Fortidsminder i Stenholt Krat

Bosættelser og gravpladser gennem tusinder af år

Gravhøje fra bronzealderen

Fortidsmindernes fredning

I Stenholt Krat ligger 16 fredede gravhøje bevaret,
som formodes at være opført i bronzealderen 1.700500 f. Kr.. Dengang havde landskabet mest karakter af
hede og skov. Endnu flere høje er gennem tiden blevet fjernet i og omkring skoven - særligt i forbindelse
med opdyrkning og gravearbejde.
Ingen af gravhøjene er undersøgt arkæologisk. Dog
er der gjort fund af en bronzedolk fra en nu fjernet
stenopbygget høj, en såkaldt stenrøse, fra den nordlige del af skoven. De tilbageværende gravhøje er
ganske velbevarede og udgør således et væsentligt
landskabeligt element og arkæologisk kildemateriale.
To typiske gravhøje fra perioden ligger her lige nord
for stien. Gravhøje, som typisk blev anlagt over centrale ligbegravelser i ege- eller stenkister og sidenhen udbygget og suppleret med nye grave frem mod
bronzealderens afslutning 500 f. Kr.. Da ændrede
gravskikken sig fra begravelser til kremeringer i små
urner nedsat i toppen af højene. - se tegningen t.h.
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Kortet herover giver et godt indtryk af de utallige fortidsminder og fund
i omårdet omkring Bølling Sø. Med rød prik synlige fredede fortidsminder (typisk gravhøje) og med blå prik fundsted (typisk boplads eller fund
af oldsager samt kendte, men nu sløjfede gravhøje). Gravhøjene ligger
næsten alle på en linie NV-SØ på højdedraget omkring søen langs den
østlige del af den gamle Hærvejs-færdselsrute. De mange fundsteder ved
Bølling Sø repræsenterer især de store arkæologiske udgravninger forud
for søen gendannelse i 2005.
Kort: KMS ©, Fundogfortidsminder.dk
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Det var først med Naturfredningsloven i 1937, at de
synlige fortidsminder i landskabet blev beskyttet. Før
dette blev flere fredninger dog gennemført ved frivillige aftaler mellem lodsejer og Nationalmuseet. Det
er ved sådanne, at der typisk blev opsat en fredningssten i granit med indhugget kongekrone og ”F.M.” for
fredet mindesmærke. Ved fortidsminder fredet efter
1937-loven, som her i Stenholt Krat, er der som regel
ikke nogen markering af fredningen.
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Der findes omkring 33.000 fredede fortidsminder i
Danmark. Langt de fleste er gravhøje fra især bronzealderen, men også talrige ældre stendysser og jættestuer fra stenalderen kan stadig opleves i landskabet.
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Bronzealderens gravhøje består som regel af flere byggefaser - her med 3 faser i tegningen til venstre. Ældst er de nederste ligbegravelser i bulkister (udhulede egestammer) i fase 1 og 2. Herover brandgrave - stenkister med brændte ben eller gravurner nedsat i toppen af højen samt i den nye høj - fase 3. Til
højre et foto af profilsnit gennem højfoden af en stor udgravet bronzealderhøj, Hohøj ved Mariager. I baggrunden den nordligste af højene her ved stien.
Tegning: Jens G. Bech ©

Menneskespor gennem årtusinder

En næsten urørt skovbund

I kraft af deres størrelse fremstår de fleste gravhøje tydeligt, men skoven rummer også en lang
række øvrige ”menneskespor”: Hulvejsspor fra
oldtiden og middelalderen, som den gamle kirkesti
du står på her, er sammen med kultiske sten med
indhuggede såkaldte skåltegns-fordybninger og
gamle diger synlige spor efter menneskers ophold
i området gennem årtusinder.

Skovbunden i den naturlige skov her i Stenholt er
kun blevet forarbejdet i begrænset omfang ved
skovdriften gennem tiden. Derfor rummer området
stadig så mange spændende og synlige fortidsminder. Det modsatte gælder for det omliggende
åbne og opdyrkede agerlandskab samt nyere tids
anlagte og beplantede skovplantager. Her er jordbunden stærkt kultiveret, hvorved de fleste spor
fra fortiden er forsvundet

Området rummer også en lang række usynlige fortidslevn. Det er især bopladser, som ligger forseglet
på tørt land her i skovbunden eller nær de gamle
søer og vådområder, som nu er overlejret af tørv.
Bopladser fra helt tilbage til de første rensdyrjægere for ca. 15.000 år siden er fundet ved Bølling
Sø. Andre bopladser fra de efterfølgende jægerkulturer: Maglemose- Kongemose- og Ertebøllekulturen er også udgravet her i området.
Den tidlige ”Klosterlund-fase” af jægerstenalderens
Maglemosekultur har tilmed fået navn fra den lokale stenalderboplads, som blev udgravet ved kanten
af Bølling Sø i 1936.

Stenrøse

Som et resultat af den relativt urørte skovbund i
Stenholt Krat, ses der ved flere af skovens gravhøje
en eller flere rækker af sten af uvis karakter, som
strækker sig op til 45 meter ud fra højens sydside.
Fra 1926 er der også oplysninger om en nu forsvunden stenkreds i skoven. I det opdyrkede landskab
er sådanne anlæg, som sikkert har haft en kultisk
funktion i forhold til gravhøjen, næsten altid forsvundet. En anden specialitet ved Stenholt-gravhøjene er, at der ved flere høje ligger større sten
ved højfoden - måske nu væltede bautasten, som
oprindeligt stod oprejst ved højen.
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Et fredet fortidsminde kan også være fra nyere tid
og kun være 100 år gammelt. For eksempel skanser,
voldanlæg, ødekirker, bro- og mølleanlæg samt kanaler og diger.

Ancient monuments in
Stenholt Krat
Bronze Age burial mounds
There are 16 protected burial mounds in Stenholt Krat which are
thought to have been erected in the Bronze Age (1,700 - 500 BC),
when the landscape was mostly heath and wood. Still other mounds
have over time been removed from both the wood and its surrounds,
in particular where cultivation and excavation have taken place.
No archaeological investigations of the burial mounds have been
undertaken, though a bronze dagger came to light in the north
part of the forest at the site of a stone mound, now removed. The
remaining burial mounds are very well preserved, constituting a
significant element in the landscape as well as providing archaeological source material.
Two typical burial mounds of the period are north of this path.
Burial mounds, also called tumuli or barrows, were typically arranged over a central place where a body was buried in an oak or
stone casket. The sides of the mound were thereafter extended
and supplemented with new graves, until the end of the Bronze
Age around 500 BC. Funeral rites then changed from burial to
cremation, with small urns placed at the summit of the mound. See
illustration left.
The map on the left shows the location of well-known finds from
the Bølling Lake area.
Red dots indicate protected ancient monuments (generally burial
mounds). Blue dots are find sites (generally habitations or specimens as well as known, but no longer extant, burial mounds).
There are approximately 33,000 protected ancient monuments in
Denmark. The majority are burial mounds, mainly from the Bronze
Age. It was not until 1937 that the visible ancient monuments in the
landscape came under the protection of the Nature Conservancy Act.

An almost untouched woodland floor

I 1857 blev der gjort et flot skattefund i en stenrøse i kanten af marken ca.
300 meter vest for Skallerund Sø. 10 guldbrakteater, 2 spiralringe i guld,
3 stykker ringguld samt 1 lille sølvbarre og 18 glasperler. var nedgravet i
stenrøsen, som blev helt fjernet omkring 1927.
Guldbrakteaterne stammer fra begyndelsen af yngre jernalder år 400-500.
De nordisk producerede smykker har inspiration i de romerske mønter,
men kejserportrætterne er her afløst af stiliserede (gude)billeder - ofte
af Odin. Guldbrakteaterne blev båret som hængesmykker, og skatten kan
formodes at være blevet nedgravet som offer til guderne og de gravlagte i højen, som også var omgivet af flere mindre, ligeledes nu sløjfede
stenrøser.
Fundet opbevares på Nationalmuseet (Genstandsfoto fra NM).
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Over time, the natural woodland of Stenholt has been worked in
a limited way. For this reason, the area still holds many visible and
exciting reminders of the past. Several of the burial mounds have
one or more rows of stone that extend up to 45 metres from the
south side of the mound, and whose purpose is uncertain. In 1926,
information emerged about the existence of a stone circle in the
forest, now lost. In arable landscapes such monuments, which
certainly served a cultural function in connection with the burial
mound, have in almost every case disappeared.
Traces of sunken roads from antiquity and the Middle Ages, like
the old church path on which you are standing, standing stones
engraved with cup-shaped marks, and old banks are visible signs of
man’s presence in the area over the millennia.
At a demolished round stone burial mound 300 metres west of
Skallerund Lake, excavations in 1857 revealed finds from the late
Iron Age including 10 gold bracteates (medals), two spiral gold rings,
three pieces of gold ring, one small silver ingot and 18 glass beads see photo left.
The gold bracteates are pendants with Nordic icons inspired by
Roman coins. The find was evidently an offer to the gods and the
person buried in the mound.

Egekrat
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Egekrattet i Stenholt Krat
Egekrat

Tilhørsforhold og udnyttelse af egekrat

Her nær midten af Stenholt Krat befinder du dig
i en helt speciel skovtype, som tidligere var ret
udbredt i Jylland. Egekrat hedder skovtypen, fordi
egetræerne har lav og kroget vækst.

Før udskiftningen omkring år 1800 var Stenholt
Krat opdelt i 18 skovskifter ejet af 3 gårde i Stenholt. Allerede i begyndelsen af 1800-tallet var
skoven temmelig nedhugget af skovlovringerne
(beboere i Lover Syssel, som levede af skoven).
Skoven bestod da mest af lavt egepur og krat, der
var meget velegnet til fremstilling af plejlslagler,
som blev brugt til tærskning af korn.

Nogle af de tilbageværende egekrat er rester af
den urskov, som dækkede landet indtil bondestenalderen. Det kan let være tilfældet her i Stenholt Skov, da et pollendiagram fra en arkæologisk
udgravning i nordenden af Bøllingsø viser, at der
voksede egeskov på stedet i jægerstenalderen for
ca. 10.000 år siden. Urskoven rummede flere træarter end de nuværende egekrat, men de menes
at være gået til grunde som følge af menneskelig
(over)udnyttelse. Egen har overlevet den hårdhændede behandling fordi den, i modsætning til de
forsvundne arter, bedre tåler det.. Nogle egekrat
er også opstået på et senere tidspunkt i historien,
hvor et stykke hede er begyndt at gro til.

Kultur, ikke natur

Selvom krattet ligner en naturskov, der ikke drives
forstmæssigt for at opnå rette stammer, er her
alligevel tale om et stykke kulturhistorie. Egekrattene er som nævnt et resultat af menneskelig udnyttelse eller måske rettere overudnyttelse, som
kan have fundet sted igennem tusinder af år siden
stenalderen, i tider hvor alle naturens ressourcer
skulle udnyttes.

HER ER DU

På reliefkortet af landskabet ovenfor ses det ujævne, oprindelige og
ikke kultiverede landskab i Stenholt Krat tydeligt i modsætning til de
omliggende flade granplantager og det gamle søbassin mod syd.
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- En kroget menneskeskabt kulturskov med rod i oldtiden
kratpræget. Derfor er det også fortsat nødvendigt
at stævne dem. Det gennemføres flere steder her
i Stenholt Krat, blandt andet her hvor du står. Man
stævner ikke hele krattet på én gang men nøjes
med at stævne områder. På den måde fremkommer et egekrat med stor aldersvariation, som også
er til gavn for de planter og dyr, som knytter sig
til krattet. I dag er det nødvendigt at indhegne de
nystævnede træer, da den store vildtbestand ellers
vil æde alle de nye skud.

Korntærskning med plejl

Der blev årligt solgt mange tusinder plejlslagler
fra Stenholt Krat på markeder i det dengang omtrent træløse Vestjylland. Egelav blev også samlet
og solgt til farvning af uldgarn, som så fik en smuk
brun farve. Mange tons bark blev pillet af egetræerne, tørret og solgt til garverierne. Der blev desuden solgt brænde og tynde skud til gærdsel.

Egekrat findes flere steder i Midt- og Vestjylland.
Nogle af de andre store egekrat er Tinnet Krat ved
Kollemorten og Ginneskov Krat nordvest for Karup.

The Oak Scrub
Stenholt Krat

I begyndelsen af 1900-tallet ophørte den mangeartede udnyttelse af skoven. Siden har det navnlig været
brænde, man har solgt. Især under de to verdenskrige, hvor kul- og olieforsyningerne svigtede, var der
i høj grad brug for brænde. Staten indførte såkaldt
pligthugst af brænde. Således blev store dele af Stenholt Krat hugget ned under 1. verdenskrig (1914-18).

Stævningsdrift
Når man fældede egetræerne, ”stævnede” man
dem, hvilket vil sige, at man fældede alle træer i et
område, hvorefter træerne med den rette mængde
lys fik lov at skyde op igen fra stubben. Træerne fik
derved flere stammer, som man så fældede igen,
når de havde en passende tykkelse til f.eks. plejlslagler. Stævningen fastholder derved skoven i et
ungt udviklingsstadie.
Stævningsdrift er således en ekstensiv driftsform,
hvor skoven stort set får lov at passe sig selv uden
genplantning, jordbearbejdning, sprøjtning, dræning eller andre indgreb, som ændrer landskab og
bevoksning. Stævningsskove kaldes derfor også for
genetiske naturskove.
Med stævningen kom der lys til skovbunden, så
bundfloraen blev mere frodig. Lysningerne blev da
i en årrække udnyttet til husdyrgræsning, især til
arbejdsheste, indtil træerne igen lukkede for lyset.

Stenrøse

At the heart of Stenholt Krat you are in a particular type of
woodland, which was once fairly widespread in Jutland: oak
scrub. This is because the wood is of coppice origin, with low
growth and gnarled stumps.
Some of the residual oaks are relics of an ancient forest which covered the country until the Neolithic period. A pollen diagram from
nearby Bølling Lake shows that oak grew here 10,000 years ago.
Området på et ca. 150 år gammelt kort. Stenholt Krat ligger på bakken omgivet af hede (lilla farve)., som for størstedelen senere blev beplantet med
nåletræsplantager. Bemærk også datidens store moseområder som udgør det gamle tilvoksede søbassin for Bølling Sø.
Kort: KMS
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Den rige urtevegetation i skovbunden giver også
grundlag for en stor bestand af rådyr og et rigt liv
af insekter
Her i Stenholt Krat kan man stadig finde træer,
hvor den gamle, kraftige hegnstråd sidder inde
midt i stammerne. Hegnstråden er fra den græsning, som fandt sted frem til 1930´erne, hvor træstammerne blev brugt som hegnspæle. Sidenhen
har træerne overgroet hegnstråden.

Hvorfor den krogede vækst?
Nutidens skov repræsenterer mange forskellige
forhold. Sandet, udpint jord, frost og nedbidning er
altsammen faktorer, som medvirker til at give egetræerne deres krogede vækst. De gentagne nedskæringer gennem tiden kan tydeligt ses nederst på
stammerne, som er tykke og knudrede .
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Hvad gør vi for at bevare vores egekrat?
Egekrat er i dag en beskyttet naturtype, som ikke må
fjernes ved for eksempel at plante andre træarter.
Stævningsskove er nu også en sjælden naturtype. I
Danmark findes blot omkring 200 hektar skov, der
drives som stævningsskov (2012).
Da egekrat ikke er en naturlig skovtype, vil andre
træarter som f.eks. bøg, ahorn og gran prøve at
erobre egens plads. Disse træarter kan klare sig i
egenes skygge, hvor de skyder op for derefter at
brede deres kroner ud over egene og derved skygge egen væk.
For at fastholde egekrattet er det derfor nødvendigt - fra tid til anden - at fjerne uønskede træarter
fra egekrattet. Her i skoven er det primært gran,
som skal holdes nede. Hvis egetræerne får lov at
vokse i flere hundrede år, bliver de høje og mister

Hede

After the First World War, the forest was almost entirely felled;
the present forest, with its gnarled, often multi-stemmed stools
(stumps) is the result of coppicing. This involves felling the tree
close to its base, which causes new growth to sprout from the
stool. A coppiced forest is therefore relatively young. Several
small clearings where trees have been felled allow a rich flora, in
particular blueberry and bracken, to thrive.
Oak coppice from Stenholt Krat has over time been regularly cut
for firewood, but also for flails for threshing corn, fencing hurdles
and building.
Today the scrub is a protected plant community which may not be
removed or threatened through the planting of other tree species,
for example. Gradually however, it will be naturally outstripped by
beech, maple and spruce unless the oak scrub is kept in a relatively
young stage of growth and the unwanted species are removed.
Scrub is characterised by a wide variation in age, which is also of
benefit to the plants and animals living in the underwood. Today,
the newly coppiced trees must be fenced in to prevent the numerous game animals from eating the new shoots.
Oak scrub can be found in several locations throughout Middle
and West Jutland, with other large areas at Tinnet Krat near Kollemorten and Ginneskov Krat north west of Karup.

Egekrat
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Gamle veje gennem Stenholt Krat
Kirkestien gennem skoven

Nutidens afmærkede ”Hærvejssti” gennem Stenholt Krat, som du står på her, fungerede tidligere
som kirkesti for beboerne i Skygge, Klode Mølle og
Engesvang, når de søgte til kirken i Kragelund.

Old roads through
Stenholt Krat

Landskab og færdsel

I ældre tider hvor landskabet lå naturligt frembød
det alle mulige forhindringer og udfordringer for
menneskets færdsel. Området ved Stenholt Krat
var i oldtiden hede med spredt skov adskilt af store
våd- og moseområder ved Bølling Sø og Stenholt
Engesvang havde i middelalderen en kirke, men på Mose. Her var al færdsel henvist til at følge landgrund af pestens hærgen, faldende befolkningstal skabets profil og den tørre bund på højere liggende
og fraflytning blev kirken, som 10 andre kirker på
terræn. Våddområderne var en evig og farlig udstrækningen Randbøl - Engesvang, nedlagt i 13-1400 fordring, som blev passeret ad vadesteder på de
tallet og først erstattet af nutidens kirke i 1897.
smalleste steder, som først i vikingetiden afløstes
Samtidig blev sognet adskilt fra Kragelund. Den
af mere solide træbroer. Herved grundlagdes der
nye kirke betød derfor, at den gamle kirkesti miste- allerede i oldtiden en helt færdselskorridor nordde sin betydning omkring slutningen af 1800-tallet. syd på den jyske højderyg, ad det vi i dag omtaler
som Hærvejen.
I skrænten i skovens vestside - i forlængelse af
Hærvejsruten- ses stadig en dyb hulvej fra kirkesti- Taterne i Stenholt Krat
en og på det lavtliggende areal ved foden af bakken I Stenholt Krat havde Taterne også deres sidste
til Stenholt Krat kort øst for skiltet, ses flere gamle samlingssted helt frem til omkring 1930, hvor de
hjulspor parallelt med Hærvejsruten. Her afløste
mødtes en gang om sommeren. Taterne var fattige,
et nyt spor et gammelt, når det blev opkørt og
ofte omstejfende personer, der levede som dagufarbart. Rester af et gammelt stengærde ses også lejere uden fast arbejde. Historisk set er Taterne i
langs den gamle kirkesti gennem Stenholt Krat.
Danmark også blevet tilknyttet Sigøjnerne.

In our present cultural landscape, almost entirely the result of
human influence with its motorways, railways and bridges, it can
be hard to imagine the way people moved around the country in
earlier times. The landscape was entirely natural, which posed all
kinds of obstacles and challenges to human travel.

A church path through the forest
This path, the ‘Hærvejssti’ through Stenholt Krat, was once the
right of way to Kragelund church for the villagers of Skygge,
Klode Mølle and Engesvang.

Gravhøjene - her den store Hjølund Høj øst for Stenholt Krat - har siden bronzealderen fungeret som vejviserhøj på Hærvejsruten øst om Bølling Sø.

Hærvejen ved Stenholt Krat
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Hjølund Høj
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Hulveje fra den gamle kirkesti til Kragelund ses stadig på begge sider af nutidens hærvejsrute for foden af bakken i østsiden af Stenholt Krat.
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Her hvor du står - på kanten af Den Jyske Højderyg
langs østsiden af Bølling Sø - forløb den østlige
rute af Hærvejen i oldtid og middelalder. Vejstrøget
markeres af talrige gravhøje anlagt på landskabets
højeste punkter. Hjølund Høj er en af de største
gravhøje øst for Stenholt Krat, som i vestlig retning
mod skoven flankeres af flere mindre høje, som du
passerer på din vej ad stien.
Den østlige hærvejsrute kaldes også for ”Vintervejen”, da ”Sommervejen” på højderyggen vest om
Bølling Sø var vanskelig at færdes ad i fugtige årstider på grund af de mange sumpede områder langs
Karup Å´s kilder. Dette problem blev forbedret med
anlæggelsen af Klode Mølle og den tilhørende bro
og dæmning i 1596.
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- Hærvej og kirkesti. Veje gennem årtusinder

Engesvang had a church in the Middle Ages, but following the
ravages of the bubonic plague, population movement and the
resulting fall in numbers, it and ten other churches on the stretch
between Randbøl and Engesvang were closed down; replacement came only with the present Engesvang church built in 1897.
At this time the parish was separated from Kragelund. The new
church therefore meant that by the end of the 19th century,
there was no longer any use for the old church path.
On the hillside at the western side of the wood, one can still see
a deep sunken road from the church path that extends outwards
from the Hærvej-route. And on the low-lying ground at the foot
of the hill to Stenholt Krat just east of the sign, one can discern
several old wheel tracks parallel to the Hærvej route. These are
evidence of a new trail that replaced the broken, impassable old
path. Remnants of an old stone wall can also be seen along the
old church path through Stenholt Krat.

The Hærvej at Stenholt Krat
You are now standing at the edge of ‘Den Jyske Højderyg’ (the
Jutland Ridge) which skirts the east side of Bølling Lake. This is
where the eastern part of the Hærvej ran in ancient times and
during the Middle Ages. The tract is marked by numerous burial
mounds which cap the highest points in the landscape. Hjølund
Høj is one of the largest burial mounds east of Stenholt Krat.
Westwards towards the wood the scrub is flanked by several
lesser mounds which you will pass on your way.
The eastern Hærvej is also known as the ‘winter road’, since the
‘summer road’ on the ridge west of Bølling Lake was difficult to
negotiate in wet seasons because of the many waterlogged areas. This problem was addressed by the building of Klode Mølle
and its associated bridge and embankment in 1596.

Kongens jagtslot i 1500-tallet ved Kragelund understreger også betydningen af Hærvejen, i en tid hvor
kongen mere regerede ”på farten” rundt i landet,
og hvor jagt på skovens vildt for størstedelen var
forbeholdt kongen. Hulveje fra den gamle østlige Hærvej ses også i Stokkjelds Dal på østsiden af
Bølling Sø og videre mod syd ved overgangen over
Funder Å ved Hørbylunde, hvorefter vejen samles
med det vestlige hærvejs-forløb på højderyggen
ved Christianshede mellem Pårup og Nr. Snede.

The royal hunting lodge near Kragelund, built in the 1500s, also
underlines the significance of the Hærvej in a time when kings
ruled in a migratory fashion, travelling around the country, and
when the game of the forest was mainly reserved for the king.
The sunken road on the old eastern Hærvej is also evident in
Stokkjelds Dal to the east of Bølling Lake and further south at
the crossing of the Funder river near Hørbylunde. Thereafter it
rejoins the western trail of the Hærvej on the ridge near Christianshede between Pårup and Nr. Snede.
Kort: KMS ©
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Mergelbane, gravhøje og fattigkær i Stenholt Krat

- Udnyttelse af landskabet gennem årtusinder

Jernbane for mergelgravning

Store bronzealdergravhøje

Du står nu i Stordalen som forløber øst-vest gennem Stenholt Krat. Langs sydsiden af skovvejen ses
rester fra en jernbane. Her bragte 3 lokomotiver og
98 tipvogne fra Engesvang-Grathehede Mergelselskab i perioden 1909-15 mergel fra udgravningslejet
ved Engesvang til opdyrkning af de omliggende
hedeflader. Mergel er kalkholdigt ler, som dengang i
stor udstrækning blev opgravet til brug for jordforbedring af for eksempel magre hedejorder.

Af de 16 fredede gravhøje i Stenholt Krat ligger de
to højest beliggende nær dette skilt. Rishøj i skoven
ca. 200 meter mod sydvest er med 106 meter over
havet højeste punkt i Stenholt Krat og Engesvang
Sogn. Den efterfølges af den kun 1 meter lavere
Grønhøj i skoven ca. 200 meter mod nord. Gravhøjene blev anlagt i bronzealderen (1.700-500 f. Kr.) og
blev ofte udbygget over tid med nye grave. En gravhøj kan således indeholde flere lag af gravlæggelser.
Ved Rishøj lå ejendommen »Skavankelhøj«, som blev
nedbrudt omkring 1930, da amtet opkøbte arealerne
til Buchwalds Plantage. Fundamentet til stuehuset
og kålgårdsdiget omkring haven ses stadig.

De smalle jernbanespor er for længst opbrudt, men
op til 1½ meter høje spordæmninger ca. 150 meter
vest herfra og op til 6 meter dybe gennemskæringer
i bakkerne ca. 300 meter mod øst ses stadig tydeligt.
Talrige lergrave i skovbunden vidner også om, at ler
og mergel blev udgravet lokalt i Stenholt Krat.

Arbejdshold ved mergelbanens 30 HK-lokomotiv i 1909 nær Klode Mølle.

Marl pit tracks, burial
mounds and poor fen
in Stenholt Krat
You are now in ‘Stordalen’, which runs east to west through Stenholt
Krat. Along the southern side of the woodland road can be seen
the remains of a railway. Between the years 1909 and 1915, three
engines and 98 tipping wagons belonging to Engesvang-Grathehede
Mergelselskab transported marl from the pits near Engesvang for
improving the surrounding moorland. Marl is a chalky clay which at
the time was extensively mined and used as a soil conditioner in the
cultivation of poor ground such as heath.
The narrow-gauge rails have long since disappeared, but the embankments approximately 150 metres west of here can still be seen, as well
as cuttings up to six metres deep, roughly 300 metres to the east.

Den store stenrøse
Nord for Grønhøj lå tidligere også en speciel gravplads - en stor såkaldt stenrøse med en diameter på
ca. 30 meter og 3-4 meter høj, som modsat de almindelige tørveopbyggede gravhøje, var opbygget af
sten. Højen og dens traditioner levede videre i historisk tid, hvor højen fungerede som ”stenkast” - det
vil sige, at forbipasserende lagde en sten på højen.
Da sten er et attraktivt byggemateriale, blev sten
fra høje genanvendt i stort omfang før fortidsmindernes generelle fredning i 1937. I begyndelsen af
1900-tallet blev en stor del af højens sten benyttet
til brolægning af Hernings gader, og fra 1927-38 blev
de sidste slået til skærver i et offentligt beskæftigelsesprojekt. Fund af stykker fra en bronzedolk
i 1854 samt skeletdele daterer den store stenrøse,
hvoraf der nu kun ligger spredte sten i skovbunden.

Kæruld

Rundbladet Soldug

Det smukke fattigkær i Stenholt Krat bidrager til et afvekslende og spændende skovbillede.

North of Grønhøj there was once a special burial place - a stone
mound measuring approx. 30 metres in diameter and 3-4 metres
in height. Unlike the more usual mounds composed of peat, this
was built of stone. The mound and the traditions connected to it
continued in historical times, passers-by adding more stones.
Stone from the mound was widely used as an attractive building
material until the conservation order of 1937 for the protection of
ancient monuments came into effect. In the early 1900s, many of
the stones from the mound were used to pave the streets of Herning and from 1927 to 1938, the last stones were broken into pieces
as part of a state employment project. Dating of the large stone
mound was possible from pieces of a bronze dagger and skeleton
parts found in 1854. Of the large stone mound, only a few stones
remain on the woodland floor.

Fattigkær - en beskyttet naturtype
Hvis du følger Hærvejsstien ca. 100 meter mod nord
herfra, møder du et mindre åbent og fugtigt område
langs stiens vestside - et såkaldt ”fattigkær”.
Fattigkær er sure, næringsfattige og artsfattige moser, som er under tilgroning med spaghnum-mosser.
Oprindelig har kæret været en lavvandet og næringsfattig hedesø, hvor spaghnummosserne har
kunnet starte en langsom tilgroning uden nævneværdig konkurrence fra andre arter. På den lille
hede nord for skoven kan man se en lille hedesø,
som er under tilgroning til fattigkær.

Follow the Hærvej path roughly 100 metres towards the north and
you will come across a small, open area of so-called ‘poor fen’
bordering the west of the path.

Oprindeligt har kæret haft et åbent, lavvandet
vandspejl, som så langsomt voksede til med især
tørvemosser. Dræning og ikke mindst tilførsel af
næringsstoffer har i nyere tid reduceret de danske
fattigkær markant.

Dybe nedgravningerne for mergelbanen ses stadig tydeligt i skoven.

Resterne af den store stenrøse i 1928 før den fuldstændige ødelæggelse.

Fattigkærene er vigtige biotoper for en række
sjældne planter og et rigt insektliv. Særlige karakteristiske planter er for eksempel den lille kødædende plante Rundbladet Soldug. Klokkelyng,
Kæruld, Tyttebær, Tranebær, Revling, Mosebølle og
forskellige spagnum-mosser findes også.

I 1925 fandtes denne store ”skålsten” i skoven lige nord for mergelbanens gennemskæring i østenden af Stordalen. Stenen kan ses ved
Kragelund Kirke, hvor den blev efterfølgende blev opstillet. Sten med
indhuggede, cirkulære skåltegn tilhører bronzealderens kult på linje
med øvrige helleristninger. Skåltegnene forbindes af mange med bronzealderens frugtbarhedskult, og stenen vidner sammen med de talrige
gravhøje i skoven om, at bronzealderfolket opholdt sig her for omkring
3.000 år siden.

Gamle foto: Lokalhist. Arkiv, Engesvang ©
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Of the 16 protected burial mounds in Stenholt Krat, the two largest
are both near this notice. Approx. 200 metres to the south west is
Rishøj, which at 106 metres above sea level is the highest point in
Stenholt Krat and the parish of Engesvang. Just one metre lower,
Grønhøj is the second highest point in the wood, roughly 200 metres to the north. Burial mounds were a feature of Bronze Age civilisation (1,700 - 500 BC). Often, they grew over time which means
that a burial mound may be composed of several layers, testifying
to a number of burials.

Hede

Poor fen is an acidic, nutrient-poor habitat with low diversity and
is marked by boggy areas in which sphagnum mosses grow. Originally the fen was a shallow moorland lake with few plant nutrients,
in which the sphagnum mosses were able to gradually gain a hold
without notable competition from other plants. The small heath
north of the wood has just such a lake, where the plant community
corresponds to poor fen.
The fen would have featured an open, shallow body of water in
which peat moss, in particular, slowly took over. Draining, and
not least the addition of nutrients have more recently effected a
marked reduction in the extent of poor fens in Denmark.
Poor fens are however important biotopes for a number of rare
plants, and shelter abundant insect life. Especially typical are plants
such as the small carnivorous round-leaved sundew. Cross-leaved
heath, cotton-grass, lingonberry, cranberry, crowberry, bog bilberry,
and various sphagnum mosses can also be found.

Egekrat
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Velkommen på tur i Stenholt Krat

- Egekrat, hede og kulturhistorie ved den gamle isrand

Et af Danmarks bedst bevarede egekrat

Heden syd for skiltet

Det fredede Stenholt Krat på omkring 100 hektar ligger på en sandet morænebakke. Det vides
ikke, hvor gammel skoven er, men den er meget
gammel. Alle træerne i det meste af egekrattet er
vokset op siden 1. verdenskrig, hvor næsten hele
egekrattet blev fældet til brændsel.

Den lille hede, her ved indgangen til Stenholt Krat,
er en rest af de store heder, som sammen med udstrakte moser dominerede egnen frem til begyndelsen af 1900-tallet. Stenholt Krat har synet markant i
det åbne, træløse landskab. Fra Rishøj kunne man i
starten af 1900-tallet se ikke mindre end 27 kirker.

De lave, ofte flerstammede og knudrede egetræer er
et resultat af gentagne fældninger, såkaldt stævningsdrift, hvorefter træerne hver gang har skudt fra stubben. Lysindfaldet i skovbunden er ret stort, hvilket
giver en grøn skovbund hele sommeren. Især blåbær,
kohvede og ørnebregner dominerer skovbunden, men
man ser også lyng og enebær.

Istidslandskabet
Da isen under sidste istid havde sin maksimale udstrækning, stod isranden umiddelbart vest herfor.
Landskabet vest for isen blev ved den efterfølgende
afsmeltning oversvømmet af smeltevand, som aflejrede enorme mængder sand. Dermed blev hedesletterne skabt. Store isklumper blev efterladt ved
isens tilbagetrækning og dannede såkaldte ”dødishuller”. Bølling Sø er et eksempel på et dødishul,
som nu er fyldt med vand.
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Heden er fredet ligesom egekrattet, og skal bevares
som åben hede. Silkeborg Kommune fælder derfor
træer på heden, og for at forynge hedelyngen afbrænder eller slås den med års mellemrum. Tæt på egekrattet bevares dog en del træer, for at illustrere, hvordan heden og skoven kæmper om pladsen. I længere
perioder med hårdt græsningstryk fra husdyr, måtte
skoven vige. Omvendt kunne skoven uden græsning
eller med lavt græsningstryk genvinde terræn.
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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. Bær- og svampeplukning er
kun tilladt med ejerens tilladelse og al brug af åben
ild er forbudt.
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Det tyder på, at den meget sandede moræne som
Stenholt Krat vokser på, er en bakkeø skabt allerede
under forrige istid.. Bakkeøen har været så høj, at den
relativt tynde gletsjer under sidste istid gled udenom.
Derfor har morænen været udsat for flere hundrede
tusind års udvaskning af næringsstoffer.

Langs Bølling Sø er der fundet talrige bopladser fra
især jægerstenalderen. De ældste er næsten 12.000
år gamle og stammer fra tidlige rensdyrjægere nær
isranden. Store bopladsfund fra den efterfølgende
Maglemosekultur blev gjort allerede i 1936 og dannede rammen for det lille museum ved vestenden
af Skallerund-søen. I bronze- og jernalderen, hvor
søen havde udviklet sig til mose, trak bebyggelsen
sig op på det tørre land som her i skoven, hvor talrige gravhøje og hulveje vidner om bosættelse og
brug af landskabet, som har fortsat helt til nutiden.

Gravhøj

Museet i
Stenholt Skov

Skallerund
Gammel
søbund

Numerous flint tools and dwelling sites have been found, showing
that man inhabited the area from the moment reindeer-hunters arrived after the Ice Age. There are still 16 protected burial
mounds in the wood which date from the Bronze Age, when settlements moved to the drier ground after Bølling Lake developed
into boggy moorland.
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Stenholt Krat is one of Denmark’s best preserved oak scrub areas
with traces of coppicing, a method of cutting trees close to the
ground to encourage new stems to grow. The trees in this woodland here have not been felled since the First World War; since
then, there has been a return to this form of cutting to renew
the scrub and to ensure the gnarled growth of ancient trees are
retained.
The very sandy moraine on which the wood grows suggests this was
the site of a hill island created during the last glacial period; it seems
to have been high enough for the relatively heavy glaciers of the
Ice Age, roughly 15,000 years ago, to have been forced off course.
The moraine was therefore exposed to the elements over several
hundred thousand years. Nutrients in the soil were washed away.

Access to the privately owned wood is permitted on footpaths,
from 06.00 hours to sunset.

Bølling Sø

- Genetableret 2004
Luftfoto: COWI, 2015 ©

Tekst, foto og layout: © KulturKonsulenten, 2016, Tlf. 86 37 70 50

Velkommen på tur i Stenholt Krat

- Egekrat, hede og kulturhistorie ved den gamle isrand

Et af Danmarks bedst bevarede egekrat

Skallerund - en kunstig sø

Det fredede Stenholt Krat på omkring 100 hektar ligger på en sandet morænebakke. Det vides
ikke, hvor gammel skoven er, men den er meget
gammel. Alle træerne i det meste af egekrattet er
vokset op siden 1. verdenskrig, hvor næsten hele
egekrattet blev fældet til brændsel.

Den idylliske lavning med Skallerund Sø kort mod
syd herfra, var frem til begyndelsen af 1900-tallet et
lavtliggende engareal opstået gennem tilvoksning af
en vig fra af den oprindeligt store Bølling Sø.
Med etableringen af Klosterlund Tørveværk i 1903
blev det næringsrige tørvedynd opgravet og søen
opstod sidenhen i 1933, da slugten blev opdæmmet
mod vest. Ved søens sydvestlige ende ses fundamentet til maskinhuset fra Klosterlund Tørveværk stadig,

De lave, ofte flerstammede og knudrede egetræer er
et resultat af gentagne fældninger, såkaldt stævningsdrift, hvorefter træerne hver gang har skudt fra stubben. Lysindfaldet i skovbunden er ret stort, hvilket
giver en grøn skovbund hele sommeren. Især blåbær,
kohvede og ørnebregner dominerer skovbunden, men
man ser også lyng og enebær.

Istidslandskabet
Da isen under sidste istid havde sin maksimale udstrækning, stod isranden umiddelbart vest herfor.
Landskabet vest for isen blev ved den efterfølgende
afsmeltning oversvømmet af smeltevand, som aflejrede enorme mængder sand. Dermed blev hedesletterne skabt. Store isklumper blev efterladt ved
isens tilbagetrækning og dannede såkaldte ”dødishuller”. Bølling Sø er et eksempel på et dødishul,
som nu er fyldt med vand.

Stenrøse

Fattigkær

Naturstyrelsen
Bølling Sø

Digitale Tråde
over landskabet

Egekrat

Stenhøj

200 meter

Buckwalds Plantage
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En afmærket sti leder rundt om søen, som nu igen
er under tilvoksning. Langs søen findes et rigt fugle- og insektliv. Lappedykker, grav-, grå-, og troldand
samt rør- og blishøns ses ofte. Du kan også møde
den langbenede fiskehejre på jagt efter småfisk..
Skallerund betyder i øvrigt ”rig på skaller” (den lille
sølvblanke ferskvands-fredfisk)
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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. Bær- og svampeplukning er
kun tilladt med ejerens tilladelse og al brug af åben
ild er forbudt.
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Det tyder på, at den meget sandede moræne som
Stenholt Krat vokser på, er en bakkeø skabt allerede
under forrige istid.. Bakkeøen har været så høj, at den
relativt tynde gletsjer under sidste istid gled udenom.
Derfor har morænen været udsat for flere hundrede
tusind års udvaskning af næringsstoffer.

Langs Bølling Sø er der fundet talrige bopladser fra
især jægerstenalderen. De ældste er næsten 12.000
år gamle og stammer fra tidlige rensdyrjægere nær
isranden. Store bopladsfund fra den efterfølgende
Maglemosekultur blev gjort allerede i 1936 og dannede rammen for det lille museum ved vestenden
af Skallerund-søen. I bronze- og jernalderen, hvor
søen havde udviklet sig til mose, trak bebyggelsen
sig op på det tørre land som her i skoven, hvor talrige gravhøje og hulveje vidner om bosættelse og
brug af landskabet, som har fortsat helt til nutiden.

Gravhøj
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Numerous flint tools and dwelling sites have been found, showing
that man inhabited the area from the moment reindeer-hunters arrived after the Ice Age. There are still 16 protected burial
mounds in the wood which date from the Bronze Age, when settlements moved to the drier ground after Bølling Lake developed
into boggy moorland.
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Stenholt Krat is one of Denmark’s best preserved oak scrub areas
with traces of coppicing, a method of cutting trees close to the
ground to encourage new stems to grow. The trees in this woodland here have not been felled since the First World War; since
then, there has been a return to this form of cutting to renew
the scrub and to ensure the gnarled growth of ancient trees are
retained.
The very sandy moraine on which the wood grows suggests this was
the site of a hill island created during the last glacial period; it seems
to have been high enough for the relatively heavy glaciers of the
Ice Age, roughly 15,000 years ago, to have been forced off course.
The moraine was therefore exposed to the elements over several
hundred thousand years. Nutrients in the soil were washed away.

Access to the privately owned wood is permitted on footpaths,
from 06.00 hours to sunset.
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- Egekrat, hede og kulturhistorie ved den gamle isrand

Et af Danmarks bedst bevarede egekrat

Stordal, mergelbane og gravhøje

Det fredede Stenholt Krat på omkring 100 hektar ligger på en sandet morænebakke. Det vides
ikke, hvor gammel skoven er, men den er meget
gammel. Alle træerne i det meste af egekrattet er
vokset op siden 1. verdenskrig, hvor næsten hele
egekrattet blev fældet til brændsel.

Stordalen, som gennemskærer Stenholt Krat, udmunder her ved parkeringspladsen. Gennem dalen
forløb fra 1909-15 et sidespor fra en vidt forgrenet
smalsporet mergelbane, som med udgangspunkt i
Engesvang bragte kalkholdig mergel til opdyrkningen af heden. Stien krydser ganske kort herfra en
ca. 1 meter høj banedæmning, som blev anlagt i den
lavtliggende del af dalen. Modsat ses i østenden af
dalen syd for den nuværende skovvej en dyb gennemskæring i bakken for banen

De lave, ofte flerstammede og knudrede egetræer er
et resultat af gentagne fældninger, såkaldt stævningsdrift, hvorefter træerne hver gang har skudt fra stubben. Lysindfaldet i skovbunden er ret stort, hvilket
giver en grøn skovbund hele sommeren. Især blåbær,
kohvede og ørnebregner dominerer skovbunden, men
man ser også lyng og enebær.

Istidslandskabet
Da isen under sidste istid havde sin maksimale udstrækning, stod isranden umiddelbart vest herfor.
Landskabet vest for isen blev ved den efterfølgende
afsmeltning oversvømmet af smeltevand, som aflejrede enorme mængder sand. Dermed blev hedesletterne skabt. Store isklumper blev efterladt ved
isens tilbagetrækning og dannede såkaldte ”dødishuller”. Bølling Sø er et eksempel på et dødishul,
som nu er fyldt med vand.
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Bronzealdergravhøjen Rishøj, 106 meter over havet,
ligger også i vestsiden af skoven. Dette er højeste
punkt i Engesvang sogn og Stenholt Krat, hvorfra
der har været en vid udsigt over oldtidens store
Bølling Sø.

Grønhøj
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Stenholt Krat er overvejende 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. Bær- og svampeplukning er kun tilladt med ejerens tilladelse og
al brug af åben ild er forbudt.
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Det tyder på, at den meget sandede moræne som
Stenholt Krat vokser på, er en bakkeø skabt allerede
under forrige istid. Bakkeøen har været så høj, at den
relativt tynde gletsjer under sidste istid gled udenom.
Derfor har morænen været udsat for flere hundrede
tusind års udvaskning af næringsstoffer.

Langs Bølling Sø er der fundet talrige bopladser fra
især jægerstenalderen. De ældste er næsten 12.000
år gamle og stammer fra tidlige rensdyrjægere nær
isranden. Store bopladsfund fra den efterfølgende Maglemosekultur blev gjort allerede i 1936 og
dannede rammen for Museet i Stenholt Skov ved
vestenden af Skallerund-søen. I bronze- og jernalderen, hvor søen havde udviklet sig til mose, trak
bebyggelsen sig op på det tørre land som her i
skoven, hvor talrige gravhøje og hulveje vidner om
bosættelse og brug af landskabet, som har fortsat
helt til nutiden.
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Numerous flint tools and dwelling sites have been found, showing
that man inhabited the area from the moment reindeer-hunters arrived after the Ice Age. There are still 16 protected burial
mounds in the wood which date from the Bronze Age, when settlements moved to the drier ground after Bølling Lake developed
into boggy moorland.
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Stenholt Krat is one of Denmark’s best preserved oak scrub areas
with traces of coppicing, a method of cutting trees close to the
ground to encourage new stems to grow. The trees in this woodland here have not been felled since the First World War; since
then, there has been a return to this form of cutting to renew
the scrub and to ensure the gnarled growth of ancient trees are
retained.
The very sandy moraine on which the wood grows suggests this was
the site of a hill island created during the last glacial period; it seems
to have been high enough for the relatively heavy glaciers of the
Ice Age, roughly 15,000 years ago, to have been forced off course.
The moraine was therefore exposed to the elements over several
hundred thousand years. Nutrients in the soil were washed away.

Access to the privately owned wood is permitted on footpaths,
from 6 a.m. to sunset.
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Velkommen på tur i Stenholt Krat

- Egekrat, hede og kulturhistorie ved den gamle isrand

Et af Danmarks bedst bevarede egekrat

Hærvej, gravhøje, hede og skov

Det fredede Stenholt Krat på omkring 100 hektar ligger på en sandet morænebakke. Det vides
ikke, hvor gammel skoven er, men den er meget
gammel. Alle træerne i det meste af egekrattet er
vokset op siden 1. verdenskrig, hvor næsten hele
egekrattet blev fældet til brændsel.

Med den store gravhøj ”Hjølund Høj” som østligste
repræsentant, ligger bronzealderens gravhøje stadig
som tavse vidner langs den oldgamle Hærvej på tørt
land øst om Bølling Sø. Adskillige andre gravhøje
er med tiden blevet fjernet, men de tilbageværende markerer stadig på fineste vis det vigtige gamle
færdselsstrøg på vejen mod forhøjningen med Stenholt Krat længere mod vest.

De lave, ofte flerstammede og knudrede egetræer er
et resultat af gentagne fældninger, såkaldt stævningsdrift, hvorefter træerne hver gang har skudt fra stubben. Lysindfaldet i skovbunden er ret stort, hvilket
giver en grøn skovbund hele sommeren. Især blåbær,
kohvede og ørnebregner dominerer skovbunden, men
man ser også lyng og enebær.

Istidslandskabet
Da isen under sidste istid havde sin maksimale udstrækning, stod isranden umiddelbart vest herfor.
Landskabet vest for isen blev ved den efterfølgende
afsmeltning oversvømmet af smeltevand, som aflejrede enorme mængder sand. Dermed blev hedesletterne skabt. Store isklumper blev efterladt ved
isens tilbagetrækning og dannede såkaldte ”dødishuller”. Bølling Sø er et eksempel på et dødishul,
som nu er fyldt med vand.

Stenrøse

Fattigkær

Naturstyrelsen
Bølling Sø

Digitale Tråde
over landskabet

Egekrat

Stenhøj

200 meter

Buckwalds Plantage

Grønhøj

Lige vest for skiltet møder du en nu indhegnet, fåregræsset rest af de store hedestrækninger, som oprindeligt omgav skoven. Lidt længere fremme, i det lave
terræn for foden af bakken mod Stenholt Krat, kan
du også se flere gamle hulveje som furer i skovbunden parallelt med stien. Hulveje som af færdsel blev
slidt ned i terrænet, og som blev omlagt når et spor
ikke længere var farbart.

Adgang og færdsel
une
Silkeborg Komm
mmune
Ikast-Brande Ko

Rishøj

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. Bær- og svampeplukning er
kun tilladt med ejerens tilladelse og al brug af åben
ild er forbudt.

Mergelbane

105 m.o.h.

Lille
Klosterlund

Stenholt Krat

HER ER DU

Skygge Kirkesti
Hærvejen

Hjølund høj

Bopladser fra de ældste tider

Fredninger.dk
Stenholt Krat

Hede

NORD

Det tyder på, at den meget sandede moræne som
Stenholt Krat vokser på, er en bakkeø skabt allerede
under forrige istid.. Bakkeøen har været så høj, at den
relativt tynde gletsjer under sidste istid gled udenom.
Derfor har morænen været udsat for flere hundrede
tusind års udvaskning af næringsstoffer.

Langs Bølling Sø er der fundet talrige bopladser fra
især jægerstenalderen. De ældste er næsten 12.000
år gamle og stammer fra tidlige rensdyrjægere nær
isranden. Store bopladsfund fra den efterfølgende
Maglemosekultur blev gjort allerede i 1936 og dannede rammen for det lille museum ved vestenden
af Skallerund-søen. I bronze- og jernalderen, hvor
søen havde udviklet sig til mose, trak bebyggelsen
sig op på det tørre land som her i skoven, hvor talrige gravhøje og hulveje vidner om bosættelse og
brug af landskabet, som har fortsat helt til nutiden.
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Stenholt Krat is one of Denmark’s best preserved oak scrub areas
with traces of coppicing, a method of cutting trees close to the
ground to encourage new stems to grow. The trees in this woodland here have not been felled since the First World War; since
then, there has been a return to this form of cutting to renew
the scrub and to ensure the gnarled growth of ancient trees are
retained.
The very sandy moraine on which the wood grows suggests this was
the site of a hill island created during the last glacial period; it seems
to have been high enough for the relatively heavy glaciers of the
Ice Age, roughly 15,000 years ago, to have been forced off course.
The moraine was therefore exposed to the elements over several
hundred thousand years. Nutrients in the soil were washed away.
Numerous flint tools and dwelling sites have been found, showing
that man inhabited the area from the moment reindeer-hunters arrived after the Ice Age. There are still 16 protected burial
mounds in the wood which date from the Bronze Age, when settlements moved to the drier ground after Bølling Lake developed
into boggy moorland.
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Welcome to Stenholt Krat

Access to the privately owned wood is permitted on footpaths,
from 06.00 hours to sunset.
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