Turens længde:

Meget beskeden – under 1 km frem
og tilbage fra parkeringspladsen.
Forlænger du turen til Gersdorffslund
bliver den ca. 2,4 km lang.

Højdeforskelle:

Bjørnkjær-området er meget kuperet.

Fremkommelighed:

I fugtige perioder kan stien ind til
Bjørnkjær være temmelig smattet.
Godt fodtøj tilrådes i selve borgområdet. Turen er uegnet til kørestole og
barnevogne.

TURE I DEN LOKALE NATUR

Gå på opdagelse
ved ruinen af borgen

BJØRNKJÆR

Borde/bænke på ruten: Nej
Parkering:

Der findes en lille parkeringsplads i
skoven for enden af den grusvej, der
fra Gersdorffslundvej fører ind i Vandmose Skov. Et skilt viser vej.

Offentlig transport:

Midttrafiks linje 103 kører mellem
Odder og Hou. Fra Hou er der et par
kilometer til Bjørnkjær.

Afstand fra Odder:

9,7 km, fra Hou 2,4 km.

Ejerforhold:

Vandmose Skov er privat og ejes af
Gersdorffslund. Du må køre ind til
parkeringen og gå eller cykle på stien
ind til Bjørnkjær. På området kan du
færdes frit, men naturligvis uden at
skade ruinen eller voldanlæggene.
Hunde skal være i snor.

Tip:

Denne tur kan fint kombineres med en
tur i Ravnskoven, som du finder lige
syd for Gersdorffslund, ud mod havet.

Find og print din folder på nettet. Folderen kan hentes på
www.dn.dk/VandretureOdder.
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Odder

En kort vandretur bringer dig 700 år
tilbage i tiden
Målt i kilometer er denne tur beskeden, men målt i tid er
den lang, for turen fører dig cirka 700 år tilbage i tiden, ind
til resterne af Bjørnkjær, den mest velbevarede borg i
Odderområdet.
På kortet står der ”Bjørnkjær Slot”, men arkæologerne
foretrækker betegnelsen borg, forstået som en befæstet
bolig, hvor man kunne søge tilflugt i ufredstider. To voldanlæg, voldgrave og en tårnbanke gjorde det svært for
en fjende at indtage stedet, og formentlig har Bjørnkjær
været bolig for en stormand omkring år 1300. Arkæologerne skønner, at der har boet omkring 50 mennesker på
Bjørnkjær, hvortil kom alle dyrene, for her var også stalde til
grise, heste og køer.
Der er kun omkring 500 meter fra en lille parkeringsplads i
skoven til Bjørnkjær-området, der rundt regnet måler 100 x
100 meter. Tidligere blev området afgræsset af får, og i udkanten af området kan du stadig se det ly, der blev bygget
til fårene, men nu får græsset og blomsterne lov til at vokse
højt her i den lysåbne skov. Ræve og grævlinger har gravet
huler i de gamle borgbanker, der nu primært er dækket af
græsser og skærmplanter, men du kan også finde den røde
dagpragtstjerne.
Et netværk af trampestier betyder, at du kan gå på opdagelse i hele området, og der skal faktisk ikke meget fantasi
til at forestille sig borgen beboet. Centralt i området finder
du tårnruinen. Den måler ca. 9 x 7 meter og rummer også
resterne af en brønd i hjørnet. Tårnet har været ganske
højt, formentlig 12-15 meter, og for at komme over til det,
skulle man over en vippebro.
Bjørnkjær nævnes første gang i 1427, men der er fundet
potteskår som tyder på en ældgammel bebyggelse på stedet. Og i brønden fandt den navnkundige amatør-arkæolog
og læge, Jens Didriksen fra Gylling, i sin tid et destillationssæt fra 1400-tallet. Sættet er Nordens ældste og blev
formentlig brugt til at brygge brændevin – det kan nu ses
på Odder Museum.
Arkæologerne mener, at borgen blev udsat for vold og
brand to gange, og sidste gang stedet nævnes er i en
skriftlig kilde fra 1509. Borgen menes at have været en
blandt mange og i disse år leder arkæologerne efter flere
ved hjælp af de mest moderne metoder – en drone har fx
skaffet dem et superpræcist kort over højdeforskellene på
Bjørnkjær.
Vil du have lidt mere motion end denne tur byder på, kan
du fra parkeringspladsen fx gå en tur ud til landevejen og
følge den til højre gennem Hestehaven lige nord for Gersdorffslund. Ud til vejen, højt oppe i et af de gamle lindetræer ser du et lysthus, som senest blev renoveret i 1988.
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1 Et skilt på Gersdorfslundvej peger ind mod Bjørnkjær ad en
noget ujævn grusvej, der fører ind til en lille parkeringsplads i skoven. Herfra viser mærkepæle og skilte vej.

4 I kanten af området står noget, der ligner en shelter. Det er
dog et ly, fårene kunne søge ind i, da området blev afgræsset.

2 Vandmose skov lever op til sit navn, for her er godt sumpet
i våde perioder. Askesygen betyder, at skoven ser noget
hærget ud.

5 Ser du mod sydøst, mødes fortid og nutid i form af vindmøllen ved Gersdorffslund.
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Bjørnkjær-området måler rundt regnet 100 x 100 meter. Det
er lysåbent med et fint kik ud over de omliggende marker
og ned mod Gersdorffslund.

6 I haven lige nord for Gersdorffslund kan du oppe i et af
de gamle lindetræer se et lysthus – det er fra 1988, men
allerede omkring 1812 blev der oppe i træet bygget en
udsigtspost, hvorfra man kunne holde øje med havet og
fjendtlige skibe. Gersdorffslund er privat, og der er ikke
adgang til haven med lysthuset.

