
  Under krigen 1940-45 blev der brugt Gasgeneratorer til mange formål, fordi det var svært, at få 
bencin, da det var rationeret. Der blev derfor monteret gasgeneratorer på både biler og toge, som 
var/kunne være meget besværlige. Min far havde også monteret en sådan på sin lastbil, og han 
blev slået ned ved at den eksploderede. Han overlevede og kæmpede videre.

Ø: HVJ M6 ”Caroline” ved Hørve banen 25 års jubilæum 1944.  N. Chevrolet 1933 begge m/gas

Mårsø Station og mergel fra Hanerup ved Regstrup.
Der blev i 1930erne på stationen 3 spor omlastet, store mængder mergel fra Hanerup, som var 
Danmarks største mergel leje. Det blev kørt med tipvogne, på smalsporet bane fra Hanerup og 
losset i banevogne på Mårsø station, for at blive kørt videre nordpå med Odsherredsbanen. 
  Mergel består af ca. 65-70% kalk. I landbruget bruges den basiske kalk, for at øge Ph. værdien i 
sure jorder, men også for at tilføre Calcium og magnesium. Brugen af kalk stammer fra 
Grækenland. I 1700 tallet blev det brugt i Danmark, måske før den tid også.
  Efterat Holbæk Amts landøkonomiske Selskab i 1921 havde foranlediget, at Hedeselskabet 
foretog undersøgelsen af Mergellejet ved Hanerup, var det tanken at lægge spor til Regstrup 
station og derfra forsende mergelen med statsbanerne, men udnyttelsen af lejet, måtte den gang 
stilles i bero. (Hedeselskabets Tidsskrift af 1923, side 184)
  Først i august 1929 påbegyndtes udkørslen på transportable spor for Andelsselskabet Holbæk 
egnens Mergel selskab. I 1929 og 1930 er der udkørt omkring 80 000 m3, for en del til så fjerne 
egne, som Tømmerup ved Kalundborg, hvortil en sporlængde på 40 km. har været anvendt.
Graven ligger på v. hånd mellem Regstrup og Hanerup. På h. hånd kan man se, hvor banen var 
ført under Holbæk- Kalundborg banen. Gravens længde er hen ved 200 m, bredden mindre en 100 
m. og dens største dybde 15 m. Forekomsterne ligger i et bælte fra Hanerup mod sydøst, gennem 
et et småbakket morænelandskab ca. 5 km. ned mod Mogenstrup og Igelsø.
Næste side vises et billede fra mergel lejet og et fra omlastningen på Mårsø Station.

7.



Det smalsporede tipvognstog fra Hanerup kørte på Mårsø Station op på en rampe af sveller, og 
herfra blev mergelen læsset ned i OHJ's godsvogne, 1933.
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