På alle årstider byder det fredede Stenholt Krat ved Bølling Sø på en fantastisk skovtur i et af Danmarks største og
bedst bevarede egekrat. Den afmærkede Hærvejsrute leder
gennem egekrattet med dets specielle krogede trævækst
og fantastiske frodige skovbund. I kraft af den gamle og for
stor del urørte skov, rummer området også utallige kulturlevn fra både oldtid og middelalder.

... i en fortryllende skov

Egetræerne i Stenholt Krat har bogstaveligt talt historiske
rødder. Pollenanalyser har vist, at der har vokset egetræer
på stedet i mere end 10.000 år, så krattet repræsenterer en
rigtig dansk urskov.
Selvom krattet ligner en naturskov er der alligevel tale om
et stykke kulturhistorie. Træernes lave og krogede vækst er
nemlig et resultat af menneskelig udnyttelse helt tilbage
fra bondestenalderen for omkring 5.500 år siden.
I historisk tid - efter reformationen 1536 - satte den såkaldte ”stævningdrift” sit særlige spor på krattet, hvor alle
træer i et mindre område blev udnyttet og fældet. Med
rigeligt lys skød træerne så igen fra stubben og fik derved
ofte flere stammer, som så igen blev fældet, når de nåede
en passende højde. Træet blev brugt til tømmer, håndværk
og for eksempel plejlslagler, som blev anvendt til tærskning af korn.

Praktiske oplysninger

Stenholt Krat

Adgang og færdsel

Hvor natur og kultur mødes

Stenholt Krat er privatejet. Adgang sker i
henhold til Naturbeskyttelseslovens regler,
hvor færdsel på stier og skovveje er tilladt
til fods og på cykel fra kl. 6 morgen til solnedgang.
Færdsel på den afmærkede Hærvejsrute
gennem Stenholt Krat er dog tilladt hele
døgnet.
HUSK AT:
• Al brug af åben ild er forbudt.
• Bær- og svampeplukning er kun tilladt
med ejerens tilladelse.
• Hunde skal altid føres i snor.
• Efterlad ikke affald i naturen.

Efterårsstemning på Hærvejsstien gennem Stenholt Krat.

Landskabet ved isranden

Stenholt Krat er et af Danmarks største og ældste egekrat.

Ved Bølling Sø og Stenholt Krat nåede isen, under den sidste istids afslutning for ca. 15.000 år siden, sin maksimale
udstrækning fra øst. Herefter smeltede isen og de enorme
mængder smeltevand skabte både søen og de store flade
hedesletter mod vest. Stenholt Krat er en næsten urørt
bakkø, som måske allerede blev skabt i forrige istid. En bakke som var så høj, at den relativt tynde gletsjer under sidste istid gled udenom. Derfor har den blandede jordbund,
som egekrattet nu dækker, været udsat for flere hundrede
tusind års udvaskning af næringsstoffer.

Kulturspor i skoven

Spredt på bakkedraget i Stenholt Krat ligger stadig 16
yderst velbevarede og fredede gravhøje - se kortet.
Til trods for at ingen af højene er udgravet, formodes de
- på baggrund af deres størrelse og placering - at være anlagt i bronzealderen for ca. 3.500 år siden. Frem til midten
af 1930-erne lå også en af Danmarks største stenrøser - en
stenopbygget gravhøj - nord i skoven. Den blev dog, forud
for fortidsmindernes generelle fredning i 1937, genbrugt til
blandt andet brolægning af Hernings gader.
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Velkommen på tur

Den gamle mergelbane

Det mest markante kulturspor fra nyere tid er de indtil
6 meter dybe nedgravninger for den gamle mergelbane
øst-vest gennem bakken i den nordlige del af Stenholt
Krat. Banen stammer fra perioden 1909-15, hvor EngesvangGrathehede Mergelselskab brugte banen til transport af
mergel til jordforbedring af de omliggende heder opgravet
fra lejet ved Engesvang. Langs skovvejen på det lavere terræn mod vest ses modsat nedgravningerne op til 1½ meter
høje jorddæmninger for banen.

Stenrækker strækker sig flere steder ud fra gravhøjene. De
står sikkert i forbindelse med de kultiske handlinger, som
foregik omkring gravhøjene, der også fungerede som samlingsplads og markering af stammens territorium.

Mergelbanen havde 3 lokomotiver og 98 tipvogne i drift.

Mergelbanen og samtidens begyndende industrialisering
af landbruget indvarslede en ny tid, som for alvor ændrede
landskabet. De gamle heder blev opdyrket, tørv fra de
gamle moser blev opgravet og landets skovarealer blev
opdyrket og stærkt indskrænket. Heldigvis ligger Stenholt
Krat tilbage og den enestående skov er nu fredet.

Mennesket har opholdt sig i området lige siden sidste istids
afslutning. Bopladsfund fra rensdyrjægeres ophold blev for
eksempel fundet forud for genskabelsen af Bølling Sø.
Velbevaret gravhøj i Stenholt Krat nær Hæevejsstien.

Den store gravhøj ”Rishøj” på bakken vest i Stenholt Krat
hæver sig indtil 106 meter over havet og danner dermed
det højeste punkt i Engesvang Sogn.

Langs Hærvejsstien i Stenholt Krat.

Et andet markant kulturlevn er hulveje og vejspor i skovbunden, som har rod helt tilbage til oldtiden, hvor gravhøjene viste vej i et ufremkommeligt terræn.. Den gamle
kirkesti gennem skoven, hvor Hærvejsruten i dag forløber,
ses også særligt tydeligt. Denne vej fungerede som kirkevej
for beboere i Skygge, Klode Mølle og Engesvang til Kragelund Kirke helt tilbage fra slutningen af 1300-tallet og indtil
1897, hvor Engesvang igen fik egen kirke.

Nedgravningen for den gamle mergelbane i Stenholt Krat.
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