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Der er mange gode fordele ved at cykle en tur: det gi’r motion, frisk luft, naturoplevelser og cykler flere sam-
men er der socialt samvær. 

Der er en smuk natur og et rigt liv af flora og fauna, samt der kan være kulturhistoriske seværdigheder ved 
cykelstierne - så er der lejlighed til at få frisket sin historie op.

Der er virkelig mange rigtig gode cykelstier i Danmark, men jeg har valgt et begrænset antal. i valget har ind-
gået, at cykelstierne skulle være børnevenlige og der skulle ikke være så mange bakker. Jeg ville også gerne 
vise lidt af den danske naturs forskelligheder. Valget var ikke så svært: cykelstierne skulle være cykelstier på 
nedlagte jernbanearealer, spredt i Jylland.

For ”nybegyndere” har jeg skrevet et par gode råd - nogle erfaringer som vi har høstet på vore mange cykel-
ture.

Hver banesti har sin charme, men hvilken af cykelstiererne der er smukkest, flottest, gi’r flest oplevelser eller 
... , det må du selv finde ud af, men tænk på, at årstiderne spiller en rolle for oplevelserne.
Derfor: ta’ cyklen, smør en madpakke og fyld vandflasken og kom af sted. Rigtig go’ tur!

Jeg siger tak til familien for tålmodigheden ved at cykle sammen med mig, med mine mange stop, for nu var 
der lige en smuk udsigt, en seværdighed, eller noget andet spændende, som jeg ”lige skulle ha’ et billede af”.

Leif Bertelsen
Karup sommeren 2009

2. udgave
Bogen er udvidet med flere banestier, og enkelte kort er opdaterede.

Geocaching findes ved en del af banestierne  http://www.geocachingdanmark.dk/ .
Oversigtskort findes her http://www.geo-map.dk/ .

Yderlige oplysninger om danske jernbaner gennem tiden - se : http://evp.dk/index.php?page=forside

Leif Bertelsen
Karup  efteråret 2011
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Husk cykelpumpen ...
Ved nogle af banestierne er der langt til nærmeste 
beboelse, så det er en god idè at have cykelpumpen 
og lappesager med. Det vil heller ikke være af vejen 
at have lidt værktøj med, så du kan udføre smårepa-
rationer - spørg din cykelhandler hvad der bør være i 

”reparationstasken”.
Du kan købe en lille fiks taske til at fastgøre ved sad-
len eller på stellet, hvor der er plads til lappesager 
og værktøj.

... og glem ikke plaster
Der kan ske uheld! Så vær forberedt med at have et 
par stykker plaster og en forbinding med.
Har du børn med på cykelturen og barnet vælter, 
kan et stykke plaster gøre underværker.

Det vil også være en god idè at have druesukker og 
salttabletter med. 
Er der varmt, sveder du meget og kommer let til at 
mangle salt. 
Når du er meget udkørt og lige mangler energi til de 
sidste kilometre, er det godt med lidt druesukker.

Uden mad og drikke
Du skal have rigeligt med væske med. Vand og 
æblejuce er godt.
Og så en god madpakke lavet med groft brød1.
Det er heller ikke af vejen at have frugt med - husk 
at skylle frugten inden du tager hjemmefra, for dit 
medbragte vand er til at drikke.

Hvad ser du
Rabatter ved stierne bliver normalt ikke sprøjtet, 
hvorfor der er et flot flora og fauna. 
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Før cykelturen
Cykelture i det åbne land er en god oplevelse for krop og sjæl - alle sanser kommer i brug.

Før cykelturen

En cykeltur på en af stierne på de nedlagte jernbanearealer giver unikke oplevelser: du ser naturen med flora 
og fauna, der er fred og ro, ingen stejle bakker, imponerende anlægsarbejder fra tiden omkring og lige efter 
år 1900, ingen biler så banestierne er meget børnevenlige og du kommer igennem byerne, så du ser ”bagha-
verne”, og du får lidt motion.

Ahhh .., modne hindbær

1. Vi bager selv groft brød til vore cykelture: 9 dl. koldt vand, ca. 25 g gær, salt, ca. 100 g økologisk speltgrahamsmel,  ca. 100 g 
økologisk fuldkorns hvedemel,  ca. 75 g solsikkekærner, ca. 75 g sesamfrø, ca. 75 g hakkede valnøddeer, ca. 500 g økologisk 
speltmel, ca. 500 g økologisk hvedemel,. Dejen hæver koldt i ca. 8 timer. Æltes og formes til enten flutes eller boller, efterhæver i 
ca. 1 time og bages ved ca. 1750C i ca. 18 minutter.

Humlebi i vild timian

Ålestrup Realskole, opført 1904Harer i brakmark



Når vi har børnebørnene med på ture på de ned-
lagte banestier, bliver der spurgt om meget. Så vi 
anbefaler, at du tager en håndbog med, så du kan 

bestem-
me hvad 
det er 
du ser af 
planter 
og dyr/
fugle. 

Du vil se 
insekter, 
som-
mefugle, 
bier og 

humlebier, køer og svin på markerne, måske et rådyr 
eller et egern - og så et hav af planter/blomster.

Du vil også opleve, at der er sæsonens frugter langs 
stierne, for eksempel:
skovjordbær, hindbær, brombær, blåbær, æbler, 
mirabeller etc. 
De frugter der er langs stierne må du gerne plukke 
og spise - frugterne er ”næsten” økologiske”.

Byerne
Når du kommer til en by, bør du se på husene og de 
gamle stationsbygninger.
Det er tydeligt at se, hvordan en by er vokset om-
kring banen.

Kirkerne
De gamle middelalderkirker er ofte et besøg værd!
Desværre er kirkerne ofte aflåst, men kirkegårdsper-
sonalet er venlige - og hvis du spørger låser perso-
nalet gerne kirkedøren op.
Ofte er der også muligheder for at få vandflasken 
fyldt.
... og så er der næsten altid et toilet ved kirkerne, der 
gratis kan benyttes.

Seværdigheder
På de kort der er ved hver banesti er der angivet 
nogle seværdigheder. Det er ikke alle seværdig-
heder der er vist, så besøg turistkontoret for at få 
oplysninger om den egn, hvor banestien forløber.

Ved de fleste banestier er der gode lokale infor-
mationer. Nogle af 
plancherne er gengi-
vet ved beskrivelsen 
af banestierne.

Mærk verden
Det er ikke kun om 
sommeren det er en 
god idè at benytte 
banestierne.
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Før cykelturen

Forårsbebuder - mælkebøtte og vild stedmoder

Skotsk højlandskvæg ved Halkær Bredning

Gæs på mark nord for Vrads

Skovjordbær i blomst

Svaner ved Halkær   SøTorskemund



Hvis du cykler efter løvfald og vælger en banesti der 
forløber gennem en løvskov, kan du se ”skoven”. 
Alt efter årstiden, kan du for eksempel opleve duften 
af planter, nyhøstet korn, nyslået græs til hø, når 
landmanden gøder om foråret, kreaturer der er på 
græs.
Lyt til fuglestemmer, vandet når du krydser et vand-
løb, blæsten og regnen.

Husk: Det er aldrig vejret der er noget galt med - det 
er påklædningen! ... så glem ikke regntøjet.
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Før cykelturen

Mjødurt ved Herredsbæk (syd for Års)

Høstarbejde ved Sunds (nord for Herning)

Sø mellem Them og Vrads, set gennem træbevoksning en 
vinterdag

Landsbyhus i Velds (syd for Ørum)
Jernbanebro over Funder Å og jernbanelinjen 
Silkeborg - Herning

St. Hansted Ådal (nord for Horsens)

Østerbølle holdeplads  (nord for Ålestrup)
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Cykelsti: fast belægning/grus
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Landskabet
Landskabet er dannet efter afstrømningen fra sidste 
istid for ca. 10.000 år siden.
Bortset fra nogle arealer omkring vandløbene, er jor-
dens bonitet ringe og meget fattig på ler og humus.
Overordnet set er landskabet fladt - svagt skrånende 
mod vest.
Plantager/skove består hovedsagelig af nåletræer 
med enkelte bælter af løvtræ.
Det er værdifuldt, at der på store dele af stræknin-
gen er beplantninger langs begge sider af banestien. 
Denne beplantning er meget varieret og et rigtigt 
godt sted for fuglelivet.
Beplantningerne ved vådområderne (vandløbene), 

Bramminge - Funder  
For at fremme eksporten af produkter fra Nordjylland 
via Esbjerg var der en gunstig stemning for anlæg af 
en jernbane der forbandt Nordjylland med Esbjerg.  
Det voldte derfor heller ikke de store problemer at få 
optaget strækningen Bramminge - Funder i  loven af 
27. maj 1908.  
Anlægsarbejdet blev startet i efteråret 1914 og skred 

i starten nogenlunde fremad på trods af den ver-
denskrig der rasede uden for landets grænser.  
Den sydlige del af banen blev stort set anlagt efter 
planen og den 1. december 1916, midt under 1. 
verdenskrig, kunne man indvie strækningen Bram-
minge - Grindsted.  
Da man nåede op i nærheden af Funder krævedes 
der meget store jordarbejder. 
Tilsvarende havde man åbenbart undervurderet ar-
bejdet med at anlægge de mange mindre broer over 
åer og vandløb. 
Endelig var der anlægget af viadukter der hvor ba-
nen krydsede Silkeborg - Herning banen. 
Her var det påkrævet med en 70 meter lang viadukt. 
Som et kuriosum kan det i øvrigt nævnes at arbedet 
blev udført af jyder og bornholmere.  
De ellers effektive københavnske arbejdere fandt 
simpelthen egnen for øde og kedelig hvorfor de ofte 
uden varsel forlod arbejdet. 

Indvielse: Grindsted - Brande: 1. december 1917. 
Indvielse: Brande - Funder: 1. oktober 1920. 
Det meste af denne strækning blev nedlagt den 23. 
maj 1971 men strækningen mellem Bramminge og 
Grindsted er dog fortsat åben for godstransport. 

Kilde: www.toptop.dk

Brande - Grindsted

Lidt om banens historie

Længde: ca. 27 km. 
Belægning: Grus i god stand (2010)
Byer: Brande, Drantum, Blåhøj, Filskov og Grindsted
Vandløb: Brande Å, Karstoft Å, Hallum Bæk, Omme Å, Simmelbæk, Engmose Bæk, Grindsted Å og Morsbøl 
Bæk

Data om stien
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Brande - Grindsted 

Lidt om Stien

Banestien syd for Drantum



Brande - Grindsted
er kratagtig, og her er et rigt fugle- og dyrerige. Så 
stop op ved vandløbene, hold en lang pause og vær 
stille - så kan du få mange store oplevelser.

Byerne
Landsbyerne mellem Brande og Grindsted er vokset 
op omkring jernbanen.
Erhvervslivet i landsbyerne er minimal og man kan 
frygte at landsbylivet uddør.
De gamle stationsbygninger er enten ombyggede 
eller helt fjernet.

Vandløbene
Ser man overordnet på vandløbssystemet mellem 
Grindsted og Langå, afvandes landskabet til to store 
vandløb - Gudenåen og Skjern Å. Det er lidt pudsig, 
da begge vandløb udspringer ved Tørring med få 
meters mellemrum: Gudenåen løber mod nordøst til 
Randers og Skjern å løber mod vest til Ringkøbing 
Fjord.

Andet
Banestien krydser mange veje. Ved enkelte kryds-
ninger er de gamle ledvogterhuse bevaret. Det er 
oprindelig små huse på omkring 50 m2 med udnyttet 
tagetage. Her var lige plads til en familie!
Mellem Blåhøj og Filskov faldt der et engelsk fly 
ned under anden verdenskrig. Se planceteksten på 
næste side.
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Øverst: Karstoft Å
Nederst: Omme Å

Øverst: Ledvogterhus 
Derefter: Legeplads på banearealet i Blåhøj, dernæst ud-
sigt over landskabet nord for Filskov - over Hallund Bæk.
Nederst: Mindesten for nedstyrtet engelsk fly



Brande - Grindsted
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Missionen.
En bombemaskine Lancaster III ND675, der 
tilhørte RAF var startet fra Grimsby kl. 21.23 
sammen med 102 andre bombemaskiner. De 
passerede Vestkysten kl. 23.42.
Over Jylland så besætningen et af de andre 
fl y bag dem blive skudt ned. Det faldt ned ved 
Fårup Sø, Jelling. Minerne blev udlagt fra 5 
kilometers højde ved Gdansk, Danzig Bugten. 
Derefter blev kursen sat mod vest.

Over Grindsted lagde besætningen kursen om 
kl. 3.12. Kort efter blev fl yet angrebet bagfra 
af en tysk natjager, fl øjet af Oberstløjtnant 
Berger.
Et antal tyske jagere var sendt op kl. 2.25 for 
at afvente bombemaskinernes tilbagekomst.

Nedstyrtningen
Maskinens bombelager blev ramt og styrekab-
lerne var beskadiget. Piloten mistede derfor 
kontrollen over fl yet. Fra 6-7 kilometers højde 
faldt det i stor cirkler mod jorden. Det ramte 
jorden fra vest.
Fra iagttager på jorden så det ud som fl yet 
cirklede rundt for at fi nde en velegnet lan-
dingsplads.
Flyet eksploderede i ca. 500 meters højde, 
ramte jorden vest for banen og kurede frem 
mod banevolden, hvor det slog en kolbøtte 
over banevolden og ødelagde skinnerne. Flyet 
faldt til jorden øst for banen. Det skete kl. 
4.00. Denne mark tilhørte Katrine Mikkelsen 
på ”Nørregård”.

To besætningsmedlemmer nåede ikke at 
komme ud af fl yet og blev dræbt. Fem besæt-
ningsmedlemmer sprang ud med faldskærm 
og overlevede. De fi re blev fundet af den tyske 
værnemagt i nærheden af Sønder Omme. 
Den femte landede ved åen mellem Filskov 
og Blåhøj. Han undslap med hjælp fra danske 
modstandsfolk, der skjulte ham og ledsagede 
ham til København. Herfra nåede til Sverige 
og tilbage til England d. 7. maj.

Besætningen
Den 7 mands store besætning bestod af to 

dræbte:
pilot Alexander G. Dichie
Agterskytte Arthur W. Price
Begge er begravet i Esbjerg.
Fire tilfangetagne:
Mekanikker William Banks 
Bombekaster Ray R. Lamb 
Radiooperatør Reg. Massey
Midtskytte W. Rayment
En undsluppen:
Navigatør Arthur White.
Under Arthur Whites dramatiske fl ugt mødte 
han, i modsætning til sine fi re kammerater, 
modige danskere, der satte livet på spil og 
trodsede gældende lov og ret. Det reddede 
hans liv.

I alt blev 9 af de 103 lancaster skudt ned den 
nat. 5 blev beskadiget, men nåede tilbage til 
England.

I krigens perspektiver
Det dramatiske forår 1944 i Danmark var 
præget af manglen på kul til jernbanedriften 
og papir til aviserne. Kaj Munk var blevet 
myrdet. En opmuntring var det, at allierede 
tropper var gået i land i Italien og at Gestapos 
hovedkvarter i København var blevet bombet 
fra luften. Modstandsbevægelsen i Sydjylland 
var etableret, men det vidste kun få.

Sponsorer
Junge Byg v/ Claus og Anne Junge, Filskov. 
Billund Kommune.
Den Jyske Sparekasse.
Vognmand Bent Knudsen, Filskov. 
Sydbank.
Grindsted Turistforening.
Brogård Mink, Filskov.
Bakkeregn v/ Leif Nielsen. Filskov. 
Stephen Grieves, Filskov.
Tage Nielsen. Filskov. 
Landistrikternes aktivitets gruppe i Billund Kom-
mune.

Udgiver: Filskov lokalhistoriske arkiv.
Tekst: Mogens Hansen Grindsted
Kilde: Søren Flensted Airwar over Denmark 
(www.fl ensted.eu.com)

Flystyrt ved jernbanen mellem Filskov og 
Blåhøj ved Vildkjærvej d. 10. april 1944

Planche ved mindesten

Grindsted Sttation

Banehus lidt nord for Grindsted. I banehuset er der bord og bænke og illustrationer fra banen



Den Skæve Bane

Den Skæve Bane

Herning
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Den Skæve Bane består af:

Brande - Grindsted    side 10
Funder - Ejstrupholm (Brande)   side 26
Resenbro (Silkeborg) - Langaa  side 62
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I begyndelsen af 1900 tallet var der behov for en 
jernbaneforbindelse på tværs af Jylland - fra Esbjerg 
til Randers.
På dette tidspunkt var der en ganske betydelig eks-
port af landbrugsvarer fra Danmark til England, og 
der var behov for en ”mere direkte” jernbaneforbin-
delse fra det østlige Jylland til Esbjerg.

Da forbindelsen Esbjerg til Randers var ”på tværs af 
Jylland” blev forbindelsen kaldt ”Den skæve Bane”, 
men officielt hed banen ”diagonalbanen”. 

Heldigvis er banearealet stort set bevaret i offentlig 
regi, og derfor har driftige offentlige myndigheder 
formået af få etableret en ganske fortrinlig ”banesti” 
fra Grindsted til Langå. I Brande og Silkeborg, er der 
strækninger, hvor jernbanelegmet stadig er i brug, 
hvorfor der må benyttes offentlige veje på korte 
strækninger. Der er stadig jernbaneforbindelse fra 
Grindsted til Esbjerg.

En tur fra Grindsted til Langå føre publikum gennem 

et varieret og spændende landskab, fra det flade 
landskab ved Grindsted over det bakkede søhøj-
land ved Silkeborg, gennem morænelandskabet 
nord for Gjern til det bakkede landskab ved Laur-
bjerg og Langå.

Det er interessant at størstedelen af det landskab, 
som ”Den Skæve Bane” gennemløber, afvandes til 
de to største vandløb i Jylland - Gudenåen og Skjern 
Å. Det pudsige er, at de to vandløb udspringer få 
meter fra hinanden - ved Tjørring nord for Vejle, Gu-
denåen løber mod nord til Randers Fjord og Skjern 
Å løber mod vest til Ringkøbing Fjord.

En stor kvalitet ved ”banestien” er de mange gode 
faciliteter der findes: rastepladser med borde og 
bænke, overnatningsmuligheder - dels på naturlejr-
pladser, men også hoteller og kroer. Og den storslå-
ede natur.

God tur!

Den Skæve Bane
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Den Skæve Bane



Ebeltoft - Gravlev
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Ebeltoft - Gravlev

Ebeltoft - Trustrup Jernbane

Man talte allerede i 1874 om etablering af en jern-
bane fra Ebeltoft. Dette fordi Grenå - Randers banen 
var blevet anlagt og nu ville man gerne have Ebeltoft 
med i jernbanenettet.
Ligeledes var der i 1876 planer fremme om en jern-
bane til Trustrup men begge projekter blev skrinlagt 
fordi de ikke nød fremme på ”det Høje Ting” (så 
pænt omtalte man Folketinget dengang).
Siden var der et mere eksotisk forslag fremme om 
anlæg af en bane efter Decauvilles system (600 mm 
sporvidde).
Det endte dog med at man til sidst enedes om en 
normalsporet jernbane fra Ebeltoft til Thorsager.
Og ved loven af 8. maj 1894 blev det vedtaget at 
anlægge en bane fra Ebeltoft til Thorsager.
Det viste sig dog vanskeligt at skaffe kapital på lokalt 
plan til dette forehavende og derfor måtte der en 
justering af den oprindelige lov til.
Denne kom 19. marts 1898 og foreslå nu en jern-
bane fra Ebeltoft til enten Thorsager eller Trustrup.

Som man kan regne ud endte det med at blive Tru-
strup der vandt den strid.
Banen fik i Ebeltoft anlagt et havnespor og i Trustrup 
blev banen ført ind til Statsbanestationen.
ETJ kom til at koste godt 1 mio. kroner at anlægge.
Staten blev største aktionær med 508.306 kroner 
og de øvrige store aktionærer var Ebeltoft købstad 
med 141.526 kroner, Randers Amt 126.000 kroner, 
Hyllested - Rosmus kommune med 54.049 kroner. 
Private investorer tegnede sig for 87.478 kroner. 
Ebeltoft landsogn stod for 12.601 kroner og Ebeltoft 
13.538 kroner.

Lov: 8. maj 1894
Koncession: 10. oktober 1898
Indviet: 26. marts 1901
Nedlagt: 31. marts 1968
Længde i km: 23,3

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: Ca 8 km
Belægning: Grus
Byer: Ebeltoft og Gravlev
Vandløb: Havmølle Å

Fakta om stien
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Ebeltoft - Gravlev

Landskabet
Stien forløber gennem et smukt og varieret kuperet 
landskab - et landskab der er formet under og ved 
afsmeltning fra sidste istid.
Jorden er frodig og anvendes til landbrugsdrift, men 
der er også skove og vådområder - vådområder med 
rør og siv, søer og vandhuller.

Byerne
Der er to byer: Gravlev og Ebeltoft.
Gravlev er en typisk landsby og Ebeltoft er en meget 

Lidt om Stien

Landskab nord for Dråby - med landbrugsjord, vådområde 
og skov

Banestien lige syd for Gravlev. Bemærk de store gravear-
bejder.



Ebeltoft - Gravlev
gammel købstad og havneby.
En bytur gennem den ældre bydel kan varmt anbe-
fales.

Læg også mærke til, hvordan Ebeltofts bystyre har 
forstået at udnytte det kuperede landskab til attrak-
tive boliger- og rekreative områder.
Besøg også Dråby, som er tæt ved banestien.

Vandløbene
Stien krydser kun et vandløb - Havmølle Å. Stubbe 
Sø har afløb til Havmølle Å.
Stubbe Sø er et besøg værd. Der er gode cykel- og 
gangstier rund om søen.

Andet
Tæt ved Gravlev, kommer der en overraskelse: 
Man tro’r ikke sine egne øjne. Fra banestien kan ses 
giraffer og andre eksotiske dyr! 

Men der er også andre seværdigheder:
Fregatten Jylland, som har plads ved siden af et 
oplevelsescenter på havnearealet.
Og glem ikke Mols Bjerge som ligger en halv snese 
kilometer syd for Ebeltoft.

18

Sø lidt syd for Gravlev

Gamle huse med brostensbelagt gade

Giraffer i Ree Park

Fregatten Jylland



Ebeltoft - Gravlev
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På planchen står:

”Begrænsninger
Der gælder visse begrænsninger, hvoraf de vigtigste er:
Tobaksrygning og brug af åben ild er i sommerhalvåret (31.3.- 1.10.) ikke tilladt, hvor der langs stien er skov eller 
lyngareal.
Henkast ikke affald i naturen.
Løse hunde må ikke medtages.
Færdsel er kun tilladt for gående og cyklende.
Ophold på private skovarealer og udyrkede arealer må ikke finde sted inden for en afstand af 150 m fra beboel-
sesbygninger.

ÅRHUS AMT
NATUR OG MILJØ
TLF • 89 44 67 91”

Havmølle Å
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Ebeltoft - Gravlev

Molsruten
Gamle veje og gamle banespor
Øst for Stubbe Sø ligger et lavt om-
råde der i Stenalderen var dækket af 
hav. Stedvise forekomster af tagrør 
langs grøfter og vandløb vidner om, 
at havet ikke er så langt væk. På det, 
der engang var lave kystskrænter, har 
man fundet flere køkkenmøddinger 
og spor af bopladser fra Jægersten-
alderen.

Hvor Stubbe Søvej, der engang var 
hovedlandevej mellem Grenaa og 
Ebeltoft, krydser den gamle bane-
strækning, var der tidligere et beske-
dent stoppested - et såkaldt trinbræt. 
Her var det muligt at stå af og på to-
get. Nu er banestrækningen omdannet 
til en cykel- og vandresti til Ebeltoft, 
som Molsruten følger sydpå til Skærsø 
Station. Stationsbygningen ligger der 
stadig, men er nu privatbolig.

Fra Skærsø går ruten vestpå, syd 
om den store Stubbe Sø og gennem 
Skærsø Plantage til Ørnbjerg Mølle 
inde midt i skovområdet. Først skal 
man imidlertid omkring herregården 
Skærsø og ad en lille stump sten-
brolagt vej, som tidligere var lidt af et 
mysterium. Hvorfor denne fint anlagte 
brolægning på en vej, der tilsynela-
dende ikke gik nogen steder hen? 
Fordi hovedvejen mellem Grenaa og 
Ebeltoft såmænd gik her - vest for 

Skærsø - 
indtil midten 
af 1800-tal-
let, og derfor 
havde man 
brolagt 
vejen.

Syd for Hyllested Skovgårde ligger 
Jernhatten - en morænebakke med en 
særpræget natur og et gammelt skan-
seanlæg fra Englandskrigene. Jern-

hatten ligger 
ikke på 
hovedruten, 
men er nok 
en omvej 

værd, fordi man ved samme lejlighed 
kommer gennem den charmerende 
lille landsby Hyllested Skovgårde.

Banestien
Det er altid en speciel oplevelse
at vandre ad de gamle bane-
stier, der slynger sig i store
bløde buer gennem landskabet
eller som snorlige spor så langt
øjet rækker - og hele tiden i
det samme eller næsten samme
plan. Man er ikke i landskabet
på helt samme måde, som når
man går ad gamle veje og stier
der følger terrænet.

Europæiske fjernvandreveje
Du befinder dig på E1, en van-
drerute fra Grövelsjön i Sverige
til Castellucio i Italien. E1 er en
del af et omfattende netværk
af vandrerveje, som de euro-
pæiske vandrerorganisationer
står bag. Få mere at vide om de
europæiske fjernvandrerveje på
www.era-ewv-ferp.org/
 
Fjernvandrevej E 1
i Danmark.
Molsruten, som du vandrer på,
går mellem Grenaa og Århus.
Ruten forløber dels langs ky 
sten dels gennem det nordligste
område af Mols. Fra Århus er
der forbindelse til Hærvejen via
vandreruten Århus-Silkeborg og
naturstien Horsens-Silkeborg.
Hærvejen, der er en del af E1,
fortsætter til den dansk-tyske
grænse.

Planche om ”Molsruten”
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Ebeltoft - Gravlev

Nordsøstien
Mellem Skærsø og Glatved Strand

Nordsøstien
Du befinder dig på den del af Nord-
søstien, som går gennem Syddjurs 
Kommune. Nordsøstien er et netværk 
af kystnære stier i landene omkring 
Nordsøen. I Østjylland går Nordsøsti-
en fra Ebeltoft Færgehavn til Hadsund.

Nordsøstien formidler kystens kultur-
historie under mottoet „en vandring i 
kystens kulturhistorie”. På hjemmesi-
den wwv.northseatrail. org kan du få 
mere at vide om Nordsøstien og ikke 
mindst kulturhistorien langs stien.

Foldere med rutens forløb samt
detaljerede kort får du på:

Ebeltoft/Mols Turistbureau
S. A. Jensens Vej 3
8400 Ebeltoft
tlf. 8634 1400

Her ved Skærsø mødes Molsruten og 
Nordsøstien. Molsruten er en vandre-
rute mellem Grenaa og Århus og en 
del af den europæiske fjernvandrevej 
E1. Mellem Skærsø og Grenaa Havn 
har de to ruter fælles forløb frem mod
Grenaa Havn.

På den første del af strækningen
følger stien det gamle spor fra den 
nedlagte Ebeltoft -Trustrup - Jernbane, 
der gik her i årene 1901-1968.

Fra det nedlagte trinbræt ved krydset 
Skærsøvej/Banestien går Nordsøstien 
østpå gennem det kuperede landskab 
Hyllested Bjerge. Herfra er der mulig-
hed for en afstikker til den særpræ-
gede morænebakke, Jernhatten, der 
har sit navn på grund af ligheden med 
en middelalderlig soldater hjelm.

Nordsøstiens forløb gennem
Hyllested Bjerge fører frem til 
Rugård Sønderskov, hvor stien 
går ned over kystskrænteme ad 
en stemningsfuld hulvej afgræn-
set af gamle stendiger.

Man kan også vælge en alterna- 
tiv rute forbi herregården Rugård,
hvis hovedbygning stammer fra
1500-tallet. Godset er et smukt
eksempel på et klassisk dansk
herregårdslandskab med gammel
hovedbygning, avlsbygninger fra
flere perioder, store mark enhe-
der, stendiger, gamle løv 
skove og dyrehave.

Planche om ”Nordsøstien”

Udsigt over Ebeltoft Vig mod Femmøller strand



Fjerritslev - Brovst
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Fjerritslev - Brovst

Lidt om banens historie

Længde: ca. 17 km , heraf ca. 4 km på offentlige veje.
Belægning:Grusvej (ca. 13 km), fast belægning (ca. 4 km)
Byer: Fjerritslev, Bonderup, Skovgård, Brovst
Vandløb: Mølleå, Pallisvad Å, Vester Kanal.

Data om stien
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Fjerritslev - Brovst 

Landskabet
Banestien forløber gennem et meget smukt natur- 
og kulturlandskab, med heder, plantager og land-
brugsland.
Der er opdyrkede „indsøer“ (fra istiden), med et 
meget smukt landskabsbillede og der er smukke 
dalstrøg i naturlandskabet - ses tydeligt lige øst for 
Bonderup.

Landskabet er meget fladt omkring banestien - lige 
omkring kote 25 m  (25 m over havoverfladen). Det 
har medført, at terrænarbejderne har været begræn-
sede - der ses kun få større udgravninger og bane-
dæmninger.

Byerne
Byerne er vokset op omkring jernbanen, men i 

Lidt om Stien

Fjerritslev - Nørresundby Jernbane

Loven af 8. maj 1894 indeholdt en jernbane fra Fjer-
ritslev - Nørresundby.
Koncessionen til denne 
FNSJ (Fjerritslev - Nørre 
Sundby Jernbane) blev 
udstedt den 14. septem-
ber 1894.
Staten gav et tilskud på 50 
procent af anlægsomkost-
ningerne til denne bane.
Strækningen fra Fjerritslev 
til Nørresundby blev ind-
viet den 19. marts 1897.
Daglig drift blev optaget 

dagen efter 3 daglige tog i hver retning.
Senere blev strækningen slået sammen med 
Nørresundby - Frederikshavn og udgjorde Danmarks 
længste privatbane under navnet FFJ.
FFJ på sin side blev en del af Aalborg Privatbaner.

Lov: 8. maj 1894
Koncession: 14. september 1894
Indviet: 19. marts 1897
Nedlagt: 31. marts 1969
Længde i km: 53

Kilde: www.toptop.dk

Landskab øst for Bonderup Banestien krydser Mølleåen ved Fjerritslev



Fjerritslev - Brovst
Bonderup og Skovgaard er det som om væksten er 
standset.

Vandløbene
Bortset fra Mølleåen ved Fjerritslev, har vandløbene 
præg af afvandingskanaler. Var der ikke afvandings-
kanaler, kunne arealerne i „indsøerne“ kun vanske-
ligt dyrkes.

Andet
Der er et fantastisk liv af fugle og insekter, specielt 
mellem Bonderup og Skovgaard.
Når du nu er i Brovst, skal du lige se Bratskov.

24

Bratskov er en smuk gammel Herregård, med en ligeså smuk park. Herregården rummer udstillinger og er kulturhus, der 
favner bredt .
Herregården Bratskov bruges i dag (2010) af mange foreninger. Men også borgere bosiddende i Jammerbugt Kommune 
har mulighed for at leje herregården til festlige lejligheder. 

Om Bratskov skriver Den Store Danske:

Bratskov, (1307 Broutschow, 'skoven ved Brovst'), tidligere hovedgård på voldsted ved Brovst i Nordjylland. Hoved-
bygningen, der er en grundmuret, toetagers bygning med tegltag, opført ca. 1550 for Jens Nielsen Rotfeld (d. 1558), er 
i dag fredet, hvilket også gælder et senere tilføjet trappetårn fra ca. 1660 samt den nordre sidelænge fra 1700-t. og den 
søndre i bindingsværk, der er ny- eller ombygget ca. 1820. Avlsgården blev frasolgt 1948, og hovedbygningen overtaget 
af Brovst Kommune 1976; den anvendes til bl.a. kulturelle arrangementer.



Fjerritslev - Brovst
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Mølleådalen sydøst for Fjerretslev

Landskab øst for Bonderup



Funder - Ejstrupholm (Brande)
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Funder - Ejstrupholm (Brande)
Signatur



Funder - Ejstrupholm (Brande)

Bramminge - Funder  
For at fremme eksporten af produkter fra Nordjylland 
via Esbjerg var der en gunstig stemning for anlæg af 
en jernbane der forbandt Nordjylland med Esbjerg.  
Det voldte derfor heller ikke de store problemer at få 
optaget strækningen Bramminge - Funder i  loven af 
27. maj 1908.  
Anlægsarbejdet blev startet i efteråret 1914 og skred 
i starten nogenlunde fremad på trods af den ver-
denskrig der rasede uden for landets grænser.  
Den sydlige del af banen blev stort set anlagt efter 
planen og den 1. december 1916, midt under 1. 
verdenskrig, kunne man indvie strækningen Bram-
minge - Grindsted.  
Da man nåede op i nærheden af Funder krævedes 
der meget store jordarbejder. 
Tilsvarende havde man åbenbart undervurderet ar-
bejdet med at anlægge de mange mindre broer over 

åer og vandløb. 
Endelig var der anlægget af viadukter der hvor ba-
nen krydsede Silkeborg - Herning banen. 
Her var det påkrævet med en 70 meter lang viadukt. 
Som et kuriosum kan det i øvrigt nævnes at arbedet 
blev udført af jyder og bornholmere.  
De ellers effektive københavnske arbejdere fandt 
simpelthen egnen for øde og kedelig hvorfor de ofte 
uden varsel forlod arbejdet. 

Indvielse: Grindsted - Brande: 1. december 1917. 
Indvielse: Brande - Funder: 1. oktober 1920. 
Det meste af denne strækning blev nedlagt den 23. 
maj 1971 men strækningen mellem Bramminge og 
Grindsted er dog fortsat åben for godstransport. 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 30 km, heraf ca. 4 km på offentlige veje.
Belægning: Fra Ejstrupholm (Brande) til Christianshede Stationby er stien med grus, som er fast og god at 
cykle på. Fra Christianshede Stationsby til Funder Å er stien med asfalt og fra Funder Å til Funder station er  
stien en grusvej.
Byer: Ejstrupholm, Hampen, Hjøllund og Christianshede Stationsby
Vandløb: Holtum Å, Hjøllund Å, Smedebæk og Funder Å

Data om stien
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 Funder - Ejstrupholm (Brande) 

Landskabet
Det er et spændende og varieret landskab du kom-
mer igennem, når du tager banestien fra Ejstrupholm 
til Funder.
Ejstrupholm er beliggende på den Jyske Højderyg, 
altså vest for isranden fra sidste istid. Det betyder, at 
smeltevandet har aflejret jord med lav bonitet (meget 
sandholdigt jord). Du vil opleve, at der er  store nåle-

Lidt om Stien

Hjøllund Ådal Landskab øst for Hjøllund

træsplantager, som har gode vækstbetingelser i den 
”magre” jord.
Ved Ejstrupholm er der en sø som har tilløb fra øst, 
hvilket du ser kort efter Ejstrupholm, hvor du krydser 
et par af vandløbene.
Du vil også se en del mindre ”vandhuller” og små-
søer. 



Funder - Ejstrupholm (Brande)

Efter Hampen kan du tage en afstikker mod øst til 
Hampen sø, som er en meget ren sø, men dyb. 
Søen er dannet ved afsmeltning efter sidste istid.
Fra Hampen til Christianshede Stationsby, er land-
skabet ”fladt”. Efter Christianshede Stationsby går 
det ned til Funder Å, og nu kommer du til det jyske 
søhøjland. Landskabet skifter karakter til jord med 
bedre bonitet og du vil opleve løvskove og mere 
kuperet landskab.

Byerne
Byerne er ”nye” byer som er vokset omkring banen, 
bortset fra Hampen som er en by der er vokset op 
omkring en station på ”bar mark”. Christianshede 
Stationsby er en by ved stationen, da selve Christi-
anshede er beliggende et stykke fra banelinjen.
Stationerne og trinbrædter ses tydeligt.

Vandløbene
Lidt efter Ejstrupholm krydser du Holtum Å og Hjøl-
lund å - et vandløb der løber til Ejstrup Sø. Ejstrup 
Sø har afløb til Skjern Å.
Efter Hampen krydser du Smedebæk - et lille vand-
løb der til sidst ender i Skjern Å.
Funder Å løber til Silkeborgsøerne, som er en del af 
Gudenå-vandsystemet.

Andet
Fra Christianshede Stationsby til Funder station har 
der været betydelige anlægsarbejder: store jordar-
bejder og en bro over Funder Å og jernbanelinjen 
mellem Silkeborg og Herning. Det er imponerende 
anlægsarbejder, når det tages i betragtning, hvornår 
arbejdet er udført (19910 - 19929).
Som en særlig kvalitet er der bevaret et par små-
huse, som oprindeligt har været benyttet af banear-
bejderne. Småhusene kan benyttes til overnatning 
eller til rast.
Desuden er der en naturlejrplads mellem Christians-
hede Stationsby og Funder Å.

Sø mellem Hampen og Hjøllund

Den gamle stationsbygning i Ejstrupholm

Den gamle stationsbygning i Christianshede Stationsby

Funder Å

Banelinjen mellem Silkeborg og Herning - set fra broen.

Banesti mellem Hjøllund og Hampen
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Funder -Ejstrupholm (Brande) 

Planchen

Sø med rasteplads mellem Christianshede Stationsby og 
Hjøllund

Gammel banehus, som kan benyttes til overnatning og 
rast.

Naturlejrplads mellem Christianshede Stationsby og 
Funder Å.

Snog på stien

Plantagerne
Naturstien fører fra Vestjyllands åbne 
vidder med det store udsyn til det bak-
kede, bølgede Østjylland - hen over 
den jyske højderyg.
Vest tor højderyggen findes de 
store plantager. De fleste er anlagt 
i 1800’erne, og er nu hjemsted for 
karakterfuglene hedelærke og mistel-
drossel.

Sandflugt - som ved Vester-
havet 
Hedebøndernes afbrænding af lyn-
gen i 17-1800-tallet resulterede flere 
steder i så voldsomme sandflugter, 
at der dannedes indlandsklitter. Man 
forsøgte at dæmpe sandflugten ved 
at plante marehalm eller bygge diger. 
Digerne kan stadig ses i den sydlige 
del af Gludsted Plantage.
Rester af indlandsklitter findes ved 
Rankhøj, og Sepstrup Sande. Det er 
en ualmindelig naturtype med hede-
moser, søer og kilder, hvor man kan 
møde bynkefugl, dobbeltbekkasin og 
tinksmed.
Botanisk er områderne domineret af 
hedelyng, klokkelyng, revling, bølget 
bunke og blåtop. Her findes også de 
særlige vindslebne sten.

”Den skæve Bane”
Naturstien Funder-Brande er anlagt 
på en jernbane, der gik skråt ned over 
Jylland - fra Langå til Esbjerg. ,Den 
skæve Bane’ blev den kaldt i folke-
munde. Banen skulle lette eksporten 
af bacon, skinker og æg via Esbjerg 
Havn. Da jernbanen åbnede i 1920 
blev det lettere at sælge træ og tøm-
mer fra de midtjyske plantager, og der 
opstod en del savværker ved Hjøllund 
og Hampen.
Langs naturstien findes stadig minder 
fra jernbaneriden: Stationer, ledvog-
terhuse, led ved markveje og tre røde 
kolonnehuse, hvor jernbanearbejderne 
opholdt sig. Husene er nu indrettet 
til læ- og spiseskure for naturstiens 
trafikanter.

Banen byggede byer
Der er kun opstået få nye danske byer 
i 1900-tallet. Hampen er en af dem.
Hampen Station blev bygget på en bar 
mark - men blot 40 år efter fandtes en 
etableret by med mange handlende og 
håndværkere, bank, bibliotek og flere 
savværker i omegnen.

Den skæve Bane
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Hadsund - Gistrup (Ålborg)

Hadsund - Ålborg
Enkelte steder står denne jernbane opført som Ran-
ders - Aalborg Jernbane.   
Banen var dog anlagt og ejet af et selvstændigt sel-
skab - A/S Aalborg Hadsund Jernbaneselskab.  
Det lykkedes forholdsvis hurtigt at få etableret ba-
nen.  
Den kom på jernbaneloven af 8. maj 1894 og staten 
bidrog til banens anlæg med 50 procent.  
Allerede 3 år senere blev der tildelt koncession med 
det for 1894 loven gældende generelle vilkår, d.v.s. 
med koncessionsudløb 1. januar 1990.  

Ligeledes en betingelse i loven var at banen skulle 
åbnes senest den 1. april 1904.  
Der findes på Hadsund Egnsmuseum en fast udstil-
ling om Aalborg - Hadsund Jernbane og Randers - 
Hadsund Jernbane.  

Indviet: 1. december 1900 
Nedlagt: 31. marts 1969 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 47 km
Stikvalitet: Asfalt. Nogle strækninger er stien på offentlig vej. (Juli 2008: Belægning fra Komdrup til Gudumholm 
er på store strækninger af meget dårlig kvalitet, og stiafmærkning fra Komdrup til Klarup mangler helt (Aalborg Kom-
mune).)
Byer: Hadsund, Visborg, Skelund, Veddum, Solbjerg, Bælum, Kongerslev, Vaarst, Gudumholm, Sejlfjord, 
Storvorde, Klarup, Gistrup.
Vandløb: Korup Å, Håndvad Grøft, Præstebæk, Bælum Bæk, Haslevgård Å, Lindenborg Å, Romdrup Å.

Fakta om stien
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Hadsund - Gistrup (Ålborg)

Landskabet
Turen fra Hadsund til Gistrup forløber gennem 
Østhimmeland. Landskabet er svagt kuperet. Skal 
landskabe nydes, skal man op på bakketoppene, 
for eksempel kan man følge den svagt trafikerede 
asfaltvej fra Solbjerg til Bælum. På bakketoppen er 
der gravhøje og en storslået udsigt. Engarealerne 
ved vandløbene er meget smukke - og der er mange 
vandløb der krydser banestien. 
Østhimmerlands landbrugsjorde er frodige. 
Du kommer igennem enkelte blandingsskove (løv- 
og nåletræsskove). Er du lidt heldigt, kan du se 
hjortevildt.
Det relative flade landskab har også medført, at der 
- ved anlæggelse af jernbanen - ikke er udført de 
meget store jordarbejde. Til gængæld har anlægsar-
bejderne i engene og ved vandløbene kostet sved!

Byerne
Det er tydeligt, at byerne er vokset omkring jernba-
nen. Og stationerne har typisk været anlagt i byer 
med kirker.
De gamle stationsbyer er et besøg værd! Se på 
husene og gå en tur i ”de små” gader.
Og når du nu er på tur i byerne, så besøg kirkerne. 
De gamle landsbykirker fra omkring 1200-tallet er 
kulturhistoriske perler.
I flere af byerne, har borgerne været kreative og for 
eksempel udnyttet de nedlagte stationsarealer til 
smukke parker eller opholdsarealer - til glæde for 
byens borgere og for gæster.

Vandløbene
De vandløb du krydser løber mod øst eller nord 
(Limfjorden eller Kattegat), et enkelt vandløbssystem 
løber dog ud i Mariager Fjord.
 Nogle af de lavtliggende arealer omkring vandløbe-
ne er delvis drænede. Enkelte steder er der tegn på 
diger ved vandløbene. Der er også tegn på tidligere 
mosebrug - stien er  tæt ved Lille Vildmose.
Prøv at se på broerne over vandløbene - nogle af 
broerne har meget smukke granitfundamenter.

Andet
Stien er en del af North Sea Cycle Route (se plan-
chen sidst i dette afsnit), hvilket medfører, at der er 
gode primitive overnatningsmuligheder. Der er også 
mange rastepladser med borde og bænke.

Lidt om Stien

Landskab syd for Kongerslev



Hadsund - Gistrup (Ålborg)

Øverst banesti ved Skelund.
Nederst landskab syd for Bælum (Bælum Bæk).

Komdrup kirke

Øverst Skelund kirke.
Derefter:
Solbjerg Kirke,
Bælum Kirke
og nederst Gudumholm Kirke
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Hadsund - Gistrup (Ålborg)

Planche for North Sea Cycle Route

På dansk står:
North Sea Cycle Route er et fælles projekt mellem amterne langs ruten 
i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, England og Skotland. 
Afmærkede 6.000 km lange cykelrute er støttet af EU-kommissionen.

Du står på den internationale ”North Sea Cycle Route”. Cykelruten 
gennem Danmark følger den nationale cykelrute nr. 1 fra landegræn-
sen til Tyskland i syd, langs Vesterhavet til Skagen i nord, ialt 570 km. 
Fra Skagen langs Kattegat til Grenå følger ruten den nationale cykel-
rute nr. 5, ialt 230 km.

Naturlejrpladser

Byhuse i Bælum

Byhus i Kongerslev

Den gamle stationsbygning i Sejlfjord
- nu bruges bygningen af spejder.

33



Hammershøj - Viborg

Signatur
Cykelsti: fast belægning/grus
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Hammershøj - Viborg

Mariager - Viborg
Det var en lang og besværlig vej inden man den 29. 
juni 1927 kunne indvie denne bane.  
Forud var gået de nærmest obligatoriske lokale 
stridigheder og rivaliseringer der fulgte i kølvandet 
på næsten alle bestræbelser for at anlægge en jern-
bane her i landet.  
En vigtig indtægtskilde for banen var kultranspor-
terne til Viborg.  
Efter krigen gennemlevede banen en omskiftelig tid 
med udsving i trafikunderlaget.  
En del af banens ejere, en række sognekommuner, 

blev mindre og mindre indstillet på at dække omkost-
ningerne ved banens drift.  
Dette betød lukning i 1965, dog med bevaring af en 
kort strækning ved Mariager. 

Indviet: 29. juni 1927 
Nedlagt: 30. maj 1965 

Kilde: www.toptop.dk

Se også: http://jernbaner.dk/mhvj/Historie.html

Lidt om banens historie

Længde: ca. 26 km
Belægning: Hammershøj til Ørum: Asfalt. Ørum til Vels: Offentlig vej med asfalt. Velds til Bruunshåb: Asfalt. 
Bruunshåb til Viborg: Fast grus
Byer: Hammershøj, Kvorning, Ørum, Viskum, Vejrumbro, Tapdrup, Bruunshåb, Viborg
Vandløb: Nørreå

Fakta om stien
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Hammershøj - Viborg

Landskabet
Hammershøj er beliggende i morænelandskabet 
efter sidste istid.
Landskabet mellem Hammershøj og Ørum er ”fladt” 
med jord af god bonitet (muldrig jord).
Efter Ørum og mod Nørreådalen er landskabet kupe-
ret og tunneldalen (Nørreådalen) er dannet af sidste 
istid. 
Stien følger Nørreådalen til Brunshåb, hvorefter stien 
forføber gennem landbrugsland og forbi nogle lav-
vandede områder syd for Søndersø ved Viborg.

Byerne
Landsbyerne Hammershøj, Kvorning, Ørum, Velds, 
Viskum, Vejrumbro, Tapdrup, Bruunshåb er gamle 
landsbyer og Viborg var engang i fortiden blandt 
landets mest betydelige byer.

Landsbyerne har udviklet sig i jernbanens tid.
Viborg er en købstad og byens domkirke kan ses 
viden om. Viborgs ældste bydel har mange fredede 
bygninger, og en tur i Viborgs gamle bydel er anbe-
falingsværdig.

Vandløbene
Nørreå har haft stor betydning for området, blandt 
andet har åen givet energi til mange vandmøller. 

Andet
Nørreådalen er en bred tunneldal, dannet i den sid-
ste istid. I Nørreådalen er der mange mindre vand-

Lidt om Stien

Byhus i Velds

Nørreådalen



Hammershøj - Viborg

løb og en ”Ø”. Det er bemærkelsesværdig at besøge 
Øbakker, som er beliggende lige øst for Viskum midt 
i ådalen.
Der er et rigt fugleliv i Nørreådalen.
Et tilløb til Nørreå (afløb fra Søndersø) - i Bruunshåb 
- har været energikilde til den gamle papirmølle, som 
nu er arbejdende museum.

Obelisk vest for Viskum.
Der står:
”Samme Høje nærværelse var her i lunden den 17. juni 
1826
Før denne steen ved tidens magt i støv henfalder. Ej glem-
mer Danmark Frederik Fredegodes alder. Skal ene hans 
billed her af marmoret for svinde af danske hierter det 
udslettes ingensinde.”

Gammel bro over banelegmet. Nord for Viskum

Rovfugl i Nørreådalen

Nørreådalen
Øbakker ses til venstre

Svanepar i Nørreådalen

Nørreådalen

Svane og gæs over Nørreådalen
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Fugletræk over Nørreådalen

Nørreådalen. Øbakker ses til venstre
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Hejls - Hejlsminde

Lidt om banens historie

Længde: ca. 3 km. 
Belægning: Grus
Byer: Hejls - Hejlsminde
Vandløb: Ingen - dog vådområder

Data om stien
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Hejls - Hejlsminde 

Landskabet
Banestien og især omgivelserne er præget af isti-
den, med vand/vådområder, bakker og flade land-
brugsarealer

Byerne
Hejls er en typisk gammel landsby - præget af „den 
gamle jernbane“.
Hejlsminde er mest en sommrhusby.

Vandløbene
Hejls Nor har en kanalforbindelse til Lillebælt (under 
en dæmning). 
Hejls Nor får tilført vand fra et par vandløb, der 
afvander det flade landskab vest for bakkerne mod 
Lillebælt.

Lidt om Stien

Kolding Sydbaner  

Ved jernbaneloven af 27. maj 1908 blev der etable-
ret grundlag for at etablere strækningerne mellem 
Kolding og Hejlsminde samt Kolding  og Vamdrup.  
Staten ydede et tilskud på 50 procent til afholdelse 
af anlægsudgifterne.  
Ved åbningen i 1911 kom banen til  Sjølund. På det 
tidspunkt var Sjølund Mølle grundlagt, og jernbane-
stationen kom til at ligge lige overfor.  
Strækningen forløb på det sted gennem byen 
Sjølund. Stationen lå på Silovej. Der var også station 
eller trinbrædt ved Grønninghoved og Vejstruprød, 
de to nærmeste byer. 
I Sjølund var det således at jernbanen forløb langs 
præstegårdens baghave. Her kunne men helt frem 
til 1996 se de såkaldte banegraner i skellet der blev 
plantet for at give ly for banen.  

De mange standsningssteder gjorde at Kolding Syd-
baner for dyre i drift og det blev i sidste ende også 
dødsstødet for banerne.  
Kolding Sydbaner blev nedlagt relativt tidligt, det 
sidste tog kørte 15. december 1948. efter kun 37 års 
levetid.   
I banernes levetid var transport af sukkerroer det der 
bidrog til det største godsvolumen.  

Lov: 27. maj 1908 
Koncession: 15. juni 1909 
Indviet: 29. november 1911 
Nedlagt: 15. december 1948 
Længde i km: 58,2 

Kilde: www.toptop.dk

Efter løvfald,  kan der „ses“ gennem træerne - her Hejls 
Nor

Hejlsminde Badehotel
Smuk bygning i Hejlsminde, få meter fra Lillebælt. 



Hejls - Hejlsminde
Andet
Omkring banestien er der mange muligheder for 
naturoplevelser og kulturoplevelser.
Ta’ en tur til Skamlingsbanken og nyd den flotte 
udsigt mod vest. Og så er der en fantastisk sti fra 
Skamlingsbanken til Binderup Strand.
Men en cykeltur omkring Hejls Nor er ikke at foragte, 
- ta’ forbi den gamle Fjællebro - en gammel bro fra 
1788, som var grænsen mellem Tyskland og Dan-
mark i perioden 1864 - 1920.
Du må heller ikke glemme Christiansfeld med de 
mange historiske bygninger og anlæg omkring Brød-
remenigheden.
Lidt vest for Christiansfeld er er lille anlæg „Chri-
strinero“ - dette anlæg er et besøg værd. Tæt ved 
Christinero er Tyrstrup gl. præstegård med den ca. 
400 år gamle bullade.

40

Banesti ved Hejls Nor

Vådområde tæt ved banestien med Hejls Nor i baggrunden



Hejls - Hejlsminde
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Fjællebro.
Ved broen er et skilt med følgende tekst:
„Fjællebro blev i 1788 bygget af stenplanker. Oprindelig var broen bygget at træ. Med spærrebom og vagtpost, var græn-
sen her mellem Tyskland og Danmark fra 1864 til 1920. Broen er af samme type som Immervadbroen ved Hærvejen.“
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Herning - Viborg

Herning - Viborg
Ved loven af 27. april 1900 blev det vedtaget at an-
lægge en jernbane mellem Viborg og Herning.  
Allerede dengang fattedes riget penge og derfor blev 
banen anlagt som uindhegnet bane uden telegraf.  
Banen blev indviet den 25. juni 1906 og normal drift 
blev indledt dagen efter med 3 daglige tog i hver 
retning.  
I sine første år kaldte man også denne bane for 
konebanen. 
Det skyldtes det forhold at alle mindre holdepladser 
blev bestyret af kvinder. 
Der blev ikke gjort meget ud af uniformeringen. Et 
rødt og hvidt armbind hvori der var vævet et vinge-
hjul. 
Ud over dette fik de en kåbe af mørkeblåt stof til 
brug om vinteren. 
Det var dog ikke længe at banen fik lov til at forblive 
som konebane. 

En stigende godstrafik gjorde at man nødtvunget 
måtte opgradere banen. 
Og i det betød blandt andet at banen fik telegraf. 
Medvirkende til den stigende godsmængde var de 
mange mergeltransporter. 
Strækningen blev nedlagt af DSB den 22. maj 1971.  
Efter banens nedlæggelse og man endeligt havde 
besluttet ikke at anvende strækningen til andre for-
mål blev sporene fjernet. 
På strækningen er der i dag anlagt natur- og cykel-
sti. 

Indviet: 25. juni 1906 
Nedlagt: 22. maj 1971. Godstrafikken ophørte i 1977

Kilde: www.toptop.dk

Se også: http://www.karup-by.dk/konebanen.htm

Lidt om banens historie

Længde: ca. 44 km
Belægning: Asfalt og belægningssten. 
Byer: Herning, Sunds, Ilskov, Kølvrå, Karup, Frederiks, Skelhøje, Bækkelund, Hald Ege, Viborg
Vandløb: Nybro bæk, Røjen bæk, Karup Å

Fakta om stien
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Herning - Viborg

Landskabet
Fra Herning til Skelhøje er landskabet ”fladt” - mo-
rænelandskab. I Skelhøje var isranden under sidste 
istid, hvilket giver et unikt landskab. 
Lige nord for Skelhøje kan du tydeligt se det flade 
landskab mod vest og det kuperede landskab mod 
øst. Der er en formidabel udsigt lige nord for Skel-
høje - blandet andet over slugterne mod Hald Sø.

Fra Skelhøje kommer du gennem det kuperede 
skov- og landbrugsland til Viborg.

Byerne
Bortset fra Karup er landsbyerne vokset op omkring 
jernbanen.

Lidt om Stien

Udsigt fra Skelhøje over slugterne mod Hald Sø
Stien mellem Sunds og Ilskov - bemærk den flotte ”blom-
sterrabat”

http://www.karup-by.dk/konebanen.htm


Herning - Viborg

Vandløbene
Stien krydser to vandskel:
Vandløb syd for Ilskov har afløb mod vest - til Skjern 
Å-systemet. Karup Å løber mod nord - til Limfjorden.
Nord for Skelhøje løber vandet mød øst - Gudenå - 
systemet.
Når du krydser Karup Å, bør du gøre holdt og gå 
ned til åen og se de fine detaljer ved brofundamen-
tet.

Andet
Du vil opleve, en meget kraftig ændring af topo-
grafien ved at følge banestien mellem Herning og 
Viborg. - fra Herning til Skelhøje det ”flade” moræ-
nelandskab, og efter Skelhøje det meget kuprerede 
landskab. Du vil se hvordan landskabet er ændret i 
forbindelse med afsmeltning af isen efter sidste istid.
I Frederiks er der et kunstværk - rejst til  minde om 
de ”kartoffeltyskere” der kom til landet i 1759.
Når du kommer til Skelhøje, kan du følge den på 
kortet viste sti mod Dollerup, og her følger du kanten 
af slugterne der er dannet ved sidste istid.

Fra Dollerup, kan du følge den offentlige vej mod Vi-
borg. Når du følger vejen får du en fantastisk udsigt 
over Hald Sø. 
Du kommer så forbi nogle historiske steder, blandt 
andet et af Viborgbispernes borge - eller nærmere 
resterne.
Ved Hald Ege er resterne af flygtningelejren fra 1. 
verdenskrig, som nu er dels institioner og dels boli-
ger. Det er karakteristiske rødmalede træhuse.
I Viborg bør du tage tid til at de de gamle huse, som 
er tæt ved domkirken.

Udsigt over Sunds Sø

Skulptur i Karup for ”konebanen”

Original brostensbelægning ved  stien i Sunds

Kilometersten ved stien. Starter i Herning

Udsigt fra stien - lidt nord fra Karup

Skulptur i Frederiks for ”kartoffeltyskerne” . Kartoffeltysker-
ne kom til området i slutningen af 1750’erne
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Herning - Viborg

Planchen

Naturområde - set fra banestien mellem 
Skelhøje og Bækkelund

Hvordan Konebanen fik sit navn 
Herning-Viborg banens officielle navn var Alhede-
banen. Øgenavnet Konebanen fik den, fordi der 
som noget helt enestående blev ansat koner til et 
bestyre stationerne. De skulle sælge billetter, eks-
pedere gods, passe postkontor og gøre rent. Der 
skulle spares på banen, og de skulle ikke have så 
meget i løn som mændene. Kun i Karup, der trods 

sin beskedne størrelse var den største og næsten 
eneste by på strækningen, blev der ansat en mand 
med titel af stationsmester. Efter knap 3 års forløb 
blev konerne afskedigede og afløst af mænd, men 
navnet Konebanen blev alligevel hængende.

Fra landsby til stationsby
Udgifterne til banen skulle holdes på et minimum, 
og skinnerne var så spinkle, at togene maksimalt 
måtte køre 45 km/t. Stationen i Karup fungerede 
også som postkontor, og der var dagligt 3 afgange 
i hver retning. Person- og ikke mindst godstrafik-
ken blev hurtigt omfattende, og i løbet af få år 
ændredes Karup fra en lille, fattig landsby til en 
driftig stationsby med bl.a. mejeri, hotel, ny skole 
og masser af forretningsdrivende og håndværkere. 
I 1918 blev stationen udvidet, og i 1929 måtte DSB 
udskifte skinnerne på Konebanen med kraftigere 

materiel, så farten kunne sættes op til 75 km/t.

Konebanens betydning for egnen 
Banen fik en meget stor betydning for egnen. Før 
1906 var området mellem Herning og Viborg et 
af de fattigste og tyndest befolkede i Danmark. 
Stationerne blev lagt med passende mellemrum på 
den nøgne hede, men omkring stationerne voksede 
byerne frem, og sådan opstod f.eks. Frederiks og 
Skelhøje. Banen fik en omfattende godstransport 
især med mergel, men også med kvæg og svin, og 
under 1. verdenskrig var Karup-egnen centrum for 
en kolossal tørvetransport fra 9 store ælteværker i 
Kølvrå Mose - i 1918 i alt 27 mill. tørv. Mosebruget 
var en stor kunde hos DSB og bekostede endda et 
læssespor ved Karup st.

Udvidet med nye stationer
I tidens løb blev banen udvidet med nye stationer 
og trinbrætter, f.eks. Kuranstalten (senere Hald 
Ege), Gedhus og Kølvrå, der havde det største 
antal rejsende på hele Konebanen. Grove Side-
spor var den mest specielle af stationerne - et 
omfattende sporanlæg, anlagt af tyskerne i 1940 i 
forbindelse med anlæggelsen af flyvepladsen, den 
senere Flyvestation Karup. Sporet blev benyttet til 
transport af utallige ladninger byggematerialer, am-
munition og flybrærndstof. - I1971 ophørte person-
trafikken på Konebanen og i 1977 godstrafikken.  I 
dag er skinner og sveller for længst fjernet, og den 
gamle bane er afløst af Alhedestien.

1906        KONEBANEN   1971/77

Storeksport af lyng 
Billedet er taget i 1915 fra toppen af vandtårnet (se 
tegningen). Statonsbygningen ses yderst til venstre. 
Godsvognene er ved at blive læsset med lyng, som under 
1. verdenskrig blev eksporteret til Tyskland. Her blev den 
bl.a. brugt til faskiner i skyttegravene. I februar 1916 blev 
der dagligt kørt ca. 150 godsvogne med lyng til Tyskland.

Karup station
Her ses den nybyggede station i Karup. Toiletbygningen til 
højre er dag Turist- cg Erhverskontor, og selve stations-
sbygningen har siden 1977 fungeret som bibliotek. 
Stationerne på banen var bygget af samme arkitekt og i 
samme stil  - undtagen Bækkelund (nu papirfabrik), der af 
hensyn til den nærliggende Hald Hovedgaard blev opført i 
en købstadspræget stil.

Tegning af Karup station
Denne lille tegning giver et godt indtryk af, hvordan stationen engang så ud. I hajre halvdel af billedet ses en vægt ved 
siden af nogle kvæg- øg svinefolde samt en læsserampe, beregnet til de levende kreaturer og svin, som landmændene 
sendte med toget til slagtning, markeder eller eksport og som først skille vejes. Tegningen nederst i venstre hjørne skal 
Illustrere, at tipvognssporene fører ud til Kølvrå mose. Fra vandtårnet fik damplokomodverne påfyldt vand, blev trukket 
op af vindmotoren.

NOTE: I forbindelse med kom-
munesammenlægningen i 2007 er 
Turist-og Erhvervskontoret flyttet 
til Viborg.
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Horsens - Silkeborg
Horsens - Bryrupbanen blev bygget med smalspor. 
Banen betjente især oplandstrafik til Horsens.  
Det viste sig dog hurtigt at det ikke var nogen god 
idé at have sparet ved banens anlæg.  
Der opstod en del praktiske problemer i hverdagen 
når enten gods eller passagerer skulle til eller fra de 
normalsporede baner som HBS havde forbindelse 
til. 
Det varede derfor ikke længe inden man besluttede 
at ændre banen til normalsporet bane.  
I forbindelse med denne omlægning fik man også 
forlænget banen til Silkeborg. Denne forlængelse 

blev godkendt ved lov af 20. marts 1918 og der blev 
udstedt koncession til banen den 31. marts 1920. I 
den forbindelse ydede staten et tilskud på 60 pro-
cent i forbindelse med anlægsarbejderne. 
Den samlede strækning på 60 km stod færdig i 
1929.  

Indviet: 10. maj 1929 
Nedlagt: 30. marts 1968 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 52 km (Lund - Silkeborg). Bemærk: Fra Bryrup til Vrads Station og i Virklund skal du følge of-
fentlige veje.
Belægning: Asfalt
Byer: Lund, Vinten, Lundum, Saltum, Østbirk, Vestbirk, Træden, Tønning, Brædstrup, Vinding, Bryrup, Vrads 
Station, Them, Virklund.
Vandløb: St. Hansted Å, Gudenå, Nimdrup Bæk, Salten Å

Fakta om stien
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Landskabet
Banestien forløber gennem et meget varieret land-
skab fra det Østjydske bakkeland over dalene efter 
Vestbirk til det flade morænelandskab nord for Vrads 
og til søhøjlandet ved Silkeborg.
Det kuperede landskab medfører også er der er 
flyttet mange m3 jord, dels afgravninger og dels 
dæmningsanlæg. Fra mange af dæmningsanlæg-
gene er der en fantastisk udsigt, som for eksempel 
ved dæmningen nogle få kilometer nord for Vrads. 
Her kan landskabet virkeligt beskues med bakkerne 
og dalene.

Det flade morænelandskab holder op ved Them. 

Herefter går det nedad til Silkeborg gennem smukke 
skove med vandløb, søer og slugter. Men hver egn 
har sin charme og sine kvaliteter.
Nogen siger at det er ”Danmarks smukkeste ba-

nesti”, men det 
kommer jo an på 
øjenene der ser 
det! Men, der er 
ingen tvivl - det er 
en smuk banesti, 
og brugerene får et 
godt indtryk af det 
Midtjyske landskab.

Lidt om Stien

Dænmingsanlæg nord for Vrads Station

Udsigt over Gudenådalen - øst for Tønning

Sø ved Fogstrup
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Byerne
Det er tydeligt, at mange af landsbyerne er vokset 
op omkring banen og den tilhørende station.
Du bør gøre dig den ulejlighed, at se stations- og 
landsbyerne, se stationsbygningerne (mange er 
bevaret, men anvendes til andet formål - typisk 
en familiebolig), kirkerne, erhvervs- og beboelses-
ejendomme - der er mange arkitektoniske perler i 
byerne.

Vandløbene
Du krydser et vandskel. Syd for Østbirk løber vand-
løbene mod øst (Kategat) og nord for Østbirk er alle 
vandløbene en del af Gudenå- vandsystemet.

Du vil opleve ”naturlige” søer og den kunstigt anlagte 
Vestbirk Kraftværkssø.

Ved Vestbirk vil du opleve Gudenåen i dels det 
naturlige løb (se efterfølgende planche, hvor stien 
krydser Gudenåens naturlige løb), dels det kunstige 
anlagte vandløb omkring Vestbirk Kraftværkssø.
Øst for Tønning følger du dalskråningerne og her er 

der en god udsigt 
over Gudenådalen 
og mod ”bjergene” - 
ved Yding Skovhøj.

Andet
Veteranjernbanen 
mellem Bryrup og 
Vrads er et helt 
kapitel for sig selv. 
Her bliver kun 
orienteret - ønsker 
du andre oplysnin-
ger kan du rette 
henvendelse til de 
lokale turistkontorer.
Banestien er af-
brudt mellem Vrads 

Vestbirk Station

Kirken i Østbirk

Gudenåen nord for Vestbirk

Vandkraftssøen ved Vestbirk

Vrads Station og detalje af udvendig lampe

Rasteplads ved Lundum

Udsigt fra banesti nord for Vrads

Bro over stien nord for Vrads

St. Hansted Ådal nord for Vinten
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Station og Bryrup - på denne strækning skal du 
følge en offentlig vej. Men der er alternativer: Der er 
veje og stier gennem skoven mellem Vrads Station 
og Bryrup - og det kan anbefales at følge disse veje 
og stier.

Hvor banestien krydser Gudenåen er der en planche 
om en gammel stålbro - se plancheteksten efterføl-
gende.

For ”fritidsfolket” er 
der gode faciliteter. 
Der er flere over-
natningsmuligheder 
i småhytter ”shel-
ters”.
I øvrigt er der 
mange rasteplad-
ser langs stien.

Mellem Vrads Sta-
tion og Them er der 
et fint eksempel på 
en betonbro med 
meget fine detaljer.
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Udsigt nord for Vrads

Planchen

”Danmarks smukkeste jern-
bane” 
Velkommen til hvad der engang blev 
betegnet som ”Danmarks smukkeste 
jernbane”. Efter 70 år med damploko-
motiver og dieseltog blev jernbanen 
nedlagt i 1968. Herefter har vandrere, 
cyklister og ryttere overtaget sporet, 
som et rekreativt stiforløb gennem den 
afvekslende og smukke natur og det 
varierede og spændende kulturland-
skab.

Asfalt til hjul - grus til fødder
En omfattende renovering i 1998-99 
har haft til formål at gøre stien vel-
egnet for en bred kreds af brugere. 
Med asfaltbelægning i stiens ene side 
kan cykler, kørestole, klapvogne og 
rulleskøjter nemt komme frem, mens 
grusbelægningen i stiens anden side 
tilgodeser ryttere og vandrere. Samti-
dig betyder stiens fortid som jernbane, 
at stigninger og fald undervejs er 
begrænsede.

Rast undervejs
Der er gode muligheder for rast under-
vejs - dels ved en af de mange raste-
pladser med borde og bænke, og dels 
ved en at de primitive lejrpladser med 
shelters, vand og muldtoiletter, der lig-
ger med 10-15 kilometers interval.

Landskabet ændres fra øst til 
vest 
Naturstien forløber fra det lerede 
Østjylland, med mange landsbyer og 
intensivt dyrkede marker til det sande-
de Midtjylland ved Vrads, hvor spredte 
gårde, klitlandskaber, hede og gran-
plantager i stedet præger landskabet.

Gudenåens vand 
har i århundreder givet liv til møller, og 
siden 1924 har Vestbirk Vandkraftværk 
udnyttet vandkraften. Det har skabt et 
helt nyt landskab med nye søer og ka-
naler, der i dag rummer et rigt dyre- og 
fugleliv. Kraftværket er fortsat i drift og 
fungerer nu som arbejdende museum.

Veteranbanen Bryrup-Vrads 
genopliver hver sommer den tidligere 
togdrift på en 5 km. lang strækning 
mellem Bryrup og Vrads. Stations-
bygningerne i Vrads er indrettet som 
restauration og rummer samtidig en 
historisk samling, der fortæller om tog-
driften på strækningen gennem 70 år.

Bryrupbanestien
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Planchen

Danmarks smukkeste jernbane 
Veteranbanen Bryrup-Vrads er en rest 
af jernbanen Horsens-Silkeborg.
Strækningen Horsens-Bryrup blev 
indviet i 1899 som en smalsporet 
privatbane. I 1929 blev banen, som nu 
var lagt om til normalspor, forlænget til 
Silkeborg.
Banen blev tidligt kaldt Danmarks 
smukkeste jernbane på grund af den 
fantastiske natur, den passerede. Men 
banen i sig selv var også unik med 
mange rekorder. Hvor banen skulle 
krydse Salten Ådal, valgte man at 
bygge en dæmning med en højde op 

til 22 meter, Danmarks højeste.
Jorden hertil tog man ved Fogstrup i 
en gennemskæring til banen, der sine 
steder var mere end 7 meter dyb. Et 
imponerende stykke arbejde, udført 
hovedsagelig med håndkraft.
Både dæmning og udgravning kan 
endnu ses, når man følger Bryrupba-

nestien nord for Vrads station. Bryrup 
banen var en typisk lokalbane, som 
bragte oplandet til købstaden Horsens. 
Men banen gav også stødet til vækst i 
byerne langs banen. Især Brædstrup, 
Østbirk og senere Them fik fordele af 
banen og udviklede sig med håndværk 
og handel.

Efter forlængelsen af banen fra Bryrup 
til Silkeborg og anlæggelsen af Vrads 
Station i 1929, blev der ligeledes 
åbnet for yderligere tilgængelighed til 
naturen omkring Bryrupsøerne, Vrads 
Sande m.v.

Vrads Station i Snabegaard Skov 
Vrads station blev anlagt i et hede- og 
skovområde uden direkte tilknytning til 
bebyggelsen i Vrads, fordi det er be-
grænset, hvor store højdeforskelle et 
tog kan overvinde.
Stationen er ifølge bogen ”Danske 
Jernbaner” af Niels Jensen, Danmarks 
mest øde beliggende station.

Velkommen til Vrads Station

Veteranbanen Bryrup-Vrads
Ved banens nedlæggelse i 1968 blev den 
smukke banestrækning mellem Bryrup 
og Vrads bevaret som veteranjernbane. 
En del af det gamle banemateriel og 
Vrads station blev købt af den nystartede 
Veteranbaneklub.
Gennem et stort frivilligt og ulønnet 
arbejde har klubbens medlemmer restau-
reret og vedligeholdt det gamle materiel, 
så det i dag er muligt at køre efter en fast 
køreplan med mange afgange sommeren 
igennem, ligesom der køres juletræstog i 
december måned.
Den gamle station i Vrads er i dag restau-
ration/traktørsted udsmykket med bille-
der fra banens aktive år.

Snabegaard Skov
I 1808 skænkede ejeren af Snabegaard, 
Laurids Søby, et areal på 128 ha til staten.
Staten begyndte straks på en tilplantning 
af området med nåletræer, og omkring 
skoven blev etableret et stort jorddige - 
opført af krigsfanger.
Under krigen med England i 1801 havde 
englænderne bl.a taget danske soldater 
til fange på Anholt. Fangerne undgik 
at blive overført til England, fordi den 
danske regering lovede ikke at bruge 
dem i krigen, men kun i plantningsarbej-
det. Jorddigerne omkring plantagen kan 
stadig ses.
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Banestien gennem Ring Skov

Planchen

Ring Skov, på 200 hektar anvendes i 
dag til moderne skovdrift og udflugts-
område for Brædstrups by’s beboere 
og gæster. Skoven er ejet af Mattrup 
Gods, der ligger ca. 5 km sydvest for 
skoven.

Tidligere bestod Ring Skov af mindre 
skovlodder incl. fæstegårdene i lands-
byerne Brædstrup og Aastrup.

Det er muligt, at Voer Kloster ejede 
enkelte af fæstegårdene i
middelalderen. Ved reformationen 
i 1536 overtog den protestantiske 
konge klostergodset og supplerede 
dette ved opkøb af ejendomme - bl. a. 
i Brædstrup og Aastrup.

Ring Skov blev en del af kongens 
vældige jagtomtråde: Skanderborg 
Distrikts Vildtbane.

Vildtbanens grænse var markeret med 
høje pæle af granit. Der stod bl.a., en 
vildtbanepæle ved ”Sillebjerghuse”.

I 1731 var skoven, der hørte under 
kongens bønder i Brædstrup by: ”En 
meget god, ung, opelsket skov
af eg og bøg”. I Aastrup var skoven
ejet af to selvejerbønder, og her var 
”undertiden vildt”.

Mattrup Gods erhvervede i 1721 kon-
gens ejen-
domme i 
Ring Sogn 
som blev 
betragtet 
som dårligt 
beliggende 
ryttergods. 
Til Mat-
trup kom 
yderligere 

ryttergods i 1767.

Videnskabernes Selskabs Kort fra 
ca. 1780 er gengivet nedenfor. Mel-
lem områder med højskov lå moser, 
lynghede og krat - måske et udtryk for 
omfattende træfældningr og mang-
lende foryngelse af skoven, som derfor 
var trængt tiibage.

Ved overgangen til selveje ca. år 
1800 forblev skoven under Mattrup. 
Da godsejer Thygeson i 1851 solgte 
Mattrup Gods, beholdt han Ring Skov. 
Skoven blev gentilplantet med bl.a. 
nåletræ.

I 1935 blev skoven tilbagekøbt til 
Mattrup af godsejer Westenholz. som 
omkring skoven satte skelpæle - mær-
ket med ”W”.

Velkommen til Ring Skov

1. Ring gl. kirkegård
Ring Sogns ældste kirke lå her.  I 1870 blev den 
middelaldedige, romanske granitkirke erstattet 
af en kirke i røde mursten. Denne bygning blev 
nedrevet i 1940.

2. Brædstrup Kirke
I 1940 opførtes Brædstrup Kirke i røde mursten 
på en sokkel af granitsten fra Ring Sogns ældste 
kirke.

3. Jernbanen Horsens-Bryrup-Silkeborg
I 1899 indviedes den private smald sporede jern-
bane mellem Horsens og Bryrup med trinbræt 
ved Ring Skov og station i Brædstrup. I 1929 blev 
de smalle spor udskiftet med normalspor, og 
banen blev forlænget til Silkeborg. Brædstrup by 
havde stor gavn af banen, indtil den blev nedlagt 
i 1968. I dag bruges det gamle spor til regional 
cykel-, gang- og ridesti.

4. Dyrehøjene
I skoven ligger flere fredede gravhøje fra sten- og 
bronzealder - bl.a. Dyrehøjene. Højene vidner 
om, at der næppe var skov i området, da de blev 
anlagt.

5. Mergelbanen
I 1920’erne dannede egnens bønder et mergel-
seiskab, som hentede mergel i Nimdrup 5 - 6 km 
nordvest for Ring Skov. Små kulfyrede lokomoti-
ver fragtede i nogle år mergelen på en bane, som 
gik gennem skoven til Aastruplund.
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Tønning Station

Planchen

Et gammelt sagn fortæller, at der 
engang var to søstre, hvor den 
ene ejede Tønning og den anden 
ejede Træden. De blev enige om at 
bygge deres to kirker, så de når de 
gik ud af kirkerne, kunne hilse på 
hinanden. Men da de senere blev 
uvenner, lod de dørene mure til - 
henholdsvis kvindeindgangen mod 
nord i Træden og mandsindgangen 
mod syd i Tønning. Man kan endnu 
se spor af de tilmurede døre. 
Foruden forskellen i adgangen til 
de to landsbykirker er de to smukke 
kvadrestenskirker især indvendigt 
meget forskellige. Tønning Kirke 
er ombygget med rigt udsmyk-
kede gotisk hvælv og er præget af 
det barokke kirkeinventar. Træden 
Kirke er den romanske enkelthed 
bevaret med bl.a. fladt bjælkeloft og 
en usædvanlig prædikestol af sand-
sten med relieffer. 
De to sogne Tønning og Træden 
udgjorde tidligere en sognekom-

mune. De ligger begge placeret højt, 
nærmest på toppen af hver sin ban-
ke. Træden Kirke ligger 120 m over 
havet og er dermed den næsthøjest 
beliggende kirke i Danmark. 
Flere fælles institutioner mellem 
landsbyerne afspejler fællesskabet 
- stationen, skolen og valgmenig-
hedspræsteboligen.
Tønning station blev anlagt i dalen 
mellem de to landsbyer. Sammen 
med stationen fulgte nogle få huse 
bygget i den traditiorielle stati-
onsbystil. Bebyggelsen viser den 
økonomiske optimisme, som ofte 
fulgte jernbanens anlæggelse. Men 
der udviklede sig aldrig en egentlig 
stationsby. Det hænger sikkert sam-
men med den ret korte afstand til 
Brædstrup.
Begge landsbyer er stjerneudskif-
tede - et mønster som er typisk for 
landsbyer på den gode lerjord.
Stjerneudskiftningen betød, at 
størstedelen af gårdene kunne blive 

liggende inde i lands-
byen. Her ligger mange af 
de gamle gårde fortsat og 
er med til at bevare det 
oprindelige landsbymiljø. 
Stjerneformen er stadig 
tydelig i terrænet her 200 
år efter. Tydeligst ved 
Tønning, hvor veje, diger 
og levende hegn fortsat 
løber stjerneformet ud fra 
byen.

Tønning og Træden
- to tæt forbundne landsbyer
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Planchen

Gudenåen ved krydsning af stien

Gudenådalen er her et smukt ek-
sempel på det terrasseformede 
dallandskab, som smeltevandet har 
modelleret ved slutningen af istiden 
for omkring 15.000 år siden.

Gudenådalen ligger midt mellem de 
to markante israndilinier fra sidste 
istid, hovedopholdslinien mod vest 
og den yngre østjyske Israndslinie. 
Ved istidens slutning smelte glet-
scheisen og skabte enorme smelte-
vandsmasser.
En stor del af smeltevandet fra det 
øst- og midtjyske område fik afløb 
nordpå gennem Gudenådalen. Først 
direkte nordpå til Hjarbæk Fjord og 
i sidste del af istiden til Randers 
Fjord - samme vej, som Gudenåen 
løber i dag.

I starten af isens afsmeltning lå 
afløbet fra floden højt i terrænet og 

skabte her en bred smeltevands-
slette. Senere fik smeltevandet let-
tere afløb. Strømmen blev hurtigere 
og vandet skar sig ned i den første 
smeltevandsslette og formede en 
ny og smallere flodslette på et la-
vere niveau.

Samme historie gentager sig flere 
gange, hvor afløbsforholdene æn-
dres og smeltevandsstrømmen 
skærer sig dybere ned. Der dannes 
nye smallere dale i de gamIe. Resul-
tatet er, at vi i dag kan se rester af 
mlndst, 5 forskellige smeltevands-
sletter eller gamle dalbunde i Gude-
nådalen. De terrasser vi ser i ådalen 
i dag er altså  resterne af gamle 
smeltevandssIetter, som istidens 
Gudenå har skabt. 

Mange steder på de stejle skrænter 
mellem terrasserne har gamle løv-

skove overlevet med krogede ege 
og bøge. Disse skovrester ligger 
uforstyrede og har ofte et rigt 
fugleliv med bl. a. ynglende spæt-
ter og rovfugle. Andre steder har 
store råstofgrave gravet sig dybt 
ned i terrasserne for at få fat i det 
sand og grus, som smeltevandet 
har sorteret.

Naturstien løber netop her på 
bunden af en af istidens gamle 
flodsletter, som, da den blev 
dannet, strakte sig på tværs af 
hele dalen. På modstående side 
af Gudenådalen skærer en stor 
råstofgrav sig ned i en del af den 
samme flodslette. Midt i dalen 
har en yngre og smallere smelte-
vandsflod skåret sig dybere ned, 
og her har Gudenån sit løb i dag.

Gudenådalen
- nye dale i gamle
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Horsens (Lund) - Silkeborg

Banestien ved skæring af Gudenåen

Planchen

Den private jernbane mellem Hor-
sens og Bryrup blev oprindeligt 
anlagt med en sporbredde på kun 
en meter. Arbejdet var yderst van-
skeligt i det bakkede terræn - noget 
banens snoede forløb fortæller lidt 
om. Bl.a. skulle banen krydse 
Gudenådalen netop her. Oprindelig 
skete passagen over en ca. 15 m 
høj stålgitterbro. Den omtales ofte 
som datidens højeste gitterbro 
i Nordeuropa. Om den også har 
været den højeste er uvist, men et 
imponerende bygningsværk har 
den helt sikkert væretet.

Den smalsporede bane havde sin 
begrænsning. Især gav den ekstra 
arbejde, når godstransporter skulle 
omlæsses i Horsens mellem pri-
vatbanens smalsporede vogne og 

statsbanernes normalsporede.
Derfor valgte man, samtidig med 
forlængelsen af banen til Silke-
borg i 1929, at udvide den gamle 
banestrækning mellem Horsens og 
Bryrup til normal sporbredde
(143,5 cm). Det betød, at broen 
skulle udvides med ca. en halv
meter. I stedet for at udvide gitter-
broen byggede man en dæmning 
tværs over dalen med et lille gen-
nemløb til åen. Men den gamle bro 
fik lov at blive stående. Jorden til 
dæmningen blev fyldt ned i broen 
og begravede den flotte gitterkon-
struktion. Og her ligger den gamle 
bro altså fortsat gemt - hvis den 
ikke er rustet helt væk.
Bemærk samtidig det åbne dalland-
skab, der var her for omkring 80 år 
siden, hvor billedet stammer fra.

En imponerende stålgitterbro
begravet i store jordmasser
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Horsens (Lund) - Silkeborg

Vandkraftsøen ved Vestbirk

Gudenådalen øst for Tønning
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Kolding - Ferup
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Kolding - Ferup

Lidt om banens historie

Længde: ca. 10 km. 
Belægning: Grus
Byer: Kolding og Bramdrupdam
Vandløb: Almind Å og Vester Nebel Å

Data om stien
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Kolding - Ferup 

Landskabet
Landskabet langs banestien er formet af istiden for 
ca. 10.000 år siden.
Ved afsmeltningen af isen, er vandet løbet mod øst - 

mod Kolding fjord.
Derfor er landskabet bakket med dybe slugter og 
store bakkedrag.
Langs store dele af banestien er der vandløb, enge 
og søer/vandhuller. Desuden er der god landbrugs-
jord med blandet skov.

Byerne
Kolding er en gammel stations-og havneby. Bram-
drupdam er „en forstad“ til kolding - nærmest sam-
menbygget med Kolding.
Bramdrupdam er en trypisk stationsby der har ud-
viklet sig eksplosiv, men stadig har præg af gammel 
landsby.

Lidt om Stien

Kolding - Troldhede
Der var tidligt et antal projekter der alle mere el-
ler mindre gik ud på at etablere en nordlig bane fra 
Kolding i retning Grindsted.  
Først med loven af 27. maj 1908 blev disse forslag 
konkretiseret i et projekt der kunne vedtages.  
Troldhedebanen, der i folkemunde blev kaldt „Trol-

den“, blev anlagt mellem 1914 og 1917. 
Banen blev kompletteret med forbindelse til Trold-
hede i nord. Desuden etableredes forbindelse fra 
Gesten til Vejen.  

TKVJ var engang Danmarks længste privatbane.  

I mange år var banen var en af landets betydeligste 
transportører af tørv og brunkul. Betydelige mæng-
der tørv og brunkul er blevet fragtet med banen til 
Kolding og derfra udskibet til resten af landet.  
Fra moserne i hedeegnene især fra Sandet og 
Stakkroge nord for Grindsted, blev der under de 
to verdenskrige transporteret store mængder tørv.  
Omvendt transporterede Troldhedebanen i starten af 
1920’erne store mængder mergel og gødning til de 
magre hedeegne. 
Under anden verdenskrig og helt op til 1950’erne 
var der en livlig transport af brunkul fra de store lejer 
mellem Grindsted og Troldhede. 
På trods af effektiv drift og vedligehold måtte banen 
som mange andre se en nedgangsperiode efter 
Anden Verdenskrig.   
Det endelige resultat var som ved så mange andre 
baner en langsom bortgang der blev fuldbyrdet med 
lukningen i 1968.  

Kilde: www.toptop.dk

Enge ved dybvadbro



Kolding - Ferup
Vandløbene
Vandløbene er interessante. Blandt andet fordi
Vester Nebel Å har ført vand til elproduktion - se 
nærmere på de sidste sider i dette afsnit.
Et omfattende „Naturgenopretningsprojekt“ omkring 
Ferup Sø, har skabt nye vilkår for flora og fauna, 
samt gode rekreative faciliteter. 

Andet
Ved Bybvadbro gl. station er der en udstilling om eg-
nen, planche om Troldhedebanens gennemførelse 
og meget mere - absolut et besøg værd.
Ved Naturgenopretningsprojektet ved Ferup Sø er 
der plancher om naturgenopretningen.
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Plancher ved Ferup Sø om naturgenopretninhgen

Øverst: Dybvadbro gl. station
Derefter: Usttillingsbygning
Nederst: Planche som ses på bygningsgavl - se planche-
teksten på efterfølgende sider

En af mange plancher i udstillingsbygningen ved Dydvad-
bro gl. station

Skovløberhus
I det lille bindingsværkshus boede Kolding Kommunes 
skovløber indtil 1970.
Derefter har mange institutioner og skoler brugt huset 
til naturskoleformål, indtil den nye naturskole ved Mari-
elundsvej blev bygget i 1991. Huset benyttes i dag som 
opholdssted for en skovbørnehave.

På stedet havde Troldhedebanen trinbræt indtil 1968, og 
det benyttede mange sig af når de skulle en tur i skoven.
Skovløberen havde kaffeudskænkning til de skovgæster, 
der havde brug for en forfriskning.



Kolding - Ferup
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Ferup Sø

Svanepar med ællinger ved Ferup Sø
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Kolding - Ferup

Omlægning af Vester Nebel Å
Fri passage i Vester Nebel Å
Med projektet bliver der på ny adgang for 
fisk og smådyr til et 90 km2 stort opland. 
Til sammenligning har hele Kolding Å et 
opland på 277 km2.

Oplandsforhold:
Den gule baggrund viser, hvilken del af  
vandløbssystemet der er spærret for fri
faunapassage henholdsvis før og efter 

realisering af projektet.

Det nye omløbsstryg set mod syd fra et 
punkt over banedæmningen. Til venstre 
ses overløbskanten fra Ferup Sø Syd. 
Langs dæmningen bagved overløbskan-
ten ses det gamle slusehus og skuret, 
hvori afløbet til det nuværende stryg er.I 
baggrunden henover stryget er det indike-

ret, hvor der i fremtiden vil blive etableret 
en gangbro. Visualiseringen er produceret 
af COWI A/S.

Gevinster ved projektet
Med projektet bliver der fri passage for 
vandløbssystemets fisk og smådyr til 
mange km vandløb af høj kvalitet med 
gode leve- og ynglesteder. Samtidig vil 
vandet fra Vester Nebel Å ikke længere 
løbe gennem Ferup Sø. Derfor vil åen 
nedstrøms søen ikke længere være 
påvirket af udskyllende planktonalger og 
temperaturforholdene vil heller ikke være 
påvirket af vandets passage gennem 
Ferup Sø. Erfaringer fra andre projekter 
viser, at det vil have positiv betydning for 
forekomsten af rentvandskrævende små-
dyr i vandløbet.

Det må forventes, at ørredbestanden i 
Kolding Å-systemet vil vokse betydeligt 
som følge af projektet, og at den lille 
sjældne fisk Smerling vil få væsentligt 
bedre levevilkår i Vester Nebel Å.

Harteværket etableres
Opstemningen af Vester Nebel Å og 
Almind Å ved Ferup Sø blev etableret i 
1918 - 1920 for at skaffe vand til elpro-
duktion på Harteværket i det vestlige Kol-
ding. Opstemningen af den reducerede 
vandføring i Vester Nebel Å har forhindret 
opstrøms vandringer i vandløbssystemet 
for fisk og insekter ligesom muligheden 
for nedstrøms passage er blevet kraftigt 
reduceret.

Baggrund for projektet
I 1993 blev det nuværende lille omløbs-
stryg bygget. Stryget giver ikke optimale 
op- og nedgangsmuligheder for fisk og 

Oplandsfigur før projekt

Oplandsfigur efter projekt

Overløbet ses forest til venstre - mellem Ferup Sø 
og vandløbet

fortsættes på næste side ...
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Kolding - Ferup

smådyr. Harteværket bliver nu omlagt til
museumsdrift baseret på vandet fra Al-
mind Å-systemet, mens vandet fra Vester 
Nebel Å ikke længere skal bruges til el-
produktion. Hermed er det blevet muligt at 
genskabe fri faunapassage i Vester Nebel 
Å rundt om Ferup Sø.

Del af helhed
Connie Hedegaard har den 12. oktober 
2007 bevilget 17,5 mio. kr.til en række 
projekter i Kolding Å-systemet. Kolding 
Kommune og Skov- og Naturstyrelsen 
samarbejder om at gennemføre disse 
projekter. Omlægningen af Vester Nebel Å 
er delvist finansieret af denne bevilling og 
indgår som
et element i bestræbelserne på, at skabe 
bedre miljø og mere natur i Kolding Ådal.

Etablering af omløbsstryget
Der etableres et 1025 meter langt omløb 
vest og sydvest om Ferup Sø. Stryget 
består af 325 meter stryg langs vestsiden 
af Ferup Sø Nord og 660 meter sten- og 
grusstryg vest og sydvest om Ferup Sø 
Syd. Projektet er udformet, så det sikrer fri 

faunapassage, samtidig med, at de kultur-
historiske interesser bevares.

Der er meget stejll terræn langs vestsiden 
af Ferup Sø Nord. Derfor graves det nye 
vandløb på denne strækning i kanten af 
søen. Resten af vandløbet etableres med 
skiftevis stenstrækninger med 10 0/00 fald 
og grusstrækninger med 3 - 4 0/00 fald. 
Vandløbet føres gennem banedæmningen 
i en korrugeret stålrørstunnel, der etab-
leres med en indvendig bredde på 7,9 
meter og en frihøjde til daglig vande på da 
4.6 meter. Stålrørstunellen bliver 30 meter 
lang.

Langs den vestlige kant af Ferup Sø Syd 
etableres der en 40 meter lang overfalds-
kant, der fremtidigt skal sikre flodemålet i 
søen. Samtidig lukkes afløbet fra det store 
slusehus, der dog bevares som bygværk 
af kulturhistoriske årsager.

Tidsplan og økonomi
Anlægsarbejdet startede den 19. novem-
ber 2007. Arbejdet forventes afsluttet i 
starten af juli 2008.

Det koster godt 4,2 mio kr. at etablere orn-
løbsstrygel. Finansieringen er sket med 
bidrag fra Skov- og Naturstyrelsen, det 
tidligere Vejle Amt, Kolding Kommune og 
Kolding Sportsfiskerforening.

Fakta om projektet
Der flyttes rundt på ca. 35.000 m3 jord.
Der bruges ca. 2.200 m3 store sten til 
sikring at strygets profil.
Der bruges ca. 330 m3 grus til gydebanker 
og stenstryg.

Eng ved „Skovløberhuset“ Naturlejrplads ved Ferup Sø
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Resenbro (Silkeborg) - Langå

Silkeborg - Langå
Jernbaneloven af 27. april 1900 gav tilladelse til an-
læg af en jernbane mellem Silkeborg og Langå.  
At der gik hele otte år inden banen blev indviet 
skyldtes først og fremmest en række indviklede 
diskussioner om ret og pligt, de involverede parter i 
mellem.  
Resultatet af denne diskussion blev at anlægsarbej-
det først for alvor kom i gang i sommeren 1906.  
Ingen af parterne var åbenbart særlig stolte over det 
udførte hvorfor banen i alt stilhed blev indviet 12. 
november 1908.  
Et lidt mere kuriøst faktum ved denne strækning er 
de såkaldte ”konestationer”. 
Det er ikke kun i dag at man fokuserer på mulige 
besparelser.  
Tidligere var der en betydelig lønforskel på mænd og 
kvinder. Den kreative driftsleder har derfor øjnet 

muligheden for at nedbringe omkostningerne ved at 
ansætte ansattes koner til at bestyre holdepladserne 
Bøstrup og Resenbro.  
Hvis damerne havde hjælp behov kunne de rekvi-
rere assistance fra baneafdelingen. 
Dette kunne for eksempel blive aktuelt ved rangering 
uden for normal togtid. 
Strækningen mellem Silkeborg og Thorsø blev offer 
for den række af nedlæggelser der blev gennemført 
i 1970’erne. 
På hele strækningen mellem Silkeborg og Laurbjerg 
er sporene jfr. oversigten fra Banestyrelsen taget op 
- men banen føres stadig som ”restbane”.

Indviet: 12. november 1908 
Nedlagt: 23. maj 1971
Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 34 km
Stibelægning: Asfalt
Byer: Resenbro, Sminge, Gjern, Fårvang, Skorup, Thorsø, Bøstrup, Laurbjerg og Langå
Vandløb: Linå, Voel Bæk, Gjern Å, Granslev Å, Lilleå og Gudenå

Fakta om stien
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Resenbro (Silkeborg) - Langå

Landskabet
Fra Søhøjlandet omkring Silkeborg til bakkerne ved 
Gjern, til moræneplatauet ved Fårvang, gennem 
det kuperede landskab til Laurbjerg og sluttelig ved 
Gudenåens enge ved Langå. Jo, banestien forløber 
gennem et smukt og meget varieret landskab.

Når Resenbro er passeret, gennemløber banestien 
landbrugsland med en usædvanlig smuk udsigt over 
Gudenådalen. Efter Sminge går det gennem skove, 
og Gjern Å passeres. Her er der en god udsigt til 
Gjern Bakker. 

Efter Gjern går det opad mod morænelandskabet 

Lidt om Stien

Troldhøj i Gjern Bakker

Landskab øst for Langå



Resenbro (Silkeborg) - Langå

ved Fårvang, bemærk det kuperede landskab de 
sidste kilometer før Fårvang.

Efter Fårvang skuer øjet det relative flade landbrugs-
landskab. Landskabet er svagt kuperet indtil Bø-
strup. Herefter bliver landskabet mere kuperet og vi 
kommer til engene ved Lilleå, og vi er i Laurbjerg.
Efter Laurbjerg følger vi dels jernbanen mellem Laur-
bjerg og Langå, dels engene ved Lilleå.

Byerne
Alle byerne vi passerer viser tydelige tegn på en 
kraftig vækst omkring jernbanens storhedstid. Mest 
markant er Langå og Laurbjerg, som var jernbane-
knudepunkter. 

Der er tydelige tegn på, at landsbyernes vækst er 
standset - nogle af landsbyerne er endda ved at 
miste deres handelsliv.

Vandløbene
På store dele af strækningen er det vandløbene der 
er det markante!
Ådalene, slugterne og tunneldalene er meget smuk-
ke. Helt specielt smuk er Gjern Ådal, hvor den kryd-
ses midt i Gjern Bakker, men vandløbene lige syd for 
Laurbjerg med de store banedæmninger er bestemt 
et ophold værd. Det kuperede terræn har medført 
betydelige jordarbejder, da banen blev anlagt.

Fra Laurbjerg til Langå følger stien næsten Lilleå. 

Gjern Å med udsigt til Gjern Bakker og engene

Landskab nord for Gjern Vandløb og jernebanedæmning lidt før Laurbjerg

Skorup Kirke (øverst) og Gjern Kirke (nederst)
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Resenbro (Silkeborg) - Langå

Det er en meget fredfyldt strækning, hvor fuglelivet 
kan iagtages, kun afbrudt af et togs susen!

Lige før Langå, krydses Gudenåen. Her kan tydeligt 
ses hvad der er sket med broerne under 2. verdens-
krig - der er fine ruiner der taler et tydeligt sprog om 
de danske sabortører.

De mange broer over veje og især vandløbene er et 
stop værd. Prøv at se hvordan brofundamenterne er 
opført af fint tilhuggede granitblokke og brokonstruk-
tionernes stålbjælker.

Andet
Skovene. Du kommer igennem mange skove, og 
bemærk forskellen mellem nåletræsplantagerne, 
løvskovene og de tegn der er på naturskove. Se på 
blomsterne, vandhullerne og lyt til fuglene. Er du lidt 
heldig, kan du se hjortevildt.

Bemærk slyngplanterne der gror op ad træerne - 
meget tydeligt hvor banestien krydser Lilleåen lige 
før Laurbjerg.

Kommer du omkring løvspring, er der meget smukke 
skovbunde på strækningen mellem Bøstrup og 
Laurbjerg.

Gør et ophold i landsbyerne, besøg kirkerne, se på 
husene og hvordan landsbyerne er tilpasset land-
skabet. Bemærk forskellen mellem Gjern der er 
opført i et meget kuperet landskab og Fårvang der 
er beliggende på moræneplatauet.

Lige efter Bøstrup kan du tage en afstikker til Gran-
slev. Her bør du se kirkeuret og høre klokkespillet.

Der er mange gode rastepladser langs banestien, og 
nyd frokosten, eller kaffen eller ... , lige midt i natu-
ren.

Ruin af sabotørsprængt bro

Gudenåen ved Langå

Lilleå lidt før Laurbjerg

Opholds- og rasteplads syd for Sminge

Banestiens bro over Gudenåen

Stor skråning med forårsblomster - syd for Laurbjerg
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Planche

Natursti ”Gjernbanen” (Resenbro - Laurbjerg)
Ruten
Er du til fods, til hest eller på cykel, er her en 
særlig turmulighed uden generende motortrafik. 
Der er nu natursti på den nedlagte jernbane.

Strækningen fra Resenbro til Laurbjerg er på 
32 km.

Halvdelen af ruten forløber langs 3 af amtets 
mest markante ådale, Gudenådalen, Gjern Ådal 
og Lilleådalen.
Den anden halvdel passerer over en større 
moræneflade, præget af landbrugsdrift.

1 Turen starter fra Resenbro by, som i gamle 
dage var et naturligt vadested over Gudenåen. 
Sidenhen station for jernbanen.

2 Udsigten over Gudenådalen og Sminge 
Sø, hvor der er et rigt fugleliv, søges bevaret 
gennem fredning. Se folderen ”Gjern bakker – 
Gudenådalen”.

3 Fra banestien kan man tage turen over Gjern 
Å med tilgrænsende enge til Store Troldhøj med 
den 75 m stejle, kegleformede top.

4 Selv om Gjern i manges bevidsthed er ind-
begrebet af 30’ernes danske stationsby, så har 
Gjern faktisk en lang historie som egnscentrum. 
Gjern er herredets gamle hovedby, og der har 
været tingsted nord for byen og galgebakke 
vest for.

5 Fårvang udviklede sig kraftigt efter jernba-
nens bygning med sin gode placering, hvor 
banen krydsede hovedvejen. Stationsbygnin-
gen fungerer i dag sorn fritidsklub.

6 Thorsø, klar en stor stationsby, der også 
havde endestation får privatbanen ”Hammelba-
nen, som gik fra Århus til Hammel med ende-
station i Thorsø.

7 Øst for Hagsholm skov ligger det smukt 
bevarede Hagsholm Voldsted, bestående af en 
60 x 60 m stor borgplads, omgivet af en op til 
24 m udtørret grav. Der er spor efter et firefløjet 
anlæg med tårne, der stod færdigt i 1594 og 
igen blev nedbrudt i 1765.

8 Granslev by og kirke er et besøg værd. Sam-
spillet mellem kirkeanlægget og den enstren-
gede landsbystruktur er enkel og smuk. Kirken 
hørte før i tiden under Bidstrup Gods og har 
derfor nydt godt af godsets midler.
Kirketårnet er specielt med sit løgformede spir 
og ur med kun en viser. Klokkespillet kan høres 
fire
gange i døgnet, kl. 7.00 - 12.00 - 17.00 - 22.00, 
hvor der spilles salmer, der passer til årstiden. 
Salmen ”Dejlig er jorden” skal dog spilles hver 
dag.

9 Granslev Å med dens gode vandkvalitet og 

de varierede, skovklædte skrænter langs hele 
ådalen, gør den til et af de bedste insektsteder 
i Danmark. Granslev Å forenes med Lilleåen, 
som inden den løber ud i Gudenåen, gennem-
løber godt 34 km.

10 Kirkelandsbyen Laurbjerg blev til stationsby, 
da to jembanelinier løb sammen i Laurbjerg og 
gav grundlag for vækst. I et bælte omkring kir-
ken ligger landsbyens ældste beboelseshuse, 
som omfatter godt en halv snes bindingsværks-
bygninger.

Her slutter turen på ”Gjernbanen”, men i slutnin-
gen af 1940’eme blev banen mellem Laurbjerg 
og Langå flyttet vest for Lilleåen. På det gamle 
spor er der nu en cykel- og gangsti, man kan 
fortsætte ad.
Den gamle rustrøde jernbanebro, som man 
kommer over Gudenåen på ved Langå, er 
bevaringsværdig som monument over jernba-
nens pionertid.

Gjernbanens historie
En jernbanekommision foreslog i 1899 bl.a. en 
statsbanestrækning fra Langå til Bramminge, 
”Den jyske Diagonalbane” også kaldet ”Den 
skæve Bane”.

Den første delstrækning fra Langå til Silkeborg 
blev anlaget med jernbaneloven af 27.april 
1900. Arbejdet på banen sinkedes noget, da 
der blev rejst en del kritik af den valgte liniefø-
ring. Fra Randers by’s side ønskede man, at 
banen skulle udgå fra denne by. Langå blev 
valgt på grund af dens betydning som jembane-
knudepunkt.

Årsagen til at banen fysisk skulle udgå fra 
Laurbjerg, skyldtes det kuperede terræn med 
mange ådale. Banen kom frem, og den 12. 
november 1908 åbnede den uden indvielses-
højtidelighed.

Banen havde stor lokal betydning. Flere steder, 
voksede der en hel by op omkring stationen.
Ved den store statsbanenedlægning i maj 1971 
faldt klokken i slag for banen Laurbjerg - Sil-
keborg.
Færdsel og ophold
. Færdsel sker på eget ansvar.
. Stien er ikke lukket, når der er jagt.
. Henkastning af affald samt brug af åben ild - 
herunder båltænding er forbudt.
Uden for stien gælder Naturbeskyttelseslovens 
almindelige regler. (Folder ”Naturen må gerne 
betrædes - men træd varsomt’).

Ved hensynsfuld færden er du med til at værne 
naturen til glæde for dig selv og andre. Efterlad 
kun fodspor. God tur!

Opgave?
Til banestien hører sidearealer, som Århus 
Amt passer. Disse sidearealer er tilplantede for 
mange år siden og efterhånden har træer og 
buske udkonkurreret mange planter. Men netop 
træerne bliver opgaven. Uanset hvor lang ens 
tur er - om du går, cykler eller rider - hvilken 
alder du har, kan du lave opgaven med dig selv, 
eller med dem du følges med.
Hvor mange træer og buske ved navn, kan jeg 
se på turen?

Her er de træer og buske jeg fandt:
ask eg hybenrose røn

ahorn elm hyld skovfyr

birk hassel mirabel tjørn

bjergfyr hvidel pil æble

bøg hvidgran rødel ædelgran

bæverasp hunderose rødgran
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Planche

Gjern Bakker - Gudenådalen
Fredningen ved Gjern Bakker og Gudenådalen 
nordøst for Silkeborg omfatter et meget kuperet 
terræn med mange forskellige sammenhørende 
landskabselementer, der domineres af Gudenå-
dalens markante profil og Gjern Bakker.
Højderne der kanter ådalen, opleves stærkest 
og mest dramatisk i Gjern Bakker, hvis højeste
punkter er Ashøj (144 mi og Langekol (49 m). 
Blandt de mest markante er Store Troldhøj 

med sin stejle kegleformede top. Bakkelandets 
uvejsomhed og mangel på menneskelig bosæt-
ning har fordum påvirket folketroen stærkt, så 
den vidste at befolke landskabet med trolde og 
underjordiske væsener. Troen på det overna-
turliges eksistens går da også igen i stednavne 
som Troldhøj og Troldkær.

Gudenåens fugleliv er et kapitel for sig. Vege-
tationsbræmmen langs åbredden danner gode 
skjule- og ynglesteder tor blishøns og rørhøns. 
Specielt er Sminge sø en rig fuglelokalitet, der i 
sommertiden er befolket med arter som knop-
svane, gråand, atlingand, krikand og tafteland. 
Desuden er søen en at de ret få danske yngle-
pladser tor troldand.

Gennem tiderne har Gudenåen været som en 
pulsåre tor livet i naturen og for menneskenes 
tilværelse.

Allerede i ældre stenalder fandt en bosætning 
sted i området, hvor der er gjort en række fund 
af denne periodes redskaber. I området findes 
flere gravhøje.

I middelalderen har Gudenåen spillet en stor 
rolle som ”klostercentrum”.
Der har langs hele Gudenåsystemet været pla-
ceret hele 14 klosterstiftelser. Omkring Sminge 
sø blev der i 1165 af cisterciensermunke opret-
tet et kloster, der senere blev flyttet til Øm.
Tvilum kloster blev grundlagt omkring 1250. 
Klostret er nu forsvundet med undtagelse af 
den ejendommelige kullede klosterkirke, opført 

af munkesten, der ligger ensomt pa Gudenåens 
østbred.
I forrige århundrede dannede Gudenåen 
grundlaget for industrialiseringen af byerne 
langs den. En blomstrende pramfart bragte her, 
før de store landevejes og jernbaners tid, varer 
frem og tilbage mellem Silkeborg og flodhavnen 
i Randers.
Den gamle træksti, som forløber på Gudenå-
ens venstre bred fra Silkeborg til Kongensbro, 
er nu en yndet offentlig tilgængelig vandrerute.

FREDNINGEN
Fredningen omfatter i alt 1.340 ha. stort set 
bestående af Gudenåen og dennes dalskræn-
ter. Området der især indeholder naturhistoriske 
rekreative og undervisningsmæssige værdier, 
kan betegnes som et regionalt naturområde, 
der sammen med de tilgrænsende arealer 
udgør et væsentlig aktiv tor friluftslivet.

Der er offentlig adgang til store dele af fred- 
ringen, især til fods ad stier, skovveje og visse 
markveje.

Der er udlagt flere opholdsarealer, særligt 
omkring St. Troldhøj i Gjern Bakker, som for 
størstedelens vedkommende er i offentlig eje.

Fredningen har givet fredningsmyndighederne 
mulighed for at udføre landskabspleje, med 
henblik på at bevare de storslåede udsigter 
udover Gudenådalen.

NATURBESKYTTELSESLOVENS ALMINDE-
LIGE REGLER
Der giver adgang til at gå og cykle:
• På anlagte veje og befæstede stier i det 

åbne land og i skove.
Der er adgang til at gå og opholde sig:
• I offentlige skove - også uden for vejene
• I private skove - kun på veje og stier
• På udyrkede arealer - der ikke er hegnede
PRIVATE OMRÅDER HAR BEGRÆNSNINGER
• Man må ikke gøre ophold inden for en 

afstand af 150 m fra beboelsesbygningen i 
skove og på udyrkede arealer.

• Der er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang 
(nov. - feb. fra solopgang til solnedgang).

TURFORSLAG
Ved almindelig gang kan der regnes med ca. 3 km/
time. Turforstagene tager udgangspunkt i frednin-
gerne. Gjern Kommune har anlagt afmærkede ruter 
udenfor fredningerne.
1 Ca. 16 km. P-pladsen ved Svostrupvej -
St Troldhøj - Sminge - Resenbro -
Trækstien - Svostrup P-Pladsen.
2 Ca. 2 km. P-pladsen ved Sørkelvej, St. Troldhøj - 
Troldkjær P-plads
3 Ca 9 km. P-pladsen ved Sørkelvej
SI. Troldhøj -Smingegård plantage - retur ad samme 
sti, offentlig bivej eller banesti.

4 Ca. 8 km. P-pladsen 
ved Østre Ringvej 
Trækstien - Resenbro 
- retur ad samme sti 
eller fra Resenbro ad 
Gødvad Mælkevej.
(i våde perioder 
anbefales Gødvad 
mælkevej).
5 Ca. 5 km. P-pladsen 
ved Nebel bæk - 
Trækstien - Fugletårn 
ved Sminge Sø - retur 
ad samme sti.
6 Ca. 6 km P-pladsen 
ved Nebel bæk 
-Trækstien - Resenbro 
- retur ad samme sti 
eller ollentlig vej.
7 Ca. 30 km. Bane-
stien - Resenbro til 
Laurbjerg 
(Langå). Retur med 
rutebil nr. 223.
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Planche

Skråning og vandløb syd for Laurbjerg.
Forårsbillede.

Trækstiens historie
Den historiske baggrund for stien er 
Gudenåens benyttelse til pramfart.
Hvornår pramfarten begyndte vides 
ikke, men den kendes med sikkerhed 
helt tilbage i 1400-tallet. Pramfarten 
fik for alvor betydning, da den indu-
strielle udvikling i midten af 1800-tallet 
tog fart. Ned ad åen skulle man blot 
manøvrere, men op ad åen skulle der 
trækkraft til.
Fra Randers til Bjerringbro kunne 
arbejdet klares af mennesker - 
pramdragere. Nogen ulejlighed med 
at anlægge en sti for pramdragerne 
havde man ikke gjort. De var henvist til 

selv at finde vej. Efter Bjerringbro tog 
strømmen i åen til og menneskekraft 
slog ikke længere til. Her blev heste
spændt for prammen. Derfor måtte 
færdselsmulighederne forbedres, og 
en egentlig sti langs åen blev anlagt.
I pramfartens storhedstid fra 1850 - 
1880 var der over 200 pramme på 
åen.
I takt med jernbanedriftens opsving 
faldt betydningen af pramfarten, og 
med etableringen af Tangeværket i 
1920 blev der sat et endeligt punktum 
for pramfarten på Gudenåen.

Det har i mange år været muligt at 
benytte
trækstien 
mellem Kon-
gensbro og 
Silkeborg, som 
ejes af staten 
og fra Fladbro 
til Randers 
hvor stien til-
hører Randers 
kommune.
Efter gen-
nemførelse af 
fredningssager 
er der skabt 
mulighed for 
at vandre 
langs åen fra 

Randers til Silkeborg, i alt ca. 
75 km.

Folder for ruten kan fåes ved 
henvendelse på biblioteker, 
turistbureauer samt ved Viborg 
Amt, Silkeborg Statsskovdistrikt 
eller Århus Amt.

Trækstiens historie
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Gjern Å og Gjern Bakker

Annemoner i Gjern Ådal

69



Silkeborg - Hinge

70

0 1 5 km

Lemming Å

Skægkær

Funder

Silkeborg

Mod Viborg
og Kjellerup

Mod Herning

Mod Horsens

Mod Aarhus

Mod Randers

Gudenå

Sinding

NORD

Øster Bording

Hinge Sø
Alling Å

Sejling

Lemming

Hinge Grønbæk

Vinderslev

Mod Randers

Mod Silkeborg

Mod Ans

Banesti mod
 Horsens

Hvinningdal

Resenbro

Banesti mod
Langå

(Den skæve Bane)

Banesti mod
Grindsted

(Den skæve Bane)

Alling Sø

Serup

Le
m

m
in

g Å Endnu ikke anlagt (2010)

Herning Silkeborg

Viborg

Horsens

Kjellerup

Ikast

Randers

Aarhus

Cykelsti: fast belægning/grus

Vandløb

Kommunevej

Landevej

Motor- eller hovedvej

Sø, fjord eller hav

Informationstavle eller turistkontor

Seværdighed

Toilet

Rasteplads

Naturlejrplads

Kirke

Sti

Jernbane

Heder

Skov

Enge

Signatur
Silkeborg - Hinge



Landskabet
Stien går gennem det nordvestlige del af søhøjlan-
det ved Silkeborg mod det mere flade morænelan-
skab mod nord.  Lidt nord for Silkeborg ses bak-
kelandskabet, hvor der er en meget smuk natur, og 
hvor Silkeborgs borgere får deres drikkevand - se 
efterfølgende afskrift af planche. Der ses mange 
smukke dalstrøg, fra afvanding fra sidste istid.
Omkring Øster Bording ses det flade morænelan-
skab. Fra Skægkær følger banestien Lemming Å. På 
denne del er banestien meget smuk, med fuglesang 

og klukkende vandløb. Stien slutter ca. 4 km efter 
Skægkær, hvor det bakkede landskab igen ses.

Byerne
Øster Bording og Skægkær er typiske landsbyer, der 
er vokset op omkring banen.

Vandløbene
Lemming Å løber mod øst og slutter ved Alling Å lige 

Silkeborg - Hinge

Lidt om banens historie

Længde: Ca. 14 km, de sidste ca. 3 km er endnu ikke anlagt (2011)
Belægning: Asfalt
Byer: Silkeborg, Øster Bording, Skægkær, Hinge
Vandløb: Lemming Å, Alling Å

Data om stien
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Silkeborg - Hinge

Lidt om Stien

Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane 
(SKRJ)

Denne bane har en noget besværlig fødselshistorie.  
I første omgang lykkedes det at få vedtaget en jern-
bane fra Rødkærsbro over Kjellerup til Silkeborg i 
loven af 8. maj 1894.  Desværre lykkedes det ikke at 
skaffe den fornødne kapital til at gennemføre projek-
tet og man besluttede derfor at ændre projektet til en 
jernbane mellem Kjellerup og Rødkærsbro.  Denne 
jernbane kom med på loven af 27. maj 1908 og fik 
konsession den 6. juni 1910. Den festlige indvielse 
fandt sted den 23. juli 1912 der også var første dag 
for normal drift med hele 5 daglige tog i hver retning.  
Efter nogen besvær indgav man februar 1917begæ-
ring om forlængelse af banen 

til Silkeborg.  Med loven af 20. marts 1918 blev dette 
godkendt og der blev tildelt koncession den 13. 
marts 1919.  Anlægsarbejdet blev påbegyndt i løbet 
af januar 1920 og indvielsen blev foretaget den 1. 
august 1924.  

Lov: 27. maj 1908 
Koncession: 6. juni 1910 
Indviet: 23. juli 19712 
Nedlagt: 31. marts 1968 
Længde i km: 34,9 

Kilde: www.toptop.dk

Udsigt fra gangstien mod vest til Funder bakker

Udsigt mod vest over Hvinning Dal



Silkeborg - Hinge
øst for Hinge Sø. Alling Å løber til Gudenåen.

Andet
Myndigheder og borgergrupper arberjder for at for-
længe banestien til Kjellerup (2011). 
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Banesti syd for Øster Bording (inden stibelægningen blev 
asfalt)

Udsigt over Lemming Å syd for Skægkær

Sø vest for stien, nord for Silkeborg

Landskab nord for Skægkær
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Planche

Fra regn til drikkevand

Naturen beskytter dit drikkevand
De mange udyrkede enge, moser, 
skove og krat i Hvinningdal ligger som 
en beskyttende hånd over Silkeborgs 
vigtigste grundvandsområde.Ca. 280 
millioner liter dejligt rent vand pumpes 
hvert år op fra undergrunden i Hvin-

ningdal og sendes gennem 480 km 
ledninger ud til det meste af Silkeborg. 
Noget af vandet ender i Frisholm, 
Hårup, Resdal og andre små byer om-

kring Silkeborg.

Vand til mange formål
Borgerne i Silkeborg bruger hver især 
cirka 40.000 til 60.000 liter vand om 
året — som drikkevand, til at tage bad 
i, til rengøring, havevanding og meget 
andet. Hertil kommer, hvad der bruges 
i industrien og andre steder.

Behandles i 
vandværk
Vandet fra Hvin-
ningdal svarer til 
90 % af det sam-
lede forbrug af 
vand i Silkeborg-
området. Før 
vandet sendes 
ud, bliver det 
iltet og fi ltreret. 
Detfjerner jern 
og andre stoffer, 
så vandet bli-ver 
klart og får en god smag.

Afskrift af planche ved Hvinningdal



Silkeborg - Hinge

Velkommen til Møllebækken

Dyb slugt med småsøer
Møllebækken er et godt eksempel på 
de mange spændende naturarealer, 
der snor sig ind i Silkeborgs bolig-
områder fra alle sider. Lige uden for 

døren 
til hu-
sene på 
Odinsvej 
løber 
bækken 
som en 

vild bjergstrøm i en dyb slugt.

Gydegrus og okkersøer
I 2001 ryddede Silkeborg Kommune 
pilekrat, hævede vandstanden og 
lavede nye sving i den øverste del af 
Møllebækken oven for 
banedæmningen. Der blev 
også lagt gydegrus til ør-
reder ud i bækken og lavet 
små søer til at opsamle 

okker, 
som va-
skede ud 

i bækken fra de tidligere 
drænede jordlag.

Fra Ørreddamme til ny 
natur
Nede i selve slugten har 
kommunen i 2007 lavet 
gamle ørreddamme langs 
bækken om til 6 små søer 
— der nu ligger smukt i 
dalbunden som perler på 

en snor.

Gå på opdagelse i småsøerne
Det er umagen værd at gå ad de stejle 
stier helt ned ti! søerne, gerne med et 
barn i den ene hånd og net og spand 
i den anden. I søerne er der mange 
spændende smådyr - fra hundestejler 
til frøer, guldsmedelarver og vandkal-
ve. Måske fl yveren blågrøn isfugl forbi 
på jagt ef-
ter et godt 
sted at 
fange fi sk. 
Man kan 
også prøve lykken med net og spand i 
det store vandhul syd for slugten.
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Sø vest for stien, nord for Silkeborg



Skive - Glyngøre
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Skive - Glyngøre

Skive - Glyngøre
Indenrigsminister Frits Tobiesen (1874-75) fik i 1875 
fremsat loven om anlægget af Skive - Glyngøre 
banen.  
Denne lov blev vedtaget og stadfæstet den 18. 
februar 1881.  
I løbet af efteråret 1882 kom der langsomt gang i 
anlægsarbejdet og dette skred forholdsvis ubesvæ-
ret frem.  
Den 14. maj 1884 kunne man fejre indvielsen af 
banen.  
Der var i starten 3 tog i hver retning.  
Med indvielsen af jernbaneforbindelsen mellem 
Glyngøre og Nykøbing Mors den 1. oktober 1889 
blev der skabt et bedre trafikunderlag for stræknin-
gen. 
Færgedriften blev opretholdt indtil Sallingsundbroen 

blev indviet den 1. oktober 1977. 
Men på det tidspunkt var jernbanetrafikken allerede 
indstillet, da strækningen blevet nedlagt af DSB den 
22. maj 1971. 
I dag er sporene er fjernet og arealerne er udlejet til 
kommunerne langs banen, der betaler vedligeholdel-
sesomkostningerne.  

Indviet: 14. maj 1884 
Nedlagt: 22. maj 1971 

Kilde: www.toptop.dk

Se også: http://www.signalpost.dk/sidebaner-glyng.
htm

Lidt om banens historie

Længde: ca. 29 km
Belægning: Grus, men god og fast
Byer: Skive, Lyby, Jebjerg, Roslev, Durup og Glyngøre
Vandløb: Det er kun mindre vandløb der krydser banestien

Fakta om stien
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Skive - Glyngøre

Landskabet
Banestien går gennem Salling. Salling er et relativ 
kuperet landskab. Egnen er et udpræget landbrugs-
område og jorden er god.
Der er ingen skove i Salling.

Byerne
Byerne er vokset omkring jernbanen og ved banens 
anlæggelse havde landbruget stor gavn af jernba-
nen.
Det anbefales at du gør et ophold i landsbyerne og 
ser på byernes ældre huse.
I Glyngøre bør du besøge havnen, hvor der er en 

god udsigt til Sallingsundbroen og Mors.

Vandløbene
Der er ingen større vandløb, der krydser banestien.

Andet
Hvor banestien starter i Skive, er der en lang tunnel 
der er anlagt som beskæftigelsesarbejde.
Fra banestien er der en god udsigt over Salling.
Når du kommer til Glyngøre, bør du tage en tur 
langs Limfjorden. Mod vest kommer du til det gamle 
færgested ”Pinen og Plagen” og mod øst kommer du 
til færgen til Fur.

Lidt om Stien

Udsigt fra Lyby Kirke Landskab i Salling



Skive - Rødding

Signatur
Skive - Rødding
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Skive - Rødding

Lidt om banens historie

Længde: ca. 27 km. 
Belægning: Asfalt
Byer: Skive, Hem, Balling, Vejby, Ramsing, Lem og Rødding
Vandløb: Andrup Bæk og Spøttrup Kanal
Bemærk: I landsbyerne forløber stien delvis på offentlige veje.

Data om stien

Landskabet
Banenstien går gennem Salling. Salling er et relativ 
kuperet landskab. Egnen er et udpræget landbrugs-
område og jorden er god.
Der er ingen skove i Salling, men mange flotte le-
vende hegn - typisk som markskel.

Byerne
Byerne er vokset omkring jernbanen og ved banens 
anlæggelse havde landbruget stor gavn af jernba-
nen.
Det anbefales at du gør et ophold i landsbyerne og 
ser på byernes ældre huse.

Vandløbene
Vandløbene er ikke så store og vandfyldte, men me-
get smukke i det relative flade Salling - vandløbene 
forløber ofte gennem meget smukke smeltevands-
dale fra sidste istid.

Lidt om Stien

Skive - Vestsalling Jernbane (SVJ)  
Man havde diskuteret anlægget af en jernbane gen-
nem Vestsalling siden 1890’erne, dog uden at der 
var kommet noget konkret projekt ude af dette.  
Et ambitiøst projekt om anlæg af en elektrisk bane 
var på tale omkring 1908. Det var en på papiret 
stærk konsortium bestående af blandt andre J. 
Glückstadt og H. N. Andersen.  
Disse mænd og deres forskellige konsortier havde 
planer om anlæg af flere elektriske baner i Jylland 
uden statsstøtte og det lykkedes dem at få optaget 
de fleste (9 ialt) i loven af 27. maj 1908.  
Der blev dog ingenting ud af disse projekter og man 
måtte starte forfra i Vestsalling.  
Man måtte have fat i en ny finansieringsmodel med 
50 procent statstøtte.  
Dette projekt blev optaget i loven af 20. marts 1918 
og vedtaget. 
Der blev tildelt koncession den 30. oktober samme 
år.  
Der gik dog endnu omkring fire år inden man den 

10. december 1922 endelig kunne indvie banen. 
Vestsallingbanen udgik fra Skive Nord station, men 
alle tog blev gennemført til Skive H. 
På Skive H havde Vestsallingbanen et enkelt perron-
spor, remise og drejeskive. 
Fra Skive Nord - Skive H. benyttede man DSBs 
spor. 
Allerede i 1930’erne var Vestsallingbanen i fare for 
at blive nedlagt, men blev som mange andre baner 
reddet af 2. verdenskrigs udbrud. 
I 1960’erne gav banen så store underskud at staten 
ikke længere var villig til at bidrage og i 1966 blev 
banen nedlagt.

Lov: 20. marts 1918 
Koncession: 30. oktober 1918 
Indviet: 10. december 1924 
Nedlagt: 31. marts 1966 

Kilde: www.toptop.dk
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Spøttrup Kanal, eller Spøttrup bæk
Landskab lidt nord for Lem



Andet
Tæt ved Rødding ligger middelalderborgen Spøt-
trup. Borgen er et besøg værd - husk at se haven 
med lægeurter. Borgen er kun få hundrede meter fra 
banestien. ”Polakkerhuset” er lige nord for Borgen, 
hvor der er en fin rasteplads.

Skive - Rødding
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Meget smuk blomstereng ved Andrup Bæk - lige øst for 
Vejby (juni måned)

Øverst ses Spøttrup Middelalderborg.
I midten ses ”Polakkerhuset”, hvor der er udstilling om 
Spøttrup Sø og egnen omkring Spøttrup Middelalderborg. 
Ved huset er fin rasteplads.
Nederst ses den sydlige ende af Spøttrup Sø.

I ”polakkerhuset” er der gode informationer om egnen og 
landskabets dannelse, som fx. denne planche:

”Store områder af Danmark lå hen som udyrkede 
arealer. Kortet fra Videnskabernes selskab fra 1700-tal-
lets slutning viser, at kystegnene på Salling og Mors var 
fyldt med søer og strandenge 
I Vestsalling finder vi Geddal Enge, Sønderlem Vig, Kås 
Sø, Spøttrup Sø, Hjerk Nor, Harre Nor, Grynderup Sø 
og Asted Sø. 
I Østsalling ligger Brokholm Sø, Lyby Sø, og Tastum Sø 
På sydkysten af Mors var det ligeså: Tissingvig, Søn-
dervig og Legind Vejle.
Mange tusind hektar søbund lå klar til en landbrugs-
mæssig udnyttelse, men endnu var teknologien ikke 
udviklet godt nok til omfattende afvandinger.
Det første forsøg med at få afvandet Spøttrup Sø kom 
omkring 1800, da borgen og hovedgården Spøttrup var 
kommet i Nissen-slægtens eje”.

Skulptur for fred ved ”Polakkerhuset”
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Shelters ved Hem

Hem Kirke og Alteret i Hem Kirke

Den gamle stationsbygning i Balling - nu posthus

Naturen er underfuld - her ”heksekoste” i 
birketræ lidt nord for Lem

Rasteplads melllem Hem og Balling

Banesti vest for Vejby
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Vestsallingstien

1 Balling Kirke
Balling Kirke stammer fra Valdemartiden 
og et opført af huggede kvadre. Kirken 
består af et romansk kor og skib. Der er 
desuden tre tilbygninger fra 1500-tallet: Et 
stort sydkapel, våbenhus og underdelen 
af et tårn. Tårnet har i en lang periode 
været styrtet sammen. Det kollapsede 
formentlig under trediveårskrigen (1618-
1648), og blev først genopført i 1945, hvor 
kirken også gennemgik en gennemgri-
bende restaurering. Under restaureringen 
af alteret viste det sig, at der kunne findes 
rester af ikke mindre end seks tidligere 
altre bag det nuværende.

2 Balling Pizzaria
Pizzariaet er beliggende på Nørregade 16 
og har åben alle ugens dage.

3 Balling Bypark
I Balling Bypark er det muligt at spise sin 
medbragte mad og der er en legeplads til 
de mindste. Ved indgangen til byparken 
finder man i gavlen af Balling Forsam-
lingshus er et offentligt toilet, som er åben 
i sommerhalvåret.

4 Slagtermesterinden
Hos Slagtermesterinden på Nørregade 9, 
er det, ud over almindelige slagtervarer, 
muligt at købe en sandwich.

5 Balling Brugs
I Balling Daglig Brugs, som ligger på 
Søndergade 5, kan købes alle typer af 
dagligvarer og her er desuden bagerud-
salg og postbutik. Åbningstiderne er alle 
dage 7.30 - 20.00. 

6 Balling Station
Balling var lidt af en storby i Vestsalling 
sammenhæng og blev derfor også kaldet 
lille Kobenhavn. Byen havde så tidligt som 
i 1915 doktor, dyrlæge, jordemoder, apo-
tek, politi og en del forskellige forretninger, 
og fik desuden allerede i 1925 veje med 
fortov. Byen har altid ligget i venskabelig 
kappestrid med Rødding, som også hav-

de en del af disse tilbud.

7 Balling Hallen
Balling Hallen ligger på 
Stadion Alle 3. Det er 
muligt at købe et måltid 
mad i hallens cafeteria, 
som har åben blandt andet 
i forbindelse med diverse 
sportsarrangementer. Er 
der mange mennesker på 
sportsanlægget, er hallens 
cafeteria som regel åben.

8 Volling Trinbræt
Det var i jernbanens tid muligt at få toget 
til at standse på en række trinbræt langs 
ruten ved at hejse et signal. Et af disse 
trinbræt var placeret i Volling mellem 
Brøndum og Balling.

9 Svejgård Trinbræt
Svejgård Trinbræt var placeret mellem 
Balling og Ramsing.

10 Volling Kirke
Volling Kirke består af apsis, kor og 
skib fra romansk tid. Byggematerialet 
er granitkvadre, Tårnet, der er opført af 
genanvendte kvadersten og fra kløvede 
marksten, er bygget i senmiddelalderen. 
Våbenhuset er yngre.
Nordportalen benyttes endnu. Dens søjler 
er ret plumpe, nærmest ovale og kapi-
tælerne bærer ret klodsede ornamenter. 
Søjleportalen er ikke Sallings prægtigste 
eksemplar, men viser dog, hvordan man 
har ladet sig inspirere både fra Viborg 
Domkirke og fra egnens andre kirker.
En udskåret Kristusfigur fra 1400-tallet er 
en rest af kirkens sengotiske altertavle. 
I Volling kirke har man, som et af de få 
steder i landet, bevaret de levende lys i 
kronerne, som tændes hver gang kirken 
er i brug.

Svejgard trinbreet 1965 
Foto: Erik V. Pedersen 

Vo!ling trinbraet 1965 
Foto: Erik V. Pedersen

Balling Station 1965 
Foto: Erikk V. Pedersen 

Svinefold v. Balling 
Station 
Foto: Erik V. Pedersen

Der er god information undervejs langs stien.
Her er vist planche ved Balling
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Planche ved ”Polakkerhuset”

Nordlige ende af Spøttrup Sø

Udsigt fra banestien - lige syd for Rødding - det er Limfjorden i det fjerne

Spøttrup Sø
Spøttrup Sø blev genskabt i 1994 — efter 
at have været drænet og afvandet i mere 
end 100 år.
Søen havde i middelalderen stor betyd-
ning for Spøttrup Borg. 

Den skulle beskytte fæstningen mod an-
greb fra vest. Den var desuden et betyde-
ligt fiskevand.

Om sommeren yngler mange vadefugle 
og ænder ved søen. Om vinteren er det 
rolige, lave vand en god rasteplads for 
ænder, svaner og gæs.

Den nye sø er også et vigtigt opholdssted 
for odderen,som stadig færdes i lavt antal 
langs Limfjorden.

Med etableringen af Spøttrup Sø er 
udvaskningen af kvælstof til Limfjorden 
reduceret med mere end 10 tons.årligt.

De er velkommen til at nyde en tur langs 
søen.

Stier fører på vestsiden af søen ned til det 
gamle pumpehus, der er indrettet som 
fugletårn.

Besøg også Polak-
kasernen på østsiden 
af søen, hvor der er 
informations-udstilling.

1. Spøttrup Borg
Det gamle borganlæg. 
Stor parkerings-
pladsingsplads med 
toilet, kiosk og restau-
rant.

2. Polak-kasernen
Tidligere bolig for 
polakker, der arbej-
dede på Spøttrup i 
begynden af århun-
dredet. I dag udstilling 
om Spøttrup Sø og 
naturen. Parkerings-
plads med borde og 
bænke.

3. Pumpehuset
Hus med elpumpe, 
som skaffede vandet 
bort fra markerne indtil 
1994. I dag indrettet 
med udstilling og som 
fugletårn med udsigt 

over søen og mod borgen.

4. Overløb
Naturvenligt afløb fra søen. Et stryg med 
svagt fald tillader fisk og smådyr at pas-
sere uhindret til og fra søen.

5. Tilløb
Spøttrup Bæk, som igen løber i sit natur-
lige leje det sidste stykke ind til søen.
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Stokkebro - Ryomgård 
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Stokkebro - Ryomgård

Lidt om banens historie

Længde: ca.  35 km, heraf ca. 4 km på offentlige veje. 
Belægning: Offentlige veje - asfalt. Øvrige er grussti, grusvej, markvej, skovvej - af blandet kvalitet.
NOTE 1: Kørsel med cykeltrailer må frarådes!
NOTE 2: Stien følger ikke overalt det gamle banespor!
Byer: Stokkebro/Gjerrild, Hemmed, Tranehuse, Stenvad, Ramten, Nimtofte og Ryomgård
Vandløb: Hovå, Ræbæk, Fuldbæk, Treå, Ørum Å, Nimtofte Å og Møllebækken

Data om stien

Stokkebro - Ryomgård 

Ryomgård - Gjerrild - Grenå Jernbane (RGGJ)  
Denne bane er resultatet af en række initiativer i 
perioden 1881 til 1902.   
Af disse forslag var det mest interessante nok for-
slaget om en bane fra Grenå til Fornæs hvorfra der 
efter planen skulle etableres en dampskibsrute til 
Helsingør. 
I årene mellem 1900 og 1902 blev en række for-
slag diskuteret i området og det endte med at man 

sluttede op om det forslaget der foreslog en bane 
mellem Ryomgård - Gjerrild. 
Forslaget blev fremsendt til Rigsdagen i samlingen 
1900 - 1901. Men der lå det og samlede støv inden 
der med den store jernbanelov af 27. maj 1908, 
hvor banen stod opført som nr. 29, kom der gang i 
sagerne.  
Staten fik halvdelen af aktierne i det nye selskab 
der som øvrige aktionærer havde Randers amt og 
sognekommunerne i området. Private aktionærer 
tegnede aktier for henved 120.000 kroner. 
Den 15. juni 1909 blev der udstedt eneretsbevilling 
for banen og anlægsarbejderne startede i 1910 efter 
at man i sommeren 1909 havde udstukket linieførin-
gen. 
Den 4. december 1911 kørte en række honoratiores 
strækningen i gennem med et særtog og dagen efter 
åbnede for regulær drift med tre tog dagligt i hver 

retning. 
Kort efter åbningen af den oprindelige Ryomgård - 
Gjerrild Bane blev det diskuteret at forlænge banen 
helt til Grenå.  
Drivende bag dette initiativ var Grenå der mærkede 
hvordan jernbanen trak trafik væk fra byens naturlige 
opland.  
Den 16. juli 1914 blev der givet eneretsbevilling til 
Gjerrild - Grenå banen.  
Arbejdet skulle have været afsluttet i juli 1916 men 
blev forsinkede på grund af mangel på arbejdskraft. 
Indvielsen af Gjerrild - Grenå banen fandt sted den 
26. juni 1917. Specielt i Grenå gjorde man meget ud 
af indvielsen med optog og flagning. 
Efterfølgende blev de to baner slået sammen til 
Ryomgaard - Gjerrild - Grenå Jernbane A/S. Selska-
bet havde en aktiekapital på 2.071.818 kroner. 
I starten gik det nogenlunde for banen med at få 
det hele til at løbe rundt. Men specielt fra 1930’erne 
begyndte det at gå ned ad bakke. 
Som andre baner fik RGGJ overskud på driften 
under 2. verdenskrig men det var dyrekøbt i form af 
stort slid på materiel og anlæg.  
Banen ønskede ikke at modtage statshjælp til 
modernisering efter 2. verdenskrig og dette var nok 
medvirkende til banens hurtige bortgang. 
Privatbanekommissionen af 1954 var ikke af den 
opfattelse af RGGJ havde nogen realistisk overlevel-
sesmulighed. 
Anderledes var det med banens opland der var 
mere positive. Men da staten var storaktionær med 
halvdelen af aktierne og desuden skulle dække en 
fjerdedel af driftsunderskuddet, har dens stemme 
nok vejet tungt ved generalforsamlingen den 25. maj 
1956. 
Her blev det efter nogen debat besluttet at nedlægge 
banen med virkning fra 30. juni samme år. 
 
Lov: 27. maj 1908 
Koncession: 15. juni 1909 
Indviet: 4. december 1911 
Nedlagt: 30. juni 1956 
Længde i km: 43,2

Kilde: www.toptop.dk
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Stokkebro - Ryomgård 

Landskabet
Landskabet blev dannet ved istidens afvanding, som 
dannede de smukke bakkedrag og Kolind Sund. 
Kolind Sund blev afvandet i 1880 og er beliggende 
syd for banestien.
Stiens forløb er på det bakkede landskab der af-
grænser Kolind Sund mod nord. Banestien forløber 
gennem skove og krydser smukke vandløb. 
Fra Stenvad til Ramten følger stien ikke det gamle 
banespor, men forløber vest for Dystrup Sø og Ram-
ten Sø.
Kulturlandskabet er desuden præget af landbrugs-
drift.
Du bør tage en smuttur mod syd og bese det 
tørlagte KOLIND SUND - se de store kanaler der 
afvander Kolind Sund. Kør for eksempel fra Ramten, 
over Tøstrup, til Fannerup og herfra til Lyngby og 
Trustrup. Kolind Sund er rigtig god landbrugsjord.

Lidt om Stien

Indtryk af landskabet - set fra oven
- I skovens dybe stille ro ..., skov mellem Tranehuse og              
  Hemmed,
- øst for Tranehuse,
- øst for Nimtofte,

Indtryk af landskabet - set fra oven
- dalstrøj (Ryom Å) mellem Nimtofte og Ryomgård,
- æbletræ med modne æbler lidt nord for Ryomgård 
  (september 2011)

Banesti nord og syd for Stenvad



Stokkebro - Ryomgård 

Byerne
Et par af byerne er meget gamle landsbyer, der har 
fået et ”skub” da jernbanen kom til byen. Andre byer 
er vokset op omkring jernbanen.
Ta’ dig tid til at se de meget smukke gamle huse 
og gadestrøg. Se for eksempel også de bygninger 
der er opført i forbindelse med jernbanens indtog i 
begyndelsen af 1900-tallet.

Hus i Stokkebro, hvor der er et lille anlæg med en sten til 
minde om genforeningen i 1920

Banesti 
- øverst: syd for Ramten
- to sidste: nord for Ryomgård
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Øverste: Gård i Gjerrild/stokkebro
Nr. 2 og 3: Huse i Hemmed, og husudsmykning
Nr. 4: Hus i Tranehuse
Nr. 5: Gadestrøg i Nimtofte
Nederst: Stationsbygningen i Ryomgård
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Stokkebro - Ryomgård 
Kirkerne
Kirkerne er et kapitel for sig selv, - så kik ind i kir-
kerne og oplev noget af vor kultur.

Nimtofte Kirke med alter og gamle skrifter (kalkmalerier).
Se notat om tekstfelterne på:
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltba-
ner_okt_2011/nimtofte_kirke.pdf

Øverst: Gerrild Kirke
Dernæst: Tårnur på tårnet - Gerrild Kirke
nr. 3: Hemmed Kirke
Nederst Stenvad Kirke

http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2011/nimtofte_kirke.pdf
http://www.lgbertelsen.dk/cykelture/banestier/enkeltbaner_okt_2011/nimtofte_kirke.pdf
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Stokkebro - Ryomgård 
Vandløbene og søerne
Lige vest for Hemmed er der en gammel vandmølle. 
Desuden bør du ta’ dig tid til at nyde Dystrup Sø og 
Ramten Sø. Lige nord for Ryomgård er der en sø, 
Vallum Sø, som er en del af Møllebækken. Bane-
stien følger denne sø over en længere strækning og 
her er der en fin udsigt over søen.

Andet
Der er mange serværdigheder i egnen omkring 
banestien - se efterfølgende afskrift af de INFO-
plancher der er opsat ved stien.

Du kan hente en folder om Gjerrilld Banestien 
klik her .

Øverste: Vandhul ved Fulbæk
Nr. 2 og nr. 3: Vandmølle vest for Hemmed og det tilhø-
rende vandløb
Nederst: Treå Gammel vandtårn til jernbanedrift i Ryomgård

Øverst: Ramten Sø
Nederst: Vallum Sø - lige nord for Ryomgård.

http://www.syddjurs.dk/Portaler/Borger/Kultur+og+Fritid/Materiale_kulturfritid/Files/Foldere+fra+%C3%85rhus+Amt/North+Sea+Trail/Gjerrildbanestien
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Stokkebro - Ryomgård 

Gjerrildbanestien 
Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og Ryomgård 
følger et gammelt banespor. På en stor del af 
strækningen går man gennem skov, hvor man 
på en god dag kan have det hele for sig selv. 
Man kommer ogsä gennem en række små byer 
som Hemmed, Tranehuse, Stenvad, Ramten og 
Nimtofte - byer, som alle engang var stationsbyer 
på Gjerrildbanen. Gjerrildbanestien er ca. 28 km 
lang og godt afmærket.

Nordsøstien
Nordsøstien er en del af et større netværk af 
kystnære stier i landene omkring Nordsøen.
I Arhus Amt går Nordsøstien fra Grenaa til Had-
sund.

Nordsøstien skal formidle kystens kulturhistorie 
under mottoet Vandring i kystens kulturhistorie. 
På www.northseatrail.org og på lokale turistbu-
reauer kan du få mere at vide om Nord-søstien.

Omkring Gjerrild/Stokkebro er det især værd at 
Iægge mærke til den gamle landsby Gjerrild og 
kalkmalerierne i Gjerrild kirke, stationsbymiljøet 
i Stokkebro, den imponerende mangestammede 
bøg Svalebøgen samt den smukke herregàrd 
Sostrup Slot. Det er ogsä muligt at lægge turen 
omkring Rimsø kirke og den fredede Rimsø Præ-
stegård fra 1593.
Nord for Gjerrild kommer man gennem Gjerrild 
Nordstrand - et gammelt graveområde - og videre 
langs kysten gennem Emmedsbo Plantage til 
Bønnerup Strand.

Gjerrild Banestien
Fra Hemmed til Stokkebro

Planche i Stokkebro ved Vandrehjemmet
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Gjerrild Banestien
Midt imellem Hemmed og Stokkebro

Gjerrildbanestien
Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og Ryomgârd 
følger et gammelt banespor. På en stor del af 
strækningen går man gennem skov, hvor man på 
en god dag kan have det hele for sig selv. Man 
kommer ogsâ gennem en række smâ byer som 
Hemmed, Tranehuse, Stenvad, Ramten og Nim-
tofte — byer, som alle engang var stationsbyer 
på Gjerrildbanen.

Gjerrildbanestien er ca. 28 km lang og godt af-
mærket. Fra Stenvad er der forbindelse (tilbage) 
til Nord-søstien og Fjellerup Strand (ca. 8 km).
Man kan ogsá komme tilbage til Nordsøstien ved 
at følge mark- og skovveje ved Mejlgárd gods.

På strækningen mellem Gjerrild og Hemmed er 

det værd at lægge mærke til stationsbymiljøet i 
Stokkebro, den imponerende mangestammede 
bøg Svalebøgen og skovene. Det er ogsá muligt 
at Iægge turen omkring Rimsø kirke og den fre-
dede Rimsø Præstegârd.

Nordsøstien
Nordsøstien er en del af et netværk af kystnære 
stier i landene omkring omkring Nordsøen. I Ar-
hus Amt går Nordsøstiens hovedrute fra Grenaa 
til Hadsund.

Under mottoet Vandring i kystens kulturhistorie 
formidler Nordsøstien kystens kulturhistorie. På 
www.northseatrail.org kan du få mere at vide om 
Nordsøstien.

Planche lidt nord for Stokkebro
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Gjerrils Banestien
Fra Hemmed til halvvejs til Stokkeholm

Gjerrildbanestien
Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og Ryom-
gârd følger et gammelt banespor. På en stor 
del af strækningen går man gennem skov, 
hvor man på en god dag kan have det hele 
for sig selv. Man kommer også gennem en 
række små byer som Hemmed, Tranehuse, 
Stenvad, Ramten og Nimtofte — byer, som 
alle engang var stationsbyer på Gjerrildba-
nen. Gjerrildbanestien er ca. 28 km lang og 
godt afmærket.

Fra Hemmed kan man gå til Gjerrild ad 
Gjerrildbanestien eller over Rimsø og her se 
den fredede Rimsø Præstegårdfra fra 1593 
og Rimsø kirkes fine stenportal af mester 
Horder samt den særegne runesten på selve 
kirkegården.

Omkring Hemmed er det især værd at lægge 
mæke til landsbyen Hemmed med den lille 
”kullede” kirke. Området er rigt på gravhøje, 
og det anbefales at lægge vejen omkring 
den restaurerede Egehøj lidt nord for Hem-
med. Nordsøstien kan nås via den alterna-
tive rute ad Poppelhøjvej over Hemmed Kær 
(ca. 5 km).

Nordsøstien
Nordsøstien er en del af et netværk af kyst-
nære stier i landene omkring Nordsøen. I 
Århus Amt går Nordsøstiens hovedrute fra 
Grenå til Hadsund.

Under mottoet Vandring i kystens kulturhisto-
rie formidler Nordsøstien kystens kulturhisto-
rie. På www.northseatrail.org kan du få mere 
at vide om Nordsøstien.

Planche der er placeret i Hemmed
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Gjerrild Banestien
Fra Tranehuse til Hemmed

Gjerrildbanestien
Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og 
Ryomgãrd følger et gammelt banespor. 
På en stor del af strækningen går man 
gennem skov, hvor man på en god dag 
kan have det hele for sig selv. Man kom-
mer også gennem en række smá byer 
som Hemmed, Tranehuse, Stenvad, 
Ramten og Nimtofte — byer, som alle 
engang var stationsbyer på Gjerrildba-
nen. Gjerrildbanestien er ca. 28 km lang 
og godt afmærket.

Fra Stenvad er der forbindelse tilbage til 
Nordsøstien ved Fjellerup Strand (ca. 8 
km). Man kan også nå Nordsøstien ved 
at følger mark- og skovveje over godset 
Mejlgàrds jorder.

Mejlgàrd er en af Djurslands gamle 

renæssanceherregãrde. Et par kilometer 
sydvest for Mejlgârd ligger den usæd-
vanlige skovkirkegàrd Skippershoved og 
ikke langt fra kirkegàrden står den sagn-
omspundne trægruppe ”De tre søsken-
de”. Inde i skoven, ikke langt fra kysten, 
finder man SkjæIlinghøj Køkkenmødding 
fra Jægerstenalderen.

Nordsøstien
Nordsostien er en del af et netværk af 
kystnære stier i landene omkring Nordso-
en. I Århus Amt går Nordsøstiens hoved-
rute fra Grenå til Hadsund.

Under mottoet Vandring i kystens kultur-
historie formidler Nordsøstien kystens 
kulturhistorie. På www.northseatrail.org 
kan du få mere at vide om Nordsøstien.

Planche placeret mellem Tranehuse og Hemmed
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Gjerrild Banestien
Mellem Stenvad og Hemmed

Gjerrildbanestien mellem Gjerrild og 
Ryomgàrd følger et gammelt banespor. 
På en stor del af strækningen går man 
gennem skov, hvor man på en god dag 
kan have det hele for sig selv. Man kom-
mer ogsà gennem en række små byer 
som Hemmed, Tranehuse, Stenvad, 
Ramten og Nimtofte — byer, som alle 
engang var stationsbyer på Gjerrildba-
nen. Gjerrildbanestien er ca. 28 km lang 
og godt afmræket.

Stenvad ligger i Norddjurslands mose- 
og tørveomrâde. Tørv har i perioder væ-

ret et vigtigt 
brændsel. 
På Mose-
brugsmuse-
et i Stenvad 
kan man se 
og opleve 
tørvegrav-
ningens 
historie og 
komme en 
tur i mosen 
med den 
2 1/2 km 
lange mose-
brugsbane.

Mejlgård 
er en af 
Djurslands 
gamle her-
regârde. Et 
par kilome-
ter sydvest 
for Mejlgãrd 

ligger den usædvanlige skovkirkegård 
Skippershoved og den sagnomspundne 
trægruppe De tre søskende. Inde i sko-
ven, ikke langt fra kysten, finder man 
Skjællinghøj Køkkenmødding fra Ertebøl-
leperioden (jægerstenalderen).

Nordsøstien
Nordsøstien skal formidle kystens kultur-
historie under mottoet Vandring i kystens 
kulturhistorie. På www.northseatrail.org 
og på lokale turistbureauer kan du få 
mere at vide om Nordsøstien.

Planche placeret i Stenvad
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Gjerrild Banestien
Mellem Stenvad, Ramten og Nimtofte

Gjerrildbanestien fra Ryomgârd til Gjer-
rild følger et gammelt banespor. På en 
stor del af strækningen går man gennem 
skov. Man kommer også igennem en 
række smà byer som Nimtofte, Ramten, 
Stenvad og Tranehuse — byer, som alle 
engang var stationsbyer pa Gjerrildba-
nen.

Ved Ramten forlader Gjerrildbanestien 
det gamle banespor og går vest om 
Ramten og Dystrup søerne. 
Det er et landskabeligt me-
get smukt omràde med et rigt 
fugleliv. Syd for Stenvad kan 
man se resterne af flere store 
dysser, og nordvest for byen 
ligger den berømte ”50-kro-
ners-dyssen”.

Gjerrildbanestien er ca. 
28 km lang og godt 
afmræket.

På Norddjursland 
har Gjerrildbane-
stien forbindelse til 
Nordsøstien/North 
Sea Trail.

Nordsøstien
Nordsøstien 
er en del af et 
større netværk 

af kystnære stier i landene omkring 
Nordsøen.

I Arhus Amt går Nordsøstien fra Grenaa 
til Hadsund.

Nordsøstien skal formidle kystens kultur-
historie under mottoet Vandring i kystens 
kulturhistorie. På www northseatrail.org 
og på lokale turistbureauer kan du få 
mere at vide om Nordsøstien.

Planche placeret i Ramten
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Gjerrild Banestien
Mellem Nimtofte og Ramten

Gjerrildbanestien fra Ryomgard til Gjer-
rild følger et gammelt banespor. På en 
stor del af strækningen går man gennem 
skov. Man kommer ogsà igennem en 
række smâ byer som Nimtofte, Ramten, 
Stenvad og Tranehuse — byer, der alle 
engang var stationsbyer på Ryomgård-
Gjerrild-Grenaa jernbane, der blev ind-
viet i 1911 og indstillet igen i 1956.

Nimtofte er en fin gammel kirkelandsby, 
hvis fredede præstegard kan fremvise 

en smuk 
bindings-
værkslade 
fra 1599. 
Omkring 
Nimtofte 
følger Gjer-
rildbane-
stien ikke 
det gamle 
banespor, 
men lokale 
veje (Ryom-
gårdvej, 
Vinkelvej og 
Stationsvej, 
hvis man 
kommer fra 
syd).

Gjerrild-
banestien 
er ca. 28 
km lang og 
afmrket. 
Nordøst for 
Ryomgard 
løber stien 
i en smuk 
ådal langs 
Vallum Sø.

På Nord-
djursland 
har Gjer-
rildbanestien 

forbindelse til Nordsøstien/North Sea 
Trail.

Nordsøstien er en del af et større net-
vrk af kystnære stier i landene omkring 
Nordsøen. På Djursland går Nordsøstien 
fra Ebeltoft til Udbyhøj. Nordsøstien 
formidler kystens kulturhistorie under 
mottoet Vandring kystens kulturhistorie. 
På www.nerthseatrail.org og på lokale 
turistbureauer kan du få mere at vide om 
Nordsøstien.

Planche placeret mellem Ramten og Nimtofte
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Gjerrild Banestien
Mellem Ryomgård og Nimtofte

Gjerrildbanestien fra Ryomgârd till Gjer-
rild følger et gammelt banespor. På en 
stor del af strækningen går man gennem 
skov. Man kommer ogsa igennem en 
række smà byer som Nimtofte, Ramten, 
Stenvad og Tranehuse - byer, der alle 
engang var stationsbyer på Ryomgård-
Gjerrild-Grenaa jernbane, der blev ind-
viet 1911 og indstillet igen 11956.

Nimtofte er en fin gammel kirkelandsby, 

hvis fredede 
præstegård 
kan frem-
vise en smuk 
bindings-
værkslade fra 
1599. Omkring 
Nimtofte følger 
Gjerrildbane-
stien ikke det 
gamle ba-
nespor, men 
lokale veje 
(Ryomgãrdvej, 
Vinkelvej og 
Stationsvej, 
hvis man kom-
mer fra syd).

Gjerrildbane-
stien er ca. 
28 km lang 
og afmærket. 
Nordøst for 
Ryomgârd 
løber stien i en 
smuk dal langs 
Valium Sø.

På Norddjurs-
land har Gjer-
rildbanestien 
forbindelse til 
Nordsøstien/

North Sea Trail.

Nordsøstien er en del af et større net-
værk af kystnære stier i landene omkring 
Nordsøen, På Djursland går Nordsøstien 
fra Ebeltoft til Udbyhøj. Nordsøstien 
formidler kystens kulturhistorie under 
mottoet Vandring i kystens kulturhistorie. 
På www.northseatrail.org og på lokale 
turistbureauer kan du få mere at vide om 
Nordsøstien.

Planche lidt vest for Nimtofte
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Kaløstien

Kaløstien
Kaløstien er en vandrerute, som forbinder 
Ryomgåd og det centtrale Djursland med 
Rønde og det sydlige Djursland.

Efter at have passeret den brede og flade 
Ryom Ådal følger Kaløstien småveje langs 
en-
gene omkring Ryom Å og krydser senere 
Saksvad Bæk ved Skummelvad Bro. Herfra 
fortsætter Kaløstien sydpå ad den gamle 
Nørreherredsvej.

Nord for Kalø går stien op over den drama-
tiske randmoræne og byder her på en af de 
flotteste udsigter over Djursland. Fra Kalø 
fortsætter du ned gennem Ringelmose Skov, 

og ved Egens Vig har Kaløstien forbindelse 
til Molsruten. Ved Kaleø er det også muligt at 
væIge et alternativt forløb via Rønde.

Det er kun en del af Kaløstien, det er muligt 
at cykle på. Cyklister bør derfor følge den
regionale cykelrute 22.

Gjerrildbanestien
Gjerrildbanestien fra Ryomgârd til Gjerrild 
følger et gammelt banespor. På en stor del 
af
strækningen går man gennem skov, men 
man kommer ogsâ igennem en række små 
byer
som Nimtofte, Ramten, Stenvad og Tranehu-
se — byer, der alle engang var stationsbyer 
på
Ryomgård-Gjerrild-Grenaa jernbane. Banen 
blev indviet i 1911 og indstillet igen i 1956.
Siden 2006 har banesporet fun-  geret som 
cykel- og vandresti.
Gjerrildbanestien er ca. 28 km lang. På 
Norddjursland har Gjerrildbanestien forbin-
delse til
Nordsøstien/North Sea Trail.

Ryomgård by har navn efter her-
regården Gammel Ryomgård, 
som har ligget her siden  middel-
alderen.

I slutningen af 1800-tallet blev 
Ryomgård et jernbaneknudepunkt 
på Djursland. Byen voksede 
op omkring banen og blev en 
rigtig stationsby. En stor del af 
det oprindelige jernbanemiljø er 
bevaret, bl. a. stationsbygninghen 
og vandtårnet. I den gamle remise 
har Djurslands jernbanemuseum 
til huse.

Planchen er placeret i Ryomgård lige ved stationen
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Øverst: Gammelt hus lidt øst for Nimtofte
Nedrst: Øst- og vestgående tog mødes i Ryomgård
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Vejle - Vandel
Vejle og Kolding var allerede dengang i konkurrence 
om at blive det dominerende trafikknudepunkt i 
området.   
Med loven af 8. maj 1894 blev der åbnet mulighed 
for Anlæg af en Jernbane fra Vejle gennem Vejle-
ådalen til Vandel. Der blev udstedt eneretsbevilling 
til Vejle Vandel Jernbaneselskab den 6. november 
1894. 
Staten skulle dække 50 procent af anlægsudgifterne 
der var udliciteret til entreprenør Lauritz Petersen. 
Arbejderne blev påbegyndt i 1895 og en af de store 
udfordringer bestod i opfyldningen af et område ved 
Ravning Enge. 
Den 9. september 1897 kunne banen mellem Vejle 
og Vandel indvies efter 2 års anlægsarbejde.  
Dagen efter begyndte den ordinære drift med 3 tog 

daglig i hver retning. 
Det nye VVJ selskab fik fælles driftbestyrer med 
Vejle - Give Jernbane. Samarbejdet med VGJ omfat-
tede også brug af stationen i Vejle, herunder også 
brug af sporet til Statsbanen. Ved statens overta-
gelse af Vejle - Give Jernbane 1. januar 1914 blev 
disse overenskomster justeret så de passede til de 
ændrede forhold. 
Banen blev forlænget med strækningen Vandel - 
Grindsted der åbnedes den 21. maj 1914 og selska-
bet ændrede samtidigt navn til VVGJ.   

Indviet: 9. september 1897 
Nedlagt: 31. marts 1957 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 18 km.
Stibelægning: Asfalt og fast grus.
Byer: Skibet.
Vandløb: Vejle Å

Fakta om stien
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Landskabet
Vejle Ådal er dannet under sidste istid. Fra Vejle til 
Vingsted er banestien er i ådalen, herefter er stien 
i nordlige side - ved grænsen mellem engene og 
dalskråningerne.
Banestiens placering giver gode muligheder for at se 
det fantastiske landskab i en stor ådal. 
De sidste få kilometer af banestien, er op ad bakke 
til  de magre landbrugsjorde omkring Bindeballe.
Landskabet er særpræget med de mange vådområ-
der, bakkeøer i ådalen, kildevæld og meget mere.

Du kan få meget mere at vide, ved at se plancherne 
sidst i dette afsnit.

Byerne
Der er ikke mange byer langs banestien. Men når du 
kommer til Vejle, bør du bruge lidt tid på at se den 
gamle købstad. Vejle betyder ”Vadested”, og der er 
både Vejle Å og Grejs Å der skal krydses i Vejle.
Skibet er en landsby omkring Kirken og den gamle 

Lidt om Stien

Planche om Bindeballestien er gengivet sidst i dette afsnit.

Planche om Tørskind, Vejle og Egtved Ådale er gengivet 
sidst i dette afsnit.



herregård Haraldskær.

Efter Skibet kommer en lille landsby Kærbølling. 
Vingsted kan man næppe kalde en landsby, men her 
er et stort idrætscenter.

Langs resten af stien har der været nogle små sta-
tioner, uden en større samling af huse. Landsbyerne 
er ovenfor bakkeskråningerne.

Vandløbene
Der er kun et betydende vandløb, Vejle Å, men du 
vil se en mængde små grøfter, dels til afvanding af 
engene, dels fra dalskråningerne.

Andet
Ved en tur ad Bindeballestien, har du virkelig mulig-

heder for at få et historisk og kulturelt vingesus.
Du kan se en stenalderlandsby i Vingsted, en 
rekonstruktion af en vikingebro i Ravning (der er en 
udstilling i den gamle Ravning stationsbygning), Her-
regården Haraldskær (der i 2009 er hotel og kursus-
center), gamle stationsbygninger (stationsbygningen 
i Bindeballe er bevaret og der er muligheder for at 
se hvordan stationsmesteren boede), købmandsmu-
seum i Bindeballe og gamle jernbanevogne i Binde-
balle. Moderne kunst i Tørskind grusgrav (to kilome-
ter fra banestien) - se sidst i dette afsnit.
- ja, og så der der den smukke natur.

Vejle Å gennem Kærbølling

Mange steder er der kun få meter fra banestien til Vejle Å

Planche om Ravningbroen er gengivet sidst i dette afsnit.

Øverst: Rekonstruktion af vikingebro, dernæst Vejle Ådal 
med græssende kreaturer på engene, Bindeballe Køb-
mandsgård og nederst togvogn og advarselsskilt

Vejle - Bindeballe
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Bindeballestien, regional cykelrute nr. 36, 
løber på den gamle banestræning, 20 km, 
mellem Vejle og Bindeballe (Vandelbanen 
1897-1957). Stien må benyttes af cyklende og 
gående trafik. Strækningen mellem Vejle og 
Ravning er asfaltbelagt, mellem Ravning og 
Bindeballe er den grusbelagt.

Vejle Ådal danner rammen om Bindeballe-
stiens forløb fra Vejle til Bindeballe. De høje 
dalskrænter er kreaturgræssede overdrev, 
som veksler med skov. Ådalsbunden er ret 
åben, da den enten er i omdrift eller græsses. 
Ovenfor dalskrænter ligger landsbyerne og 
agrene på det tørre plateau. Ådalens overord-
nede form er skabt af isens bevægelser under 
tidligere istider i Danmark. I sidste istid har 
isen uddybet dette landskab, og smeltevand 
har eroderet i dalens bund og på siderne.

1. Haraldskær er en herregård med avlsgárd. 
Det åbne herregårdslandsskab omgiver stadig 
herregården. Hovedbygningen er restaureret 
og fungerer som kursusvirksomhed.

2. Haraldskær Fabrik opføres længere mod 
vest i ådalen som geværfabrik i 1741. Efter 
forskellige produktioner ender fabrikken som 
elværk i 1924.
 
3. Vingsted har siden 1936 været ramme 
omkring forskellige idrætsaktiviteter på amts-
ligt- og senere på nationalt plan. I Vingsted 
Mølle holder Vejle Amts Historiske Værksted 
til. I en lomme oppe i skoven ligger en jern-
alderlandsby, som bruges til undervisning af 
egnens skolebørn.

4. Ravningbroen. Tværs over Vejle Ådal lod 
Harald Blåtand i år 979/980 opføre en 760 
meter lang og 5 meter bred egetræsbro. 
Broen havde kun en ganske kort levetid. Den 
har sandsynligvis været bygget som en militær 
foranstaltning, der skulle sikre en hurtig frem-
rykning fra kongesædet i Jelling til det søn-
derjyske område, hvor Danerne krigedes med 
Germanerne.

5. Ravning Station rummer en udstilling om 
broen. Resterne af broen er overdækket med 
en jordvold, så den bevares, og så man kan 
gå tværs over ådalen oven på den gamle bro. 

6. Troldborg Ring ligger på en bakketop 600 
m nord for åløbet. Det er en tilflugtsborg fra 
middelalderen.

7.1 Tørskind Grusgrav på kanten af Vejle 

Ådal, står store landskabsskulpturer i jern, 
sten og træ af Robert Jacobsen og Jean Cla-
reboudt.

8. Egtvedpigen. I en egetræskiste i Egtved 
Storhøj fandt man i 1921 restene af liget af en 
ung kvinde fra bronzealderen. Egtvedpigen 
blev gravsat en sommerdag i året 1370 f. Kr. 
Storhøjen er genopført og omrádet er beplan-
tet med lind og eg, som man forestiller sig 
bronzealderlandskabet på det sted så ud. I et 
lille udstillingshus ved højen fortælles Egtved-
pigens historie. Her kan bl.a. ses en kopi af 
egetræskiste og Egtvedpigens klædedragt.

9. Runkenbjerg. Omrádet omkring Runken-
bjerg og Nybjerg Mølle er omfattet af en 
landskabsfredning. Her findes 10 afmærkede 
vandreture i det varierede landskab. Runken-
bjerg er en markant landskabsformation, der 
rager op i Ådalen, hvor Vejle Å skifter Iøbsret-
ning fra sydlig til østlig. Runkenbjerg ligger til-
bage, som en rest af en større bakke, der ved 
erosion er reduceret til en smal bakkekam.

10. Sønderkær har i en periode af stenalde-
ren været en af Danmarks tættest befolkede 
områder. Her har været et righoldigt spisekam-
mer af fisk, fugle og andet vildt. Her har man 
i nyere tid fundet spor af meget tætliggende 
stenalderbopladser, bl.a. redskaber til jagt, 
skindforarbejdning o.s.v.
 
11. Bindeballe Station og Købmandsgård er 
begge opført i 1897 samtidigt med banens 
anlæggelse. Man håbede på, at en stationsby 
ville vokse op omkring de 2 bygninger. Det 
skete imidlertid ikke, så Bindeballe forblev 
en lille holdeplads indtil den blev nedlagt i 
1957. Bindeballe Station er nu indrettet som 
et lille Vandelbanemuseum. Her kan ventesal 
og billetkontor, der også var stationsparrets 
dagligstue, opleves. På stationens friareal er 
der primitiv teltplads. Købmandsgård funge-
rer som et levende købmandsmuseum, med 
oprindelige varer, diske, skabe og skuffer, og 
med mulighed for indkøb.

12. Randbøldal ligger som en lillle bjerglands-
by i ådalen, på et smalt og stejlt sted. Her 
skabte storkøbmanden de Lichtenberg et stort 
industrieventyr omkring åløbet. Vandkraften 
dannede fra 1732 og frem til 1975 grundlag for 
forskellige produktioner af bl.a. papir og klæde 
i Randbøldal. Fabrikken er nu væk, men histo-
rien om industrieventyret fortælles på stedet i 
det gamle magasinhus.
God tur!   

Bindeballestien
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Vejle - Bindeballe

Ravning-broen er et broanlæg fra 
vikingetid, bygget ca. år 979 over Vejle 
ådals bredeste sted.

Udgravningen. Broen er udgravet i 
1972-82 af Nationalmuseet. Kun det 
nederste af de bærende stolper var 
bevaret.

Rekonstruktion. Det vi ser i dag er en 
rekonstruktion af nogle brofag. Oppe 
fra brofagene kan skimtes rekonstruk-
tionen af broens anden ende.

Broen var over 700 m lang og 5 m 
bred, bygget 
helt i egetræ. 
Broen var 
meget solidt 
konstrueret. 
Kørebanen 
har fx. for-
mentlig bestå-
et af 3 lag.

 

Harald Blåtand er formentlig broens 
bygherre. Han ”samlede riget”, dvs. 
han tog magten fra de lokale småkon-
ger. Derfor havde han borge og gode 
forbindelsesveje. Ravningbroen kan 
have været en del af det store Hær-

vejssystem, der forbandt kongesædet i 
Jelling med resten af landet.

50 år eller lidt mere har broen stået, så 
har den fået lov at forfalde. Det sam-
me skete med vikingeborgene, deres 
rolle i forbindelse med rigssamlingen 
var hurtigt udspillet.
 
Ingeniørarbejdet på broen er impone-
rende. Ved hjælp af en kran og en talje 
er hver stolpe rejst i lodret stilling og 
derefter har man ladet den synke ned 
i mosen ved egen vægt. Trykket fra 
tørvemasserne i forbindelse med op-
pebæringsevnen fra mosens fugtighed 
har holdt stolpe-
me fast. Tek-
nikken bruges 
stadig ved broer 
over ”bundløse” 
steder.

Dateringen. 
Ved at under-
søge årringene 
i træet er den 
bestemt til år 
979, med en 
usikkerhed  pa 
1 år til hver 
side.

Ravning - Broen

Den gamle vikingebro er tildækket, men 
der er fin adgang til Vejle Å

Rekonstruktion af Ravningbroen
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Vejle - Bindeballe

Landskabet omkring Tørskind, Spjarup 
og Refsgårde er en mosaik af mange 
forskellige naturtyper. Vejle og Egtved 
åer tegner hovedlinierne i landskabet. 
De to ådale, der kommer fra h.h.v. 

nord og syd, mødes ved foden af Run-
kenbjerg. Herfra løber den videre mod 
øst gennem den brede Vejle Ådal. 
Store arealer omkring Vejle
og Egtved ådale er omfattet af Nybjerg 
Mølle-fredningen. I omådet findes et 
net af naturstier, som kan kombineres 

på kryds og tværs.

I engene ved Sønderkær har vore for-
fædre trådt deres stier. Her har
været masser af liv - og lyden af flin-

tesmedens slag har skåret gen-
nem luften. I en periode under 
stenalderen var Sønderkær et 
af de tættest befolkede omåder i 
Danmark. Jægere og fiskere har 
hentet størstedelen af føden i det 
righoldige spisekammer omkring 
åløbet.

Gennem Vejle Ådal løber Binde-
ballestien, den gamle Vejle-Van-
del-Grindsted banelinie. Fra 1897 
til 1957 bandt banen ådalens små 
bysamfund sammen. Nu fungerer 
banelinie som rekreativ sti.

På kanten af Vejle Ådal ligger 
Tørskind Grusgrav, hvor billed-
huggerne Robert Jacobsen og 
Jean Clareboudt har skabt store 
landskabsskulpturer i samklang 
med grusgravens rum.

Læs mere om området i folderen 
”Tørskind-Vejle og Egtved Adale”.

God tur!

Tørskind - Vejle og Egtved Ådale
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Vejle - Bindeballe

Naturlejrplads ved Kvak Mølle - lige vest for Skibet og få meter fra Bindeballestien

Kvak Mølledam
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Signatur
Cykelsti: fast belægning/grus

Vandløb

Kommunevej
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Motor- eller hovedvej

Sø, fjord eller hav

Informationstavle eller turistkontor

Seværdighed
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Kirke
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Jernbane
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Viborg - Løgstør

Viborg - Løgstør
Strækningen mellem Viborg og Ålestrup er formelt 
en aktiv bane, men der har ikke været trafik på ba-
nen i et par år.  
Den blev indviet den 15. september 1893 som 
forbindelsebane til strækningen Hobro - Ålestrup - 
Løgstør der blev indviet 15. juli 1893.   
Banen blev anlagt som privatbane, men blev senere 
overtaget af DSB.  
Persontrafikken på banen blev indstillet den 30. maj 
1959 som følge af lov nr. 164 af 27. maj 1959 om 
erhvervelse af ejendomsretten til og nedlæggelse af 
banen fra Viborg til Ålestrup.  
DSB benyttede strækningen, der nu er en del af 
Løgstørbanen, som godsbane frem til 5 maj 1997.  
Herefter kørte Privatbanen Sønderjylland på banen 
fra april 1998 til februar 1999.  

Årsagen til indstillingen af trafikken var Banesty-
relsens forhøjelse af vægtafgiften for at benytte 
strækningen.  
Banen er nedlagt og nu skal der ryddes op. 
I december 2004 vedtog Folketinget at nedlægge 
jernbanen mellem Viborg og Løgstør. De to Amter 
har aftalt med Trafikministeren, at skinner, sveller og 
andet udstyr fra jernbanedriften skal være fjernet når 
banearealerne mellem Viborg og Løgstør overdra-
ges til de to amter fra 1. maj 2006. 

Indviet: 15. september 1893 
Persontrafik nedlagt: 30. maj 1959 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 76 km.
Byer: Viborg, Løgstrup, Kølsen, Skals, Møldrup, Hvam Stationsby, Aalestrup, Østerbølle, Østrup, Års, Hor-
mum, Vindblæs og Løgstør.
Belægning på banestien: 2007: Stenmel - ikke fast. Skadet af hestesko. Dog en mindre strækning ved Års 
med fast belægning.
Vandløb: Skals Å, Simested Å, Lilleå, Lerkenfefdt Å, Herredsbæk.

Fakta om stien
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Viborg - Løgstør

Landskabet
Stien forløber gennem Himmerland, som er et godt 
langbrugsland.

Landskabet er kun lidt kuperet, dog en tur ”ned ad 
bakke” til Hjarbæk Fjord og Skals Å og så opad til 
Skals. 

Ved Hjarbæk Fjord er der et fuglereservat og et 

ophold ved Skals Å kan give gode fugleoplevelser.

Fra Skals til Ålestrup kan du nyde landbrugslandet.
Lige før Ålestrup, krydser du Simested Å og her er 
der anlagt fine stier så du kan nyde Simested Å.

Lidt om Stien

Landskab syd for Løgstør

Der er andre end cyklister, der benytter stien. Her en hare 
syd for Løgstrup 



Viborg - Løgstør

Skals Å (øverst), Simested Å (to billeder) og Lerkenfeldt Å 
(nederst)

Mellem Ålestrup og Års krydser du Lerkenfeldt Å.
Se de tre store Åer: Skals Å, Simested Å og Lerken- 
feldt Å afvander stort set hele Himmerland. Derfor er 
de 3 åer så store.

Et par kilometer nord for Hornum, kommer du til 
Sjørup Sø. Her bør du gøre et ophold og nyde den 
smukke natur.

Lidt før Vindblæs kommer du gennem del af Rønhøj 
Plantage og et smukt hedeområde.

Herefter går det ned til Løgstør

Byerne
Mange af byerne et vokset omkring jernbanen og du 
bør gå en lille tur i alle byerne - se på husene, for-
retningerne, stationsbygningerne, byernes struktur 
og serværdighederne. Her skal fremhæves cykelmu-

Landskab syd for Vindblæs

Ålestrup Realskole

Østerbølle holdeplads
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Viborg - Løgstør
seet i Ålestrup.

 I Løgstør bør du besøge havnen og Frederik den 
Syvendens kanal. Kanalen er anlagt for skibstrafik-
ken, idet der var meget lavvandet mellem Livø og 
Himmerland. Kanalen ender i Lendrup. 

Der er en fin sti fra Løgstør til Lendrup, hvor du kan 
cykle langs kanalen til Lendrup - her er udstilling om 
kanalen i et af kanalbetjentenes huse.

Vandløbene
Ved de tre store vandløb, Skals Å, Simested Å og 
Lerkenfeldt Å er der meget fine broer - se de smukke 
granitfundamenter.

Ved alle vandløbene er der smukke englandskaber.

Løgstør station
Mindesten i Skals for Andreas Nielsen.
Løvelkredsens folketingsmand 1890 - 1914

Blomstrende buske langs banestien

Frederik den Syvendes kanal i Løgstør

Landskab nord for Viborg

Torvet i Møldrup
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Års - Nibe

Ålborg - Hvalpsund
Loven af 8. maj 1894 indeholdt en jernbane mellem 
Års - Nibe og Svenstrup.  
Fra Svenstrup kunne man benytte samme spor som 
Ålborg - Hadsund der var med på samme jernbane-
lov.  
Staten ydede et tilskud på halvdelen af anlægs-
udgifterne til de fleste af banerne på denne lov og 
således også til denne.  
Den 23. december 1895 blev der udstedt konces-
sion til banen.  
Indvielsen af strækningen fandt sted den 15. juli 
1899.  
Tanken om anlægget af en bane fra Aars til Hval-
psund  fremkom i 1896 på et møde i Farsø og meget 
kort tid efter nedsatte man et udvalg der skulle 
arbejde videre med sagen.   
Der var kortvarigt optræk til en lokal konflikt mellem 
de berørte kommuner da Farsø ønskede at banen 
skulle have endepunkt i Farsø og dermed altså ikke 
føres helt til Hvalpsund.  
I 1900 opnåedes enighed og et nydannet fælles 
udvalg for banen Aars - Hvalpsund foretog henven-
delse til Aars - Nibe - Svendstrup Banen om drifts-
fællesskab. 
Af driftsbestyrer Rammeskov, Aalborg, udarbejdedes 
et nyt projekt hvor udgiften blev anslået til 756.000 

kroner og i den til ministeriet indsendte ansøgning 
blev det anmodet om at Staten skulle betale halvde-
len af anlægsudgifterne. 
Næsten samtidigt fremkom en ansøgning fra be-
boere i Gedsted om koncession på en jernbane 
Aalestrup - Gedsted - Hvalpsund, men denne bane 
faldt i Rigsdagen. Dette medførte at Gedsted pro-
jektet henvendte sig til Aars - Hvalpsund projetet og 
fik mod vederlag ændret linieføringen til at omfatte 
Gedsted. 
Men heldigvis  fandt man endelig et kompromis der 
kom på den store jernbanelov af 27. maj 1908.   
Koncessionen til banen blev udstedt den 13. novem-
ber 1908 og man startede anlægsarbejderne det 
næste forår, april 1909.  
Af materiel blev der anskaffet 2 lokomotiver, 6 gods-
vogne og 4 personvogne.  
Indvielsen fandt sted den 2. juli 1910 og dagen efter 
blev den ordinære drift indledt med 4 daglige tog i 
hver retning.  
Indgik senere som del af Ålborg Privatbaner. 

Indviet: 2. juli 1910 
Nedlagt: 31. marts 1969 

Kilde: www.toptop.dk

Lidt om banens historie

Længde: ca. 25 km
Stibelægning: Asfalt
Byer: Blære Stationsby, Vegger, Halkær
Vandløb: Halkær Å, Sønderrup Å

Fakta om stien
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Års - Nibe

Landskabet
Stien forløber gennem et meget varieret landskab 
med skov, enge, landbrugsjord og strandenge. Det 
er tydeligt at se landskabets dannelse efter sidste 
istid for ca. 10.000 år siden.

Byerne
I Års er der en del ældre huse der er værd at se. Ved 
Års gamle station starter ”Planetstien” med Solen - 
nærmere herom senere.
Blære Stationsby er en typisk by, der er opført om-
kring stationen. Bemærk det flotte anlæg som byen 
har lavet ved stien.
Vegger er ligeledes en by der er vokset omkring sta-
tionen. Her bør besøgende forbi ”smedens skorsten” 

for at se storken. 
Se også det flotte anlæg midt i byen.

Lidt om stien

Storken i Vegger



I Halkær er der en gammel vandmølle.
Nibe er byen ved Limfjorden - en gammel by med 
mange flotte bygningsværker.

Vandløbene
Halkær Å kan ses fra kort efter Blære Stationsby til 
Halkær. Lige efter Vegger ses Sønderrup Å.
Ved Halkær er der flere naturgenopretnigsprojekter.
Hvor stien krydser Halkær Å, et par kilometer nord 
for Blære Stationsby, skal du se på broen som har 
flotte granitfundamenter.
Her kan du nyde ådalen, se keraturerne og lytte til 
fuglene.
Efter Vegger følger du Halkær Å og Halkær Sø til 
Halkær Bredning. 
Ved Halkær er en gammel vandmølle, hvor Skov- og 

Naturstyrelsen har udstilling.
Der er et fantastisk dyre- og fugleliv omkring Halkær 
Å og Halkær Sø. Ta’ dig god tid og nyd det storslå-
ende landskab. 
Fra Halkær til Sebbesund følger du strandengene 
ved Halkær Bredning.
Efter Sebbesund til Nibe følger du Limfjorden.

Andet
Som tidligere nævnt, starter planetstien i Års og føl-
ger banestien en del af stien til Nibe. Se en planche 
på næste side. 
Kort før Blære stationby er der en  stensætning fra 
stenalderen - bemærk hvor store stenene der er 
flyttet med datidens hjælpemidler. Stensætningen er 
fra ca. 2.500 år før vor tidsregning. Se planchen på 
næste side.

Vil du tilbage til Års, kan du ta’ over Sebbesund til 
Løgstør og følge banestien fra Løgstør til Løgstrup 
(Viborg).
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Års - Nibe

Halkær Ådal

Halkær vandmølle Halkær Bredning

Storstenkiste ved Blære



117

Års - Nibe

Planchen

Planchen

Storstenslkiste ved Blære
Stenkiste fra sen bondestenalder.

Store stenkister, som den her ved Blære 
kendes især fra det nordøst-jyske område. De 
er opført af enkelt 
gravsfolket i sen bondestenalder (omkring 
2500 f.Kr.).
 
Stenkisterne er beregnet til flere gentagne 
begravelser og er derfor forsynet med en kort 
gang.

Begravelser. Da stenkisten blev udgravet i 
1982 fandt man begravelser fra både enkelt-
gravstid (ca. 2500 f.Kr.) og dolktid, stenalde-
rens slutperiode (2400-1800 f.Kr.)

Den begravelse, stenkisten blev bygget til, 
lå ikke længere inde i kisten men uden for 
gangen. Det skyldes, at den var blevet tømt, 
da man i dolktid lagde nye begravelser ind.

Gravgaver. I oldtiden var det almindeligt at 
give den døde sine personlige ejendele samt 
lerkar med mad og drikke med på rejsen til 

dødsriget.

Gravgaver inde i kisten. I kisten lå ude-
lukkende gravgaver, som hørte til dolktids 
begravelserne. På det tidspunkt var flintdol-
ken mandens værdighedstegn. Derfor hørte 
flintdolken også til blandt de almindeligste 
gravgaver.

Gravgaver uden for kisten. Blandt de grav-
gaver, som stammede fra den første begra-
velse og som lå uden for stenkistens gang, var 
en flintpil og resterne af et lille bæger at ler.

Grav i gravhøjen. I yngre bronzealder (ca. 
1000 -500 f. Kr.) blev der nedgravet en grav-
urne i højen omkring kisten.

De yngste grave. Så sent som i den tidlige 
jernalder (500 f. Kr.- Kr.f.) har man benyttet 
gravhøjen som begravelsesplads. I alt fire 
tidlig jernalders brandgrave uden urner fandt 
man gravet ind i den gamle stenalderhøj

Fundene fra gravene kan ses på Vesthimmer-
lands Museum i Års.

Storstenskiste ved Blære

De første vogne i Danmark kom i brug pa samme tid, som da Blære-kisten blev bygget.

Uranius
Bemærkelsesværdig ved Uranus er, at den 
er ”væltet”, idet dens omdrejningsakse ligger 
næsten i dens baneplan omkring Solen. Det 
samme gælder for dens fem største måner.
Ligesom Jupiter og Saturn er dens overflade 
begravet under skyer og en enorm atmosfære. 
Atmosfæren består mest af brint og helium, 
men der er betydelige mængder af metan, 
hvilket giver planeten et blå-grønligt skær. 
Voyager 2 konstaterede endda et tykt skylag 
af metan. Uranus menes at have en sten 
jernkerne med en radius på omk. 8000 km, 
dækket en 8000 km tyk kappe af frosset vand, 
ammoniak og metan. Det meget tynde ringsy-

stem blev opdaget i 1978, og man påviste den 
gang 5 ringe. Der er i dag (2004) 11 kendte 
ringe. Da Voyager 2 i jan. 1986 passerede 
Uranus konstateredes betydeligt flere, meget 
tynde ringe bestående af ganske små objekter 
med ringe tilbagekastningsevne. Mange for-
skere mener, at disse småstumper er resultat 
af kollisioner mellem ukendte smålegemer 
i løbet af nogle millioner år. At sådanne kol-
lisioner foregår ses tydeligt på Uranus-månen 
Miranda, som blev meget fint fotograferet af 
Voyager 2. Den ser ud til at være blevet knust 
en gang og senere igen samlet til en dynge 
sammenkittede sten.

Uranius 
Den syvende planet fra solen

Middelafstand fra Solen: 2,8 milliarder km
Banelængde om Solen: 18 milliarder km
Middelbanehastighed: 6,8 km/ sek.
Længde af Uranus-år: 84,01 Jord-år
Længde af Uranus døgn: 17,24 timer (= 0,79 Jord-døgn)
Diameter v. ækvator: 51.100 km (= 4 x jord-diameter)
Masse:   87 x 1021 tons (14,5 x Jordmasse)
Middelmassefylde: 1,27 (vand: 1,0)
Temperatur:  -2160C
Antal måner:  27



Års - Nibe

Planchen

Hvorfor Halkær Ådal?
Nordjyllands Amt besluttede i 1994 at styrke 
indsatsen omkring naturforvaltning i særlige 
indsatsområder. Halkær Ådal og Nørreådalen 
ved Brønderslev var de to første. Halkær ådal 
blev udvalgt, fordi der her findes en kombi-
nation af natur- og kulturarealer med gode 
muligheder for genopretning.

Projekterne
Aktiviteterne i indsatsområdet er udsprunget 
af befolkningens ønsker og forslag. Amtet 
flyttede i 1994 nogle medarbejdere ud i et rul-
lende kontor i området, hvor der var mulighed 
for en snak om ideer, muligheder og økonomi. 
En række projekter er ført ud i livet, og der 
arbejdes fortsat området:

1. En 4 km lang stiforbindelse fra Hvalpsund- 
ruten til Kelddal Mølle.

2. Mølledammen ved Kelddal Malle opren-
set, så der nu er 3000 m2 blank vandflade

3. Primitiv lejrplads ved Kelddal Mølle. Toilet, 
bål- og teltplads.

4. Møllebækken ved Kelddal Mølle restaure-
ret med gydepladser og fiskeskjul.

5. Genskabt våd eng nord for Kelddal Mølle 
for at reducere kvælstofudvaskning. Kan 
ses fra cykelstien til møllen.

6. Rydning af tilgroet hede og overdrev i 
sideslugt ved Sønderlund. Der er etableret 
og afmærket stiforbindelse fra Hvalpsund-
ruten til Sønderlund, 3,5 km. Ved Sønder-
lund er etableret rasteplads og gangstier i 
det smukke bakkede terræn.

7. Rydning og etablering af gangstier i 
Ejdrup Skov. Skoven er næsten urskovs-
agtig med et rigt fugleliv.

8. Faunapassage for bl.a. ådalens oddere 
under amtsvejen ved Vegger.

1. Rydning af tilgroet hede og overdrev side-
slugten bag Halkær Mølle. Der er offentlig 

adgang til den statsejede del af bakkerne 
bag møllen.

1. Genskabt 20 ha våd eng ved Ågård. 
Projektet kan ses fra Lynnerupvej nord 
for Ågård.

2. Genskabt 20 ha våd eng ved Sebberklo-
ster. Projektet kan ses fra St. Ajstrupvej 
NØ for kirken.

3. Genskabt våd eng ved Hedegårde. Pro-
jektet kan ses fra Hvalpsundruten.

4. Genslyngning af Halkær å ved Års og 
genskabelse af våde enge. Publikum har 
adgang til området.

Herudover er der bl.a. lavet vandløbs-
restaurering i Sillevad bæk og Oustrup bæk 
ved Års. Fiskespærringer er fjernet, og der er 
lavet fiskeskjul og gydebanker. Der er indgået 
aftale om afgræsning uden gødskning og 
sprøjtning på over 400 ha eng og overdrev i 
ådalen. Oplysninger om de enkelte projekter 
kan findes på amtets hjemmeside: www.nja.dk

Områdets geologi og landskab
Halkær Ådal er et flot eksempel på den 
daltype, vi kalder tunneldale - op til 400 meter 
bred og med stejle dalsider. Tunneldalene 
blev oprindeligt opfattet som udgravet af 
strømmende vand i tunneller under istidens 
iskappe. Senere er fremkommet teorier om, 
at dalene er skabt af fremtrængende istunger, 
der gravede videre i gamle dale fra før istiden. 
Uanset dannelser, står det klart, at stenal-
derhavet for 4-5.000 år siden stod langt ind i 
landet og efterlod dalbunden med tykt, jævnt 
lag af skalholdigt dynd. Kendetegnende for en 
bred tunneldal er ofte, at åen er reguleret og 
engene drænede.

Områdets dyre- og planteliv 
Dalsystemerne rummer et meget rigt dyreliv, 
med storken og odderen som de to mest 
interessante. Storkereden i Vegger har - med 

vekslende held - gennem årene 
været den eneste beboede stor-
kerede i Nordjyllands Amt. Od-
deren lever sit skjulte natteliv i 
de fiskerige vandløb, kun afslø-
ret af spor i åbrinkens mudder 
eller vinterens sne. Dalsidernes 
skove, krat, heder og overdrev 
har en rig bestand af råvildt, 
ræv og grævling. Engene er 
levested for mange ynglende 
engfugle, og på en aftentur i 
ådalen først i juni kan områ-
dets mange nattergale høres. 
I moserne og på de fugtigste 
enge kan ses op til fire forskel-
lige vilde orkidearter på samme 
sted - Maj- Gøgeurt, Kødfarvet 
Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt og 
Sump-Hullæbe. I sideslug-
terne findes en væsentlig del af 
dansk hede- og overdrevsflora 
med spændende arter som 
Hønsebær, Alm. Ulvefod, Plettet 
Gøgeurt, Nikkende Kobjælde 
og rige bevoksninger af Blåbær, 
Tyttebær og Revling, indrammet 
af enebærbuske.

Halkær Ådal
et naturgenopretningsprojekt
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Et voldsted
Halkær Voldsted er af den type, der kaldes 
en herregårdsplads. De hører tidsmæssigt 
hjemme i den seneste del af middelalderen 
og den efterfølgende renæssance (1400 
1600-tallet). Herregårdspladserne er karakte-
riseret ved en firesidet og voldgravsomkranset 
banke med gårdens beboelseshuse, mens 

avlsbygningerne har ligget på det ”faste” land 
ved siden banken. Den omgivende voldgrav 
skulle signalere status og magt mere end at 
have forsvasmæssig betydning. Halkær Vold-
steds oprindelige form og alder kendes ikke 
præcist. Muligvis har voldstedet oprindeligt 
mindet om Hedegård 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 firesidet banke med en om-
givende palisade af træstammer. 1300-tallet 
var en urolig periode, hvor der landet over 
blev anlagt talrige tilflugtsborge i uvejsomt og 
sumpet terræn.

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

Skiftende ejere
I de skriftlige kilder går histo-
rien om Halkær helt tilbage til 
middelalderen, hvor den eje-
des af bispen i Viborg. Den 
nævnes første gang i slutnin-
gen af 1300- tallet, hvor Peder 
Andersen Munk af Hedegård tik 
overdraget Halkær af biskop Jakob for, 
at opbygge gården til gode tor stiftet. 
En længere række af adelige personer 

fra slægterne Rosenkrantz. Friis, Due, Skeel, 
Kjær og Kjærulf har igennem tiden ejet Hal-
kær. I en kortere periode efter reformationen i 
1536 ejedes Halkær af den danske konge.

Ved en handel i 1726 solgte Albrecht Chri-
stoffer Due Halkær’s 469 tønder hartkorn 
til Frederik Kjær til Børglum for 23.000 rigs-
daler. Gårdens jorde udgjordes af ca. 7 % 
hovedgårdsjord, 20 % tiendegods og resten 
bøndergods. I 1810 blev hovedgårdsjorden 
reduceret til det halve efter udstykning af 42 
parceller. Siden reducerede en lang række af 
handler Halkær, så herregården til sidst var 
på 78 ha, svarende til ca. 3 % af 1700-tallets 
hartkornsværdi. De stærkt forfaldne bygninger 
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 flot og afveks-
lende tur, der kan afsluttes med ophold og 
overnatning på shelterpladsen ved Halkær 
Voldsted. Desuden er der adgang til frit fiskeri 
på Skov- og Naturstyrelsens arealer ved 
Halkær Å, hvor der også er fiskemuligheder 
for kørestolsbrugere. Fiskestrækningerne er 
mærket med rødt på kortet og med skilte ved 
bredden. Det almindelige lovpligtige fisketegn 
skal være indløst. Husk at hunde altid skal 
føres i snor.

Velkommen til Halkær Voldsted
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Søen ligger i et område, der tidligere er blevet 
afvandet med pumper. Gennem aftaler med 

lodsejerne er det blevet muligt at standse 
pumperne og etablere en sø og et 
vådområde. Arealerne er fortsat ejet 
af lodsejerne i området og anvendes 
til græsning, ligesom der fortsat 
drives jagt i området. Halkær Sø er 
en privat sø, og sejlads må kun ske 
efter aftale med bredejerne.
Området er på i alt 150 ha. De frem-
tidige forhold er vist på kortet. Søen 
har et vandspejl på næsten 100 ha. 
Da søen er lavvandet vil størstedelen 
(ca. 60 ha) med tiden udvikle sig til 
rørskov. Randarealerne vil bestå af 
moser og våde enge.
Diget langs Halkær Å er bevaret, 
således at søen og åen er adskilt. 
Årsagen er hensynet til fiskelivet, 
specielt havørredernes frie vandring. 
En mindre del af vandet i Halkær 
Å ledes ind til projektområdet i den 
sydlige del og ud i Halkær Å igen ved 
afløbet ved Halkær Bro.

Vådområdeprojektet er etableret 
for at forbedre både natur og miljø 
i ådalen. Særligt vil vådområdet 
reducere tilførsel af næringsstoffer til 
Halkær Bredning med 47 t kvælstof 
om året. Med projektet er der skabt 
et område, der kan få et særdeles 

rigt fugleliv, især hvad angår vandfugle og 
rørskovsfugle.
Der er etableret en sti for gående færdsel 
på diget langs vådområdet fra Halkær Bro til 
tilløbet af Sønderup Å. Midt på strækningen 
lå den tidligere pumpestation. Her er etableret 
et udsigtspunkt, som fra parkeringspladsen 
kan nås også i kørestol. Fra udsigtspunktet er 
der en god udsigt over søen, desuden er der 
mulighed for at krydse Halkær Å og komme 
til banestien og gå forbi naturcenteret Halkær 
Mølle tilbage til Halkær Bro.
På vestsiden af søen er der etableret et ud-
sigtstårn. Man kommer til tårnet fra P-pladsen 
på Louisendalvej. Af hensyn til dyrelivet er 
der ikke etableret stier i den sydlige del af 
projektet.

Halkær Sø
et naturgenopretningsprojekt

Frem til 1900 havde Halkær Å et naturligt 
forløb i området. Arealerne, der stødte op til 
åen, blev afvandet med grøfter, og de blev 
benyttet til græsning og høslet. I starten af 
1900-tallet blev Halkær- Ejdrup Pumpelag 
etableret, og afvandingen af området blev 
gennemført. I perioden 1910-20 blev der 
etableret en landkanal vest, for området. 
Samtidig blev Halkær Å reguleret og ind-
dæmmet, og dannede pumpelagets grænse 
mod øst. Man pumpede drænvandet op i 

åen og skabte både 
kornmarker og frodige 
græsgange. Pumpela-
get eksisterede i næ-
sten 100 år, indtil det 
blev nedlagt i 2005. 
Vådområdeprojektet 
er blevet udviklet i et 

godt samspil mellem Nordjyllands -Amt og 
Halkær — Ejdrup pumpelag.
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Området Historie 
I den tidlige middelalder blev der i ådalen 
etableret to tilfugtsborge i form af voldsteder 
med befæstede træbygninger. Hedegårde 
Voldsted ligger nu midt i vådområdet og lå 
også i middelalderen i et fugtigt og generelt 
set ufremkommeligt engareal. Voldstedet 
rejser sig nu fra den omgivende vandflade 
som en lav firkantet forhøjning, men vil med 
tiden forsvinde i rørskoven. Halkær Voldsted 
ligger ved Halkær Bro, hvor der er offentlig 
adgang til voldstedet. Borgen var forlø-
ber for Halkær Hovedgård, hvis forfaldne 

hovedbygning 
fra omkring år 
1900, sammen 
med nyere 
avlsbygninger, 
blev fjernet i 
forbindelse 
med projektet

Halkær Hovedgård
blev nedrevet i 2005
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Projektet:
Som et led i Halkær ådals-projektet er der i 
1998 etableret en våd eng på et ca. 3 ha stort 
engareal ved Hedegårde. Arealet har hidtil 
ligget som et drænet engareal. Drænene er 
afbrudt, så vandet kan sive gennem engen. 
Parallelt med åen er etableret en opsamlings-
grøft, hvis vandstand ved afløb til åen kan 
reguleres. Området ved Hedegårde er præget 
af store mængder trykvand, som trænger 
frem ved foden af den høje skrænt, der udgør 
ådalens kant.

Vådengsprojektet ved Hedegårde er gennem-
ført som en 20-årig aftale om ændret afvan-

ding (Tilskud til miljøvenlig jordbrugsdrift). 
Nordjyllands amt har stået for projektets prak-
tiske udførelse. Arealet er velegnet til afgræs-
ning, da det rummer både høje, tørre partier 
og lavere, fugtige eller meget våde arealer. 
Fårene undgår selv de blødeste arealer.

Vådengsprojekter indebærer udover afgræs-
ning eller høslet naturligvis også ophør af 
gødskning og sprøjtning. Da engen ved Hede-
gårde er naboareal til et artsrigt kærområde, 
er der håb om at engen med tiden kommer 
til at fungere både som fjerner af kvælstof og 
som værdifuldt naturareal.

Adgang: 
Der er ikke offentlig adgang til arealet, der 
nemt kan overskues fra Hvalpsundstien.

Hvorfor våde enge?
Den våde eng skal opsamle og fjerne over-
skydende nitrat fra de dyrkede marker, som 
ellers kommer med drænvand eller gennem 
grundvandet ud i vandløbene og videre til 
Limfjorden. Her vil det bidrage til algevækst, 
iltsvind og fiskedød, som især i varme somre 
plager fjorden. En del af nitraten kan fjernes, 
hvis vandet siver gennem en våd eng. I den 
iltfrie, vandmættede jord omdannes nitraten 
(NO3) gennem jordbakteriernes livsprocesser 
til harmløst atmosfærisk kvælstof (N2). Forsøg 
har vist, at 1 ha våd eng er i stand til at fjerne 
nitrat fra omkring 10 ha dyrket jord.

Våde enge i Halkær ådal:
Andre vådengsprojekter i Halkær ådal kan ses 
bl.a. lige nord for Sebberkloster, ved Ågård 
(ses fra Lynnerupvej), lige nord for Kelddal 
Mølle samt nedstrøms Aggersundvej i Aars. 
Ved Aars er der offentlig adgang til arealet fra 
P-pladsen på Roldvej.

Halkær Å – et naturgenopretning projekt:
Nordjyllands Amt har siden 1994 samarbejdet 
med kommunerne og lodsejerne i Halkær Ådal 
om en række projekter, der kan forbedre natur 
og miljø og fremme friluftslivet i ådalen.
23 forskellige projekter er foreløbig gennem-
ført. Amtet hører gerne fra lodsejere, som har 
ideer eller ønsker om nye projekter. Læs mere 
om Halkær-projektet og om tilskud til våde 
enge på amtets hjemmeside: www.nja.dk/
teknik/natur.html

Våd eng ved Hedegård
et naturgenopretningsprojekt
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Lidt om banens historie

Længde: ca. 4 km. 
Belægning: Grus
Byer: Stolling og Aabenraa

Data om stien
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Landskabet
Banestien forløber gennem et meget smukt moræ-
nelandskab med slugter og genne skov. Fra bane-
stien er der smukke udsigter over Aabenrå Fjord.

Byerne
Stolling er en typisk landsby og Aabenrå er en meget 
gammel købstad med smukke gamle bygninger.

Andet
I skoven omkring banestien, er der mange gode 
stier. Mange af stierne er ikke til „cyklen“ men gå en 
tur og få nogle gode oplevelser.
I Aabenraa er det tydeligt, at byen var under tysk 
styre i et halvt århundrede - det ses på mange 

Lidt om Stien

Aabenraa Amts Jernbaner (AAAJ)

På samme måde som med amtsbanerne på Als blev 
Aabenraa Amts Jernbaner (AaAJ) indviet i den perio-
de da Slesvig-Holsten var under tysk herredømme. 
Altså perioden 1864 - 1920.
Det var naturligt for Tyskland at forsøge at få integre-
ret hertugdømmerne med det øvrige tyske rige så 
hurtigt som muligt.
En generel tendens i samtiden var etableringen af 
lokale jernbaner. Det var ikke bare i Danmark, men i 
Tyskland og det meste af Europa at denne tendens 
var fremherskende.
Derfor fik Sønderjylland en række små privatbaner 
der efter danske forhold var lidt særprægede.
Alle amtsbanerne var smalsporede, det var anlagt 
efter den tyske Kreisbahn model. Det vil sige at man 
forsøger at nå alle bebyggelser i et område. Og 
mange af banerne fik materiel der var utraditionelt i 
forhold til dansk tradition.
Amtsbanerne i Aabenraa Amt blev indviet som Klein-
bahnen des Kreises Apenrade, KA, 14. februar 1899 
med den 31,5 kilometerlange strækning Aabenraa 
- Graasten .
Den 8. maj 1901 kom strækningen Aabenraa - Lø-
gumkloster til. Denne strækning var på 54,3 kilome-
ter.
I årene fra 1922 og frem til banenernes lukning 
transporterede man betydelige mængder mergel på 
banen.
Der er tale om årlige mængder på mellem 1.000 og 
1.500 t i årene 1922 - 1925.
I 1925 er mængden omkring 970 t.

Det har ikke været muligt at fremskaffe detaljeret 
materiale om denne banes økonomi og drift men 
skal man tro billedet fra de øvrige amtsbaner har 
driftsomkostningerne været store i form af mange 
udgifter til nedslidte faste anlæg og forholdsvis me-
get personale.
Banerne blev nedlagt den 1. april 1926 og nåede 
således ikke mere end 5 års drift i dansk regi.
Et ganske særligt kendetegn ved AaAJ og HAB 
var de særprægede tyske sporvejslokomotiver 
(”Trambahnlokomotiven”) der på den tid havde stor 
udbredelse i Tyskland og de vestlige dele af central-
europa.
Hos AaAJ rådede man over 4 lokomotiver leveret fra 
Hagan i 1898. Disse lokomotiver havde en maksimal 
hastighed på omkring 30 km/t og var lidt over 5,1 
meter lange.
Orenstein & Koppel leverede yderligere 4 lokomoti-
ver af lignende type i 1900. O&K maskinerne var lidt 
tungere men iøvrigt næsten identiske. HAB indkøbte 
tilsvarende lokomotiver men solgte forholdsvis 
hurtigt sine lokomotiver til AaAJ der brugte dem til 
reservedele i den svære tid omkring 1. verdenskrig.

Lov: 1. januar 1892
Koncession: 1. januar 1892
Indviet: 14. februar 1899
Nedlagt: 1. april 1926
Længde i km: 85,8 [31,5 + 54,3]

Kilde: www.toptop.dk
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bygninger. Så en tur i Aabenraa’s gamle bydel kan 
varmt anbefales.
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Banesti over bro - se nedenstående billede Udsigter fra rasteplads ved banestien.

Meget smuk bro under banestien. Der er en trappe fra banestien til vejen, så det er let at se den smukke bro

Smukt beliggende efterskole Udsigt fra banestien over Aabenraa Fjord
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Skovene omkring Aabenraa
Hjælm, Sønderskov og Jørgensgård Skov
Jørgensgård Skov
Jørgensgård Skov tilhørte indtil reformatio-
nen et spedalskhedskloster, der var viet til 
Sct. Jørgen.
De eneste synlige spor fra munkenes tid er 
flere gravede render i skoven, hvor mun-
kene har taget ler til teglbrænding. Helt op 
til nyere tid lå der et teglværk i området.
Jørgengård Skov lever op til vor national-
sangs linier om bøgen, der spejler sin top i 
bølgen blå.
Skoven grænser på en lang strækning mod 
syd op til Aabenraa fjord. Her findes stejle 
og imponerende erosionsskrænter, hvor 
træerne skrider helt ud over strandbreden.
Ved Totensprung og 
Kaptajn Bruhs bøg har 
der i gammel tid været 
en festplads hvor byens 
befolkning tidligere har 
holdt fester i skoven, 
som man endnu ken-
der det fra Norge og 
Sverige.
Strandbredden er relativ 
smal og ikke særlig 
velegnet til badning.
Mod nord hæver sko-
ven sig i stejle bakker 
fra SIagemade, der er 
et afvandet vådområde.
Der er herfra et fint blik 
mod Knapstien og dele 
af Løjtland.

Navnet Knap er norsk 
og hentyder til „bjerget“ 
ved Stenbjerg Vand-
mølle, nu restaurant 
Knappen.
En vandretur kan påbe-
gyndes ved en af de på 
kortet afmærkede P-
pladser. Turen kan også 
påbegyndes ad den 
fredede Knapsti eller 
ved Oldemors 

Trappe, som er en sti, 
der altid har gået gen-
nem Jørgensgård Skov.

Skovdistriktet har afmærket de på kor
tet viste turforslag i terrænnet. Turene fra 
parkeringspladsen ved Dambjerg er på 

henholdsvis ca. 1 
km og ca. 2,5 km. 
Turen fra parke-
ringspladsen ved 
Grønnevej er ca. 
3,5 km.
Vikingen i Jørgen-
sgård Skov samt 
trolden i Hjælm 
Skov og Drage-
bænken i Årup 
Skov er fremstil-
let af de litauiske 
kunstnere Julius 
og Adomas Urba-
navi’cius i somme-
ren 1995. Vikingen 
og Dragebænken 
er skåret i store 
egekævler, mens 
trolden er skåret i 
en stor bøgestub.
Fremstillingen af 
træskulpturer som 
disse er et gam-
melt håndværk 
og en tradition i 
Litauen.

Landskabet omkring Aabenraa er et morænelandskab 
— dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden.
Landskabsbilledet er domineret af fjorden, som er en 
tunneldal, der strækker sig fra Lillebælt mod vest ind 
i landet, hvor den, der hvor byen ligger, opløser sig i 
flere mindre dale med stejle skrænter og smeltevands-
kløfter med kilder og bække.
Jordlagene er meget varierede og består fortrinsvis af 
ler, men også partier med både sten og grus samt fint 
sand forekommer.
Dette sønderjyske kyst- og morænelandskab har altid 
været bevokset med skov, og vore forfædre, stenalder-
folket, har beboet området siden isen trak sig tilbage, 
hvilket fund af grave og flinteredskaber bekræfter.
De omtalte skoves udstrækning har ikke ændret sig 
synderligt i de sidste 400 år. Dette skyldes, at skovene 
i historisk tid har været "offentlige" skove, d.v.s. de 
har tilhørt klostre, de sønderjyske hertuger eller den 
danske krone — en faktor, der har betydet beskyttelse 
af skovene.
Skovene har dog haft et helt andet udseende, end 
det vi kender i dag. Driften har været plukhugstdrift, 
hvor man har fældet enkelt-træer efter behov. I dag 
drives skoven som højskovdrift med ret ensartede 
bevoksninger.
Skovene blev tidligere afgræsset med kreaturer, hvilket 
flere gamle navne hentyder til, f.eks. Vestermark, 
Kogang, Nr. Hesselmark.
Skovene er efter vor tids opfattelse kulturskove, d.v.s. 
forstligt drevne, men løvtræ- arterne er dog nogen-
lunde oprindelige. Nåletræerne er derimod først indført 
hertil for et par hundrede år siden.
Aabenraa-skovene huser et meget stort og varieret 
fugleliv med ca. 80 forskellige fuglearter bl.a. flere 
rugende rovfugle. Den store sorte ravn, har gennem 
en lang årrække været en af Aabenraa-skovenes ka-
rakterfugle. Desuden er der en meget stor bestand af 
rådyr, som trives godt, selvom byens huse flere steder 
grænser helt op til skovgærdet. Skovene rummer også 
alle de plante- og svampearter, som man almindeligvis 
kan forvente at finde i dette østsønderjyske kyst- og 
skovlandskab.

Planche om „Jørgensgård Skov“





En tur på landet kan meget vel være en tur 
på en banesti. Her kan du virkelig opleve 
naturen i al naturens magt og vælde.
Så det er bare om at bruge alle sanserne.

På banestierne er der fred og ro. 
Her er meget natur, og du kan opleve me-
get kultur. 
Se de mange seværdigheder der er ganske 
tæt ved banestierne, smukke huse/bygnin-
ger, gamle meget smukke ”jernbanebroer”, 
oldtidsminder, museer og meget andet.
Du kommer tæt på flora og fauna.  

Arealerne ved banestierne er den rene na-
tur, som medvirker til et righoldigt liv. 
Og der mange fredede arealer tæt ved ba-
nestierne.

Der er naturlejrpladser, rastepladser og 
ikke at forglemme, grøftekanter.
Så tag bare madpakken, kaffen eller en 
sodavand med, men husk at tage dit affald 
med hjem!
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