
 

På tur i Stenholt Skov 
 

De afmærkede stier i Stenholt Skov er for en stor del fastlagt som offentlige 
stier i fredningsplanen. Enkelte strækninger er dog velvilligt føjet til af de 
private lodsejere, for at gøre det muligt for skovens gæster at komme tæt på 
de mange små og store seværdigheder i skoven. Ud over det på kortet indteg-
nede stisystem, gælder naturfredningslovens almindelige regler for færdsel i 
private skove. Det vil sige, færdsel til fods må finde sted på skovveje i tids-
rummet fra kl. 7 om morgenen til solnedgang. Hunde skal altid føres i snor. 
Adgang til skoven sker fra P-pladsen ved Klosterlund Museum, P-pladsen mod 
vest ved Klosterlundvej eller P-pladsen mod nord ved Stenholtvej. 
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Åbningstider: 
 

15.8.-30.6.: 
ti-to 13-16 
sø 13-17 

 
1.7.-14.8.: 
ma-to 10-17 
lø-sø 11-17 

 
Omvisninger, 

guidede ture og 
besøg uden for 
åbningstiderne 
efter aftale 



Stenholt Skov vokser i et usædvan-
ligt smukt geologisk terræn lige midt 
på den jyske højderyg. Der har vand-
skellet gået mellem Øst- og Vestjyl-
land siden israndslinien fra sidste is-
tid stod her for omkring 15.000 år 
siden. Smeltevandet fra isbræen 
skabte de mange kløfter og skrænter 
i landskabet, inden det strømmede 
ud over sletterne mod vest. 
 

Stenholt Skov består hovedsageligt 
af gammelt egekrat, som er rester af 
de engang så udbredte egeskove i 
Jylland. Enkelte steder er andre træ-
arter indvandret, og en del steder er 
der plantet kulturer med rødgran, 
sitka, lærk og ædelgran. Egeskovens 
ældste træer er henved 100 år gamle 
og op til 15 meter høje. Underskoven 
består mest af tørst, hassel, kaprifoli-
er og enebær. Skovbunden dækkes 
af ørnebregner, blåbær, tyttebær og i 
den lysåbne del af hedelyng. 
 

Stenholt Skov blev fredet i 1988 
(170 ha) og formålet med fredningen 
var først og fremmest at bevare og 
genskabe egekrattet og den lysåbne 
egeskov. Størstedelen af det fredede 
areal er i privateje, men omkring Klo-
sterlund Museum ejer Ikast Kommu-
ne ca. 13 ha. Århus og Ringkjøbing 
amtskommuner forestår naturplejen i 
hele skoven. Ifølge plejeplanen skal 
nåletræskulturerne inden for frednin-
gen erstattes af lysåben egeskov ef-
terhånden som de bliver hugstmod-
ne. Det betyder, at skoven i de næste 
6o år fortsat vil ændre udseende. I 
nogle af de tætteste dele af egesko-
ven skal der tyndes ud ved pluk-
hugst, mens der andre steder også 
skal laves lysninger ved mindre ryd 

 

ninger. Dele af egeskoven vil dog få  
lov til at gro i fred som en slags 
"urskov" eller naturskov. 
 

Stenholt Skov er som gammel ege- 
stævningsskov præget af lokalbefolk-
ningens anvendelse af skoven til 
stævningsdrift, brændsel og kreatur-
græsning. Ved stævningsdriften blev 
træerne afskåret ved roden og herfra 
voksede de eftertragtede stødskud 
frem. 1600-årenes krige blev en stor 
belastning også for Stenholt Skov. En 
indberetning fra 1645 om tilstanden i 
Stenholt Skov fortæller, at der den-
gang fandtes 103 egestubbe efter 
store egetræer. 
 

Før udskiftningen omkring 1800 var 
Stenholt Krat delt i 18 skifter ejet af 
de 3 gårde i Stenholt. Skovfællesska-
bet bestod indtil 1895, men allerede i 
begyndelsen af 1800-årene var sko-
ven helt nedhugget af de mange 
skovlovringer og hjulmænd på egnen. 
Skoven var da kun et krat af egepur-
re og rodskud. Disse var imidlertid 
velegnede til fremstilling af slagler til 
plejle, så en omfattende produktion 
heraf blev afsat på de vestjyske mar-
keder. En til tider ligeså væsentlig 
produktion af egebark fra de unge 
egetræer blev afhændet til garverier-
ne i købstæderne. 
 

I dette århundrede er der plantet 
mange plantagearealer i tilknytning 
til det oprindelige egekrat. I 1930rne 
opkøbte Viborg amt arealer til anlæg-
gelse af Buchwalds Plantage, og til-
plantningen blev foretaget som be-
skæftigelsesarbejde. Plantagen er nu 
afhændet til private. 
 

Stenholt Skov 17  
Højmosen og Bølling Sø  

 
Den naturlige Bølling Sø blev efter 1872 tørlagt, 
for at de op til ca. 5 m tykke tørvelag kunne 
udnyttes til brændsel. Mange tørveværker har 
frem til det sidste lukkede i 1970 bortgravet den 
store højmose. Tilbage er dog bevaret en rest på 
ca. 0,5 ha. Den særprægede rest af højmosen 
har i kanten fine tørvebalker. Højmosens flora er 
dog delvist forstyrret af de ændrede vækstbetin-
gelser.  I foråret 2005 indviedes den gendanne-
de Bølling Sø, der nu strækker sig over et areal 
på ca. 350 ha. Området er tilgængeligt for of-
fentligheden med stier rundt om søen. Adgang til 
højmosen sker bedst fra Klosterlund. 
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Museum og Naturcenter 
 
På gården Klosterlund er et naturcenter under 
udvikling. Centret omfatter bl.a. en børneinstitu-
tion, et museum for tørveindustri, udnyttelsen af 
Stenholt Skov m.m. historisk værksted, natur-
skole og naturvejledning. Gårdens bygninger er 
fra begyndelsen af 1900-årene og opførtes af 
tørvefabrikant Martin Anchersen, som i 1947 
testamenterede gården til Hedeselskabet. I de 
følgende årtier havde Hedeselskabet maskincen-
tral på Klosterlund. I 1989 lejede Ikast Kommu-
ne stedet for at udnytte det til naturcenter. I 
forbindelse med tørvemuseet indrettedes en 
smedie i 1997 og i 2001 indviedes tørveudstillin-
gen i den tidligere staldlænge. Her forefindes 
endvidere naturudstilling med tegninger og ma-
lerier af Leif Ragn-Jensen samt en udstilling om 
en tømrer- og snedkerfamilie gennem tre gene-
rationer. Omkring gården er opstillet tørvema-
skiner, der ved specielle lejligheder kan opleves i 
drift. Museet støttes aktivt af Klosterlund Muse-
umsforening.  
 
 

 

 

Folderen er udarbejdet af Klosterlund Museum og Naturcenter, 

som drives af Herning Museum for Ikast Kommune. Kortet gengi-

ves med tilladelsen: Kort & Matrikelstyrelsen (A.89-98). 

 

Tegninger ved Flemming Nielsen 



fragtede de mange tusinde tons mergel. I den 
vestlige del af slugten lå sporene på en endnu 
synlig dæmning, mens en op til 6 meter dyb 
gennemskæring af bakken mod øst var nødven-
dig. Lidt nordøst for gennemskæringen fandt 
man i 1925 en stor skålsten fra bronzealderen. 
Stenen har 2 store og 22 mindre skåltegn. Ste-
nen blev kort efter fundet opstillet i et anlæg 
ved Kragelund Kirke, hvor den stadigvæk kan 
ses. 
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Store Grønhøj 
 
Højen er en stor typisk høj fra bronzealderen, 
20 m i tværmål og 4 m høj. Den udgør skovens 
næsthøjeste punkt på 105 m. 
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Stenrøsen 
 
I skovens nordligste hjørne fandtes engang et 
for Danmark næsten enestående oldtidsminde, 
stenrøsen. Ved Sophus Müllers registrering i 
1890erne blev den beskrevet som en rund høj, 
der var flad ovenpå, og bygget af mellemstore 
sten, som lå løst oven på hinanden uden mind-
ste form for jordfyld imellem. Røsen var ca. 21 
m i diameter og henved 1,5 m høj. Røsen er i 
dag helt fjernet. De første sten blev i årene 
1900-1905 kørt til Herning til brolægning af 
byens gader. I årene fra 1927-1938 blev røsens 
sten hugget til skærver som beskæftigelsesar-
bejde. I røsens bund fandtes flere stensatte 
grave indeholdende ubrændte menneskeben. I 
røsen er desuden fundet en gulddrachme og en 
del af en bronzedolk. Man søgte forgæves at få 
røsen fredet i 1927. I nærheden af stenrøsen 
findes nyere lergrave i stort tal. 

 
13.  

Rishøj og Skavankelhøj 
 
Den store Rishøj er med sine 106 m det højeste 
punkt i Stenholt Skov. Den tidligere så impone-
rende udsigt begrænses i dag af skovens træer. 
Lige ved siden af højen findes tomten efter 
ejendommen "Skavankelhøj", som blev ned-
brudt i 1930rne, da amtet opkøbte arealerne til 
Buchwalds Plantage. Endnu ses fundamentet til 
stuehuset og kålgårdsdiget omkring haven.  

14 
Klosterlundbopladsen 

 
Stedet ligger ved nordvest-bredden af den i 
1870-1876 udtørrede Bølling Sø. Det fredede 
bopladsområde på 80x20 m har været benyttet 
af jægerstenalderfolket gennem en årrække. 
Der er fundet over 26.000 stykker redskaber og 
flintaffald på stedet. Klosterlund_bopladsen blev 
udgravet i 1936 af Nationalmuseet ved arkæolo-
gen Therkel Mathiassen. Pladsen er fra ældre 
stenalder og er dateret til 7500-7000 f.Kr., og 
den var i 1936 den ældste kendte boplads fra 
jægerstenalderen. Den gav navn til Klosterlund-
kulturen, som regnes til den ældste del af Mag-
lemose-kulturen. Kulturen kendes over hele 
Nordeuropa, og andre berømte pladser er Dra-
ved Mose i Sønderjylland og Star Carr i Østeng-
land. Der er i området omkring Bølling Sø fundet 
mange bopladser, som er samtidige med Klo-
sterlund-bopladsen. 

 

15 
Trædestenene 

 
Ved afskrælning af tørv i mosen sydvest for 
gården Klosterlund fremkom i 1927 en stenræk-
ke tværs over mosedraget mellem Klosterlund 
og Engesvang. Stenene ligger med en passende 
afstand som trædesten. De var ved fremkom-
sten dækket af 1 m tørvedynd, og har muligvis 
været taget op i forbindelse med tørvegravnin-
gen. Trædestenene har dannet en gangsti tværs 
over mosen. Anlægget er sandsynligvis fra jern-
alderen, men det har også været foreslået, at 
det er en senmiddelalderlig kirkesti mellem 
Engesvang og Kragelund. Stenene er efter gen-
dannelsen af Bølling Sø dækket af vand. 
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Den Gamle Have  
og Helligkilden 

 
Umiddelbart øst for Klosterlund anes endnu 
stedet for en helligkilde. Ved udtørringen af 
Bølling Sø er kilden formentlig blevet tørlagt. I 
kilden skulle være fundet en del flintredskaber. 
Kildeområdet er for nylig blevet undersøgt med 
detektor uden resultat. Nord for kilden findes et 
U-formet stendige, kaldet “Den gamle Ha-
ve”.Meget tyder på, at det er et ældre digean-
læg fra 1700-årene eller endnu ældre. Forfatte-
ren C.A.Thyregod har i “Mosgroede Minder” 
omtalt et Skt.Hans marked ved “Klosterkilden”.  

Klosterlund Museum blev opført i 
1933 af tørvefabrikant Martin Ancher-
sen på Klosterlund. Byggegrunden på 
4½ tdl. blev skænket af Søren Hold-
gaard. I det lille museum udstilledes 
oldsager fra Bølling Sø og omegn  
indsamlet af Martin Anchersen,  Sø-
ren Jensen og Søren Holdgaard. Efter 
fundet af Klosterlund_bopladsen blev 
en mindre del af fundene herfra ud-
stillet i museet. I 1937 overtog Natio-

nalmuseet Klosterlund Museum og 
drev det, indtil museet blev overdra-
get til Ikast Kommune i 1987. Ved en 
samarbejdsaftale mellem Ikast og 
Herning kommuner er den daglige 
drift i dag overdraget til Herning Mu-
seum. 
 

Indgangsdøren i det lille bindings-
værkshus er en svær egetræsdør, 
rigt udskåret med scener fra oldtids-
bopladser og med inskriptionen i ru-
ner:  
 
“Fortid er liv i minder.  

Oldtidsfund.  

Oldtidsminder.  

Anno 1934".    
 
Døren er lavet af tømrerne Bendix og 
Thorkny John Nielsen i Kragelund. 

Den nuværende udstilling i Kloster-
lund Museum belyser den berømte 
Klosterlund-kultur 7500-7000 f.Kr. 
Der fortælles om Klosterlund boplad-
sens udgravning, oldsagsfundene og 
datering af bopladsen samt om land-
skabet, jagtvildt og andre fund fra 
jægerstenalderen. Der vises mange 
pilespidser, som daterer bopladsen. 
Redskaberne fra denne kultur kendes 
på en simpel flintteknik, og der er på 
bopladserne ingen spor af boliger 
eller ildsteder. Bopladserne er enten 
beliggende på fast tør bund eller ude 
i rørsumpen. En stor farvelagt teg-
ning af Erik Claudel illustrerer livet 
på en boplads.  
 

Dertil udstilles mange andre stenal-
derfund fra området omkring Bølling 
Sø og Skygge Å, f. eks. vises kopier 
af to meget sjældne ravdyr fundet 
ved tørvegravning i Bølling Sø. Der 
udstilles også gevirdele fra den be-
rømte "hjortekirkegård" i Bølling Sø. 
Dele af udstillingen fortæller om ud-
nyttelsen af kronvildtet, og der vises 
rekonstruktioner af jægerstenalde-
rens redskaber. 
 

Det lille bakkehus er indrettet med 
en landskabsudstilling, som giver en 
introduktion til hele områdets kultur- 
og naturhistorie. I museets åbnings-
tid kan huset benyttes som spise-
plads for museets gæster. 
 
 

 

 
 

 
 

Klosterlund Museum 



 

 

1 
Skallerund Sø 

 
Skallerund  var tidligere en meget idyllisk 
engslugt, der skar sig ind i Stenholt Skov. For-
fatteren C.A.Thyregod har i fortællingen 
"Mosgroede minder" givet en fin beskrivelse af 
slugten. Efter etableringen af Klosterlund Tør-
veværk i 1903 blev tørvedyndet i Skallerund 
engslugt eller mose gravet bort. I 1933 op-
dæmmedes slugten og den nuværende sø op-
stod. Skallerund Sø er i dag  under kraftig til-
groning med tørvedannelse til følge. 
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Klosterlund Tørveværk 
 
Ved sydsiden af Skallerund Sø ses endnu fun-
damentet til maskinhuset fra Klosterlund Tørve-
værk. Værket blev i 1903 opført af Martin An-
chersen på gården Klosterlund. Tørvedyndet 
hentedes i Skallerund og efter æltningen på 
værket blev tørvemassen udlagt på læggeplad-
sen syd for Klosterlundvej.  I 1904 blev værket 
forpagtet af den driftige tørvefabrikant Emil 
Ernst, der i de følgende år oprettede adskillige 
tørveværker i Engesvang. Tørveværket blev i 
begyndelsen drevet af en lokomobil, men sene-
re indrettedes en stationær dampmaskine. 
Værket var i drift indtil 1927, hvorefter maskin-
huset i en årrække benyttedes til beboelse. 
Arealet sydvest for ruinen ved Klosterlundvej 
hedder “Klosterlund Naturpark” og der står 
mindestene for Emil Ernst (1854-1933) og for 
Karoline og Martin Anchersen. Den sidste sten 
bærer påskriften: “De værned smukt om fæd-
res flid, om folkets liv fra arilds tid”. 
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Stenskulptur og  
kreaturfold 

 
Ved stien mod sydøst i retning af Klosterlund 
Camping står der ca. 60 m fra ruinen af tørve-
værket en sten med et særpræget ansigt i 
relief. Stenen er udhugget af lærer Askløv fra 
Kragelund. Fortsættes yderligere ca 70 m ad 
stiengår der et hjulspor fra op gennem en lille 
slugt. For enden er der en indgravet, cirkelrund 
plads, der ifølge mundtlig overlevering skulle 

Kulturhistoriske seværdigheder være en gammel kreaturfold, som kan have 
været benyttet som rasteplads for studedrifter-
ne langs hærvejen. En anden tradition  beskri-
ver anlægget som en vildtfælde. 
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“Ny værk” 
 
I 1936 opførte Martin Anchersen et nyt tørve-
værk til udnyttelse af tørven i den øverste ende 
af Skallerund. Værket blev drevet af en Deutz 
dieselmotor. På stedet ses fundamentet til mo-
tor og dyndbeholder, ligesom sporforløbet kan 
anes i terrænet. Værket var i drift indtil 1946.  
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Hærvejen, Hjølund  
og Hjølund Høj 

 
Mod øst krydses Skygge Kirkesti (Hærvejsstien) 
af flere gamle vejspor.  På det lille stykke hede i 
skovens nordlige udkant anes ligeledes mange 
hjulspor. Sporene er muligvis levn fra en tidlige-
re vej fra Stenholt til Klosterlund, men det kan 
ikke udelukkes, at de kan have en forbindelse 
med den senmiddelalderlige hærvej, der fra 
Viborg passerede forbi Stenholt og videre mod 
sydøst forbi Hjølund Høj til Kragelund. I 1500-
tallet synes hærvejens forløb at gå vest om 
Stenholt Skov forbi Klode Mølle og Engesvang til 
Pårup Kro. Tæt ved stien ses en stendynge, som 
menes at markere Hjølundgårdenes oprindelige 
beliggenhed. I 1770 blev gårdene udflyttet og 
en af dem blev til Klosterlund. 

 

6  
Skygge Kirkesti med hulveje 

 
Gennem Stenholt Skov løber en gammel kirke-
vej, som beboerne i Skygge, Klode Mølle og 
Engesvang benyttede, når de søgte til kirke i 
Kragelund. Der kendes rester af en kirke i Enge-
svang fra middelalderen, men i senmiddelalde-
ren forsvandt denne. I 1897 fik Engesvang en 
ny kirke og sognet adskiltes fra Kragelund. Der-
ved mistede Skygge kirkesti sin betydning. Kir-
kestien danner på den vestlige skråning en 
smuk og dyb hulvej, mens den i den østlige del 
af skoven danner flere hjulspor ved siden af 
hinanden, alle som små hulveje. Omkring mid-
ten af den bevarede vejstrækning er der rester 
af et mindre stengærde langs vejen. 

7  
Gravhøj med stenkreds og 

stenrække 
 
Få meter nord for kirkestien ses en elipseformet 
stenkreds bestående af 6 mindre sten. En sten-
række forbinder kredsen med gravhøjen ca 4o 
m længere mod nord. Det sjældne anlæg er 
formentlig fra bronzealderen og minder meget 
om Myrhøj i Himmerland. Noget længere mod 
nordøst i skovtykningen findes et tilsvarende 
anlæg. På den anden side af kirkestien har der 
engang været en lysning benævnt "den gamle 
danseplads". 
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Tørvegrave og lergrave 
 
Dette centrale område af skoven rummer man-
ge mindre tørvegrave og lergrave. Lergravene 
har formentligt leveret ler til klining og  hjem-
mebrænding af teglsten. I de fleste grave er 
leret bænket op (dvs kastet op fra bænk til 
bænk), men andre steder i skoven tæt ved den 
store stenrøse (11) er der eksempler på køre-
grave. 
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Talerstolen 
 
Dette plateau i skoven har tidligere været en 
hyppigt benyttet mødeplads ved folkelige mø-
der. Mellem to tætvoksende egetræer har en 
talerstol i form af et bræt  
været sømmet fast, og to sten, som endnu ses, 
har været podie for taleren. Den ældste notits 
om fester her er fra 1890 og den seneste oplys-
ning er om et grundlovsmøde i 1935. En snes 
meter længere mod nord anes en lav stenrøse, 
som er fredet. 
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Mergelbanen 
 
Gennem  Stenholt Skov løb i østlig retning gen-
nem "Stordalen" mergelbanen fra mergellejet i 
Engesvang. Banen blev i årene 1909-1915 be-
nyttet af Engesvang - Grathehede Mergelselskab 
i forbindelse med merglingen af hedefladerne 
ved Frederiksdal. 3 lokomotiver og 98 tipvogne 


