
Kalk
Kaminoen
Naturen 
er åben
Landskabet ligger derude og venter.  
I samarbejde med danske landmænd og  
lodsejere byder SPOR velkommen til 
oplevelser i det åbne landskab. SPOR er 
trampestier på landbrugsjord i hele Danmark, 
og du er velkommen på dem alle. Forvent høj 
himmel, fred og ro og plads til at bevæge dig.
For mere information se www.spor.dk

Kalk Kaminoen er etableret af Kalk Kaminoens Venner 
med støtte fra SPOR og Viborg Kommune. SPOR er 
støttet af Nordeafonden og Miljøministeriet. I samar-
bejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Lands-
forening, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks 
Jægerforbund.

Du er gæst på lodsejerens private ejendom og 
sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet kan 
delvist være trampestier og derfor kan årstiden 
og planternes vækst påvirke passagen. Pas på 
naturen, hold hunden i snor og tag dit affald 
med dig. Sporet kan være midlertidigt lukket 
på grund af jagt. Ikke alle toiletter på ruten har 
døgnåbent, nogle er kun åbne i dagtimerne. 
Toiletterne ved Mønsted Kalkgruber, Daugbjerg 
Kalkgruber og Cafeen v/Mini Landsbyen kan 
kun benyttes i stedets åbningstid.

Den gamle vandmølle malede korn 
Den gamle vandmølle i Daugbjerg kan med sikkerhed spores tilbage til 1611, 
men meget tyder på, at den er endnu ældre.

Gennem flere hundrede år kom bønder fra omegnen til møl-
len for at få malet deres korn.

Således har forfatteren og digteren Jeppe Aakjær også be-
rettet om, hvordan han gik fra sit fødehjem i Aakjær ved Vrid-
sted til Daugbjerg Vandmølle for at få malet korn i møllen.

Den idylliske vandmølle har gennem tiderne haft en række 
forskellige ejere og tilhørte på et tidspunkt sønnen til Torden-
skjolds kammertjener Jens Christian Kold, som ligger be-
gravet på Mønsted Kirkegård.

I årene 1914 til 1918 blev møllens yderhjul erstattet med en 
turbine, og der blev startet produktion af el. Produktionen op-
hørte dog igen i 1927.

I dag (2020) tilhører møllen brødrene Ib og Hans Vester-
gård, der sammen med mange lokale ildsjæle har gennem-
ført en omfattende restaurering.

 I vandmøllens murværk ses både kampe- og flintesten, hvil-
ket er et særkende for Daugbjerg. Her var bønderne fattige 
og flint var et billigt affaldsprodukt fra kalkproduktionen i de 
nærliggende kalkgruber.  

I mølledammen lever, udover ørreder og andre fiskearter, 
også butsnudet frø og lille vandsalamander.

 Sie befinden sich auf dem Wanderweg, dem Ca-
mino des Kalks, einer 30 km langen Wanderroute zwi-
schen Stoholm und Skelhøje. Die Route führt durch eine 
alte Heide, und die Landschaft am nördlichen Ende der 
Wanderroute ist von jahrhundertelangem Kalkabbau 
stark geprägt. Im Grønhøj Gasthaus zeigt eine Ausstel-
lung die Geschichte und das Leben der deutschen Sied-
ler. Die Route führt durch Ackerland in östlicher Richtung 
und endet in Skelhøje, wo die Wanderung auf dem Och-
senweg fortgesetzt werden kann.

 You are on the Kalk Kamino, which is a 30 km long 
hiking route between Stoholm and Skelhøje. The route 
passes through old heathland and the landscape in the 
northern part is strongly influenced by centuries of lime-
stone quarrying. At The Grønhøj Inn an exhibition tells 
about the history and life of the German settlers, and the 
route turns east through cultivated areas before the end 
at Skelhøje, where you can continue on the ancient road, 
Hærvejen. 

Daugbjerg Minilandsby
Et langt stenkast fra vandmøllen ligger i dag Daugbjerg Min-
ilandsby, som er minibygninger i størrelsesforholdet 1:10 og 
er et billede af, hvordan Daugbjerg så ud umiddelbart før en 
stor brand i 1791. 

Ideen til minilandsbyen opstod, da brødrene Vestergaard 
ønskede at genopføre den gamle møllegårds stuehus, som 
nedbrændte i 1960’erne og dengang lå, hvor mini husene er 
opført i dag.

En genopbygning lod sig imidlertid ikke gøre og dermed op-
stod ideen til i stedet at bygge en minilandsby.

Lokale pensionister, de såkaldte minibyggere, har sammen 
med brødrene Vestergaard forestået arbejdet med at bygge 
husene.  

Kaster du et blik på møllegårdens tidligere lade kan du se, at 
en del af bygningsværket er lavet i flintesten. I bygningen er 
der i dag blandt andet indrettet cafe og den såkaldte Flinte-
stue, hvis egnstypiske murværk er bygget 100 % op i flint. 

Til stedet hører også et mindre landbrugsmuseum.

Indvendig del af vandmøllen
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