevinskunsten, kan ikke bevises, men der er en vis sandsynlighed for det, 

idet Marsk Stig beherskede Samsøhavet, og slægten havde borge og land fra 

Bjerre Herred syd for Horsens Fjord, i Gylling- og Hads Herred nord for fjorden 

og ved Kalø Vig, hvor borgen Bjørnholm lå. På øerne Hjelm og Samsø havde de 

også borge. Det var en stærk og betydningsfuld slægt.      

Udgravninger indikerer, at borgen blev indtaget og ødelagt engang i 1300- 

årene, hvorefter den blev genopbygget. Bjørnkær nævnes første gang i 1427, 

da ejendommen blev overdraget til bispen i Århus. Sidste gang den nævnes er 

i 1509, da stedet underlægges gården Porsborg, som menes at være 

forløberen for det nuværende Gersdorffslund kun 700 m sydøst for Bjørnkær 

Voldsted.  

Der er offentlig adgang til voldstedet. Parkering på den åbne plads inde i 

skoven for enden af Gersdorffslundvej nr. 5-7, men spær ikke skovvejen.   

Kilde: 

Fortidsminder i Århus området 

Danske fortidsminder  

En rest af et fiskerleje…begyndelsen til en by af Kaj Henning Jensen 
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