
Mergelbane  stien

Hvad er mergel ?
Mergel er kalkholdig jord, der anvendes til jordforbedring. Virkningen 
fortager sig dog efter en årrække, og deraf kommer udtrykket: ”Faderen 
mergler, og sønnen sulter”.

Tidligere blev der gravet efter mergel overalt i landet, og man spredte 
det på markerne umiddelbart efter høsten, og indtil frosten satte ind. Den 
våde, klumpede mergel blev fordelt på jorden, så frosten kunne skørne 
den, og i foråret blev knoldene slået i stykker og harvet ned. 

Allerede i 1225 udstedes i England den første lov om mergling. I begyn-
delsen af 1700-tallet blev mergling anvendt i Danmark og udbredtes i 
løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. 

Det stillede store krav til infrastrukturen, så mergelen kunne bringes ud 
på næringsfattige jorder uden for store omkostninger. Man anlagde både 
faste og midlertidige jernbaneanlæg, hvor der kørte små effektive lokomo-
tiver i pendulfart til og fra mergelgravene. Hedeselskabet var en vigtig brik 
i projekterne, og der blev ydet tilskud og billige lån fra staten.

Grønne partnerskaber
Etableringen af Mergelbanestien er en del af et grønt partnerskab om ople-
velser, tilgængelighed og formidling mellem Himmelbjerget og Slåensø. 

Partnerskabets deltagere er Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet, Skander-
borg og Silkeborg Kommuner, Destination Skanderborg, Oplev Søhøjlandet, 
Danmarks Naturfredningsforening, FDF-Friluftscenter Sletten og Himmel-
bjergegnens Natur- og Idrætsefterskole. Prrojektet er støttet med midler fra 
Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet.

Velkommen til Mergelbanestien
I 1920erne blev der kørt mergel fra Bøgedal 
til Christianshede med damplokomotiv ad en 
smalsporet jernbane.

På dele af den nedlagte bane er der nu afmær–
ket en vandrerute gennem det varierede og 
smukke skovlandskab – fra Tønningsletvej i 
vest til Bøgedalsvej i øst – og med stiforbindel-
ser til Himmelbjerget og Julsø. Dele af ruten 
er stærkt kuperet, og egner sig ikke til dårligt 
gående eller barnevogne.
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Mergelbanen fra Bøgedal
Tæt ved gården Bøgedal, ligger mergelgraven, hvorfra man transporterede 
mergel til de sandede jorder ved Christianshede mod vest. Hovedsporet var 
i alt 19 km langt. Der blev desuden etableret flere sidespor til bl.a. Rode-
lund, Fogstrup og Tømmerby, samt et afviklingsspor til Ry.

Landmænd i området ved Them tog initiativ til stiftelsen af selskabet Them 
Sogns Mergelselskab med en bestyrelse på 5 personer. Sammen med 
Hedeselskabet anlagde man den smalsporede jernbane, hvorfra det første 
læs mergel blev kørt i 1921. Et lille damplokomotiv trak en kolonne af 13-14 
tipvogne. Selskabet rådede over 2-3 af disse kolonner. 

Banen fungerede indtil 1924, hvorefter grundforberingsarbejderne på den 
magre hedejord ved Christianshede og omegn var tilendebragt.

Terrænet fra Bøgedal til det daværende Glarbo forsamlingshus er stærkt 
kuperet. Derfor anlagde man dæmninger og lavede udgravninger på bane-
strækningen. 

Det største dæmningsanlæg blev bygget ikke langt fra Bøgedal, hvor der 
måtte lægges jord op i 6 meters højde. Der blev tilkørt 28.900 tipvogne jord 
ved anlægsarbejdet, og det første halve år, var 82 mand beskæftiget. Man 
kan stadig se tydelige spor efter banen.
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Følg med bissen 
og bonden i sporet 
på den nedlagte 
jernbane

Regler for færdsel
• Hold naturen ren og bring dit affald med hjem
• Ridning er ikke tilladt på stien
• Mountainbikekørsel er ikke tilladt på stien
• Hunde skal føres i snor
• Ophold nærmere end 150 m fra beboelse er ikke tilladt


