
 

 

Pressemeddelelse 

Ridderkamp, kædedans og modeshow på middelalderborgen Bjørnkær 

Skoleklasser fra Hou Skole får en anderledes skoledag, og hele lokalområdet inviteres til fest, 

når en middelalderkaravane lægger vejen forbi middelalderborgen Bjørnkær sydøst for Odder 

nær Hou. 

Den 26. august bliver der stor aktivitet på middelalderborgen Bjørnkær. Fra morgenstunden står både 

museumsfolk og middelalderkaravanens folk parat til at tage imod de omkring 60 skolebørn fra Hou 

Skole, der for en dag skal leve i middelalderen. Og om aftenen inviteres alle interesserede med til 

middelalderfest på borgen. 

 

Jernkager og kamptræning 

Dagen begynder med, at fagfolk fra Moesgård Museum fortæller skolebørnene om Bjørnkærs 

spændende historie. Derefter er der middelalder-undervisning hos de kyndige karavanefolk, der har 

slået lejr ved borgen. Eleverne bliver inddelt i fire hold, som på skift besøger de forskellige aktiviteter. 

 

Hos smeden lærer børnene at holde ild i en esse og hamre det glødende jern ud på en ambolt, og i 

lejrens køkken skal hvert hold på skift hjælpe kogemesteren med at tilberede den middelaldermad, 

som alle skal have til frokost. Det foregår over ildsted, og menuen står bl.a. på jernkager (vafler). Under 

madlavningen fortæller kogemesteren om middelalderlig levevis, og den kloge kone introducerer 

eleverne til urtekundskab, tro og overtro i middelalderen. To riddere fra Nyborg Slot træner 

skolebørnene i kamp med sværd og skjold, og to madammer fortæller eleverne om tøjmode blandt høj 

og lav i middelalderen. De har dragter med, som børnene kan prøve. Skoledagen slutter med, at alle 

deltagerne lærer at danse middelalderlige kædedanse.  

 

Middelalderfest på borgen 

Sidst på dagen inviterer Moesgård Museum, Odder Museum og Middelalderkaravanen hele 

lokalområdet til middelalderfest på Bjørnkær. Arrangementet begynder kl. 17 og varer et par timer. 

Gæsterne opfordres til at tage madkurv med. Man skal parkere ved Gersdorffslund og spadsere det 

sidste stykke hen til borgen. 

 

Under festen vil museets arkæologer fortælle om middelalderborgen, og karavanens folk vil optræde 

for publikum sammen med nogle af de skolebørn, der var i middelalderlære om formiddagen.  

Gæsterne kan f.eks. opleve rustningsklædte riddere i drabelig kamp og en turnering med de modigste 

væbnere fra dagens kampskole. Ridder Kaas kommer forbi med sin stridshest. Kække ungersvende og 

skønne ungmøer i farverige middelalderdragter optræder på catwalk’en, og troubadourerne fører an i 

en kædedans, som alle kan deltage i. Der er også mulighed for at besøge karavanens boder og høre 

mere om livet i middelalderen.  



 

Middelalderkaravane på turné 

Middelalderkaravanen er en del af det fagligt baserede formidlingsprojekt ”Middelalderborge i Region 

Midtjylland”, der er et samarbejde mellem de ti arkæologiske museer i regionen, bl.a. Moesgård 

Museum. Med støtte fra Region Midtjylland, Nordea-fonden og Kulturstyrelsen er projektets sigte at 

indsamle og formidle viden om regionens ca. 300 middelalderborge.  

Karavanen er et formidlingsarrangement, der primært er rettet mod skoleklasser, som for en dag kan 

dufte, smage og opleve, hvordan det var at leve i middelalderen.  Aftenarrangementet henvender sig 

især til folk fra lokalsamfundet, som på denne måde kan komme tæt på middelalderen og den lokale 

borg. Karavanens aktører er samlet til lejligheden, og i sensommeren 2014 er de på turné til fire 

middelalderborge i Region Midtjylland.  

Kontakt overinspektør Lars Krants (8716 2548) på Moesgård Museum for at høre mere om 

Middelalderkaravanens besøg ved borgen Bjørnkær. 

 

 

 

BILLEDE: Besøg hos smeden. Fra middelalderkaravanens besøg på borgen Hald syd for Viborg. FOTO: 

Helle Henningsen. 


