
Et voldsted
Halkær Voldsted er af den type, der kaldes en herre-
gårdsplads. De hører tidsmæssigt hjemme i den seneste 
del af middelalderen og den efterfølgende renæssance 
(1400-1600-tallet). Herregårdspladserne er karakteri-
seret ved en fi residet og voldgravsomkranset banke 
med gårdens beboelseshuse, mens avlsbygningerne 
har ligget på det ”faste” land ved siden af banken. Den 
omgivende voldgrav skulle signalere status og magt mere 
end at have forsvarsmæssig betydning. Halkær Vold-
steds oprindelige form og alder kendes ikke præcist. 
Muligvis har voldstedet oprindeligt mindet om Hede-
gård, der ligger ca. 2 km mod syd midt i Halkær Sø. 
Hedegård er dateret til kort efter 1363 og bestod af 
bygninger opført i træ på en lav fi residet banke med 
en omgivende palisade af træstammer. 1300-tallet var 
en urolig periode, hvor der landet over blev anlagt tal-
rige tilfl ugtsborge i uvejsomt og sumpet terræn. 

Skiftende ejere
I de skriftlige kilder går historien om Halkær helt til-
bage til middelalderen, hvor den ejedes af bispen i 
Viborg. Den nævnes første gang i slutningen af 1300-
tallet, hvor Peder Andersen Munk af Hedegård fi k 
overdraget Halkær af biskop Jakob for, at han skulle 
opbygge gården til gode for stiftet. En længere række 
af adelige personer fra slægterne Rosenkrantz, Friis, 
Due, Skeel, Kjær og Kjærulf har igennem tiden ejet 
Halkær. I en kortere periode efter reformationen i 1536 
ejedes Halkær af den danske konge. 

Ved en handel i 1726 solgte Albrecht Christoffer Due 
Halkær ś 469 tønder hartkorn til Frederik Kjær til Børg-
lum for 23.000 rigsdaler. Gårdens jorde udgjordes af 
ca. 7 % hovedgårdsjord, 20 % tiendegods og resten 
bøndergods. I 1810 blev hovedgårdsjorden reduceret 
til det halve efter en udstykning af 42 parceller. Siden 
reducerede en lang række af handler Halkær, så herre-
gården til sidst var på 78 ha svarende til ca. 3 % af 
1700-tallets hartkornsværdi. De stærkt forfaldne byg-
ninger blev nedrevet i 2005 og selve voldstedet ejes i 
dag af Skov- og Naturstyrelsen. 

På egen hånd 
Du er velkommen til at trave en tur i området f.eks. af 
den markerede sti, der fører dig forbi udstillingerne 
i Halkær Mølle, en fantastisk udsigt over Halkær 
Ådal, eller hvad med en gåtur langs åen 
til fugleudsigtspunktet ved Halkær Sø. 
Cykelstien Nibe-Haubro på den 
gamle jernbane byder på en 
fl ot og afvekslende tur, der 
kan afsluttes med ophold 
og overnatning på shelter-
pladsen ved Halkær 
Voldsted. Desuden 
er der adgang til frit 
fi skeri på Skov- og 
Naturstyrelsens 
arealer ved Halkær 
Å, hvor der også 
er fi skemulighed 
for kørestolsbrugere. Fiskestrækningerne er mærket 
med rødt på kortet og med skilte ved bredden. Det 
almindelige lovpligtige fi sketegn skal være indløst. 
Husk at hunde altid skal føres i snor. 

Gårdens avlsbygninger og det seneste stuehus set fra vest.
Foto: Sylvest Jensen luftfoto år 1955 “Det Kongelige Bibliotek”.

Halkærs hovedbygninger på borgbanken blev revet 
ned i 1800-tallet, og gårdens nye stuehus opførtes ved 
avlsbygningerne, umiddelbart vest for voldstedet. Ved 
nedrivningen af det seneste stuehus blev der fundet 
genbrugte materialer fra borgbankens trefl øjede anlæg 
bl.a. store røde teglsten (munkesten) og 63 kvadersten 
af granit, oprindeligt fremstillet i 1100-1200-tallet til en 
kirke. 

Voldstedets form efter en oprensning af voldgraven i 2005.

Sognekort fra 1800-tallet. 
På borgbanken ses den forsvundne trefl øjede hovedbygning.
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“Halkær ådal og de øvrige Natura 2000 områder i Himmer-
land indgår i EU-projektet MOPARK – et nordeuropæisk 
samarbejde om bæredygtig færdsel og tilgængelighed i og 
imellem naturområder. 
Etableringen af lejrpladsen er støttet økonomisk af EU ‘s 
Interreg IIIb midler.”
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