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UDENFOR

Af Kim Brandt Thomsen

Randers Kommune

RANDERS: I haven ved den 
gamle herregård Brusgård 
syd for Randers kan man sta-
dig opleve det gamle voldsted, 
hvorpå herregården ifølge 
skriftlige kilder blev grund-
lagt i 1393. Indgangen til vold-
stedet er ved hjørnet af drifts-
bygningen lige syd for parke-
ringspladsen - hvor Randers 
Kommune har opstillet en 
informationstavle. 

Brusgård Voldsted har 
næppe haft nogen større for-
svarsmæssig betydning, men 
er snarere et resultat af mid-
delalderens byggestil på de 
såkaldte herregårdspladser. 
På arealet nord for hovedbyg-
ningen på voldstedet lå herre-
gårdens driftsbygninger, lige-
som de gør den dag i dag.

Borgbanke gennem 400 år
Den 50 x 44 meter store borg-
banke omkranses af en 13 
meter bred voldgrav. På yder-
siden af voldgraven kan man 
mod øst, syd og vest se spor ef-
ter en ydervold, der forment-
lig består af de opgravede jord-
masser fra voldgraven.

I renæssancen - fra 1540-
1650 - var Brusgård ejet af 
Viffert-slægten. Niels Jonsen 
Viffert opførte i 1590-94 en 
grundmuret bygning i to eta-
ger på voldstedet. Bygningens 
sydfløj med to runde tårne og 

et trappetårn. I 1801 blev byg-
ningen erstattet af en ny i bin-
dingsværk lige nord for vold-
stedet - en bygning som i 1889 
blev ombygget til den nuvæ-
rende hovedbygning.

Småt ved viden
Hvad der gennem tiden har 
stået af bygninger på voldste-
det, kan kun afgøres gennem 
arkæologiske undersøgelser.

Udover de skriftlige kilder 
begrænser viden om stedet 
sig til fund af rester af to-tre 
træbroer og en stenbro i den 
nordre voldgrav, som blev 
fundet under en oprensning 
af voldgraven i 1991. Ved hjælp 
af træpælenes årringsmønstre 
er broerne blevet dateret til 
henholdsvis 1650 og 1718. 

En mindre prøvegravning 
på voldstedets nordøstlige 
hjørne har desuden identifice-
ret et nu tildækket fundament 

af kampesten med murrester.

Frugtbare jorder
Omgivelserne har givetvis 
været afgørende for, at herre-
gården Brusgård blev grund-
lagt netop her. Langs Brusgård 

Bæk var frugtbare enge, skove 
og god landbrugsjord. Ved 
bækken lige sydvest for vold-
stedet blev desuden anlagt 
en mølle og en tilhørende, nu 
sløjfet mølledam.

Brusgård fungerer i dag 

som hjemsted for Den Skan-
dinaviske Designhøjskole og 
for Randers Kommunes pro-
duktionsskole ’Mimers Brønd’ 
med et tilhørende 135 hektar 
stort økologisk landbrug. 

Brusgård rummer også 

Danmarks Center for vild-
laks, som gennem opdræt og 
udsætninger i de seneste årti-
er har bidraget kraftigt til be-
varelse af den oprindelige lak-
sestamme i Gudenå-systemet. 

BRUSGÅRD 
- herregården og  
voldstedet

Ved Brusgård er det muligt at nyde naturen på al-
lernærmeste hold. Oppe bag skoven øst for her-
regården findes shelter og bålplads mm.

Hvor skal vi hen på ’Mimers Brønd’? Et vej-
skilt viser vej. Foto: Randers Kommune

Brusgård er blandt 
andet hjemsted 
for Den Skandi-
naviske Design-
højskole, Dansk 
Center for Vildlaks 
og Randers Kom-
munes produkti-
onsskole ’Mimers 
Brønd’ med et 
tilhørende 135 
hektar stort øko-
logisk landbrug.

UDENFOR

 {Udenfor i Randers 
Amtsavis hver 
uge er skrevet af 
kommunikations-
afdelingen i Randers 
Kommune, som giver gode 
råd om oplevelser i naturen 
i Randers by og opland.

 {Du kan finde flere forslag 
til traveture i  Randers 
Kommune på  www.natur.
randers.dk
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I efterårsferien havde 
produktionsskolen 
’Mimers Brønd’ et par 
åbent hus-dage med 
aktiviteter for hele fami-
lien. Der var mulighed 
for at kæle med gederne 
og kaninerne, klappe en 
gris og hilse på køer og 
får. Også en tur i pony-
vogn eller en ridetur på 
en af de lidt større heste 
var en mulighed, som 
lille Lucca på billederne 
benyttede sig af. Fotos: 
Randers Kommune

På den godt 2000 kvadratmeter store borgbanke 
er kun blevet foretaget en mindre prøvegrav-
ning i det nordøstlige hjørne. Her blev fundet 
et (nu tildækket) fundament af kampesten 
med murrester. Foto: Randers Kommune

Eksakt viden 
om voldstedet 
begrænser sig 
til fund af rester 
efter to-tre træ-
broer og en sten-
bro, som blev 
fundet under 
oprensning i den 
nordre voldgrav 
i 1991. Ved hjælp 
af træpælenes år-
ringsmønstre er 
broerne dateret 
til hhv. 1650 og 
1718. Foto: Ran-
ders Kommune

Får fra produktionsskolen Mimers Brønd afgræsser ydervol-
den øst for Brusgård Voldsted. Foto: Randers Kommune

Nord for Brusgårds hovedbygning ligger 
voldgraven om det lille voldsted, hvorpå 
den oprindelige herregård blev grund-
lagt i 1393. Foto: Randers Kommune


