
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.

Daugbjerg Kirke 
Daugbjerg Kirke er bygget i 1100-tallet og ligger smukt på 
en bakketop. Fra den nordlige ende af kirkegården er der en 
flot udsigt over den gamle del af byen. Stednavnet kendes fra 
1163 som Daggebierch, ’bjerget, som solen tidligst skinner 
på, når det bliver dag’.

Kirken har et flot inventar, hvoraf det ældste kan dateres til 
1575, altså fra før reformationen. I sydsiden, som fra gam-
mel tid var mandesiden, er der en knagerække, hvor mæn-
dene kunne hænge hatten. I kvindesiden til venstre er bæn-
kene bredere, så der også var plads til børnene.

Kirkens døbefont er et smukt eksempel på romansk granit-
kunst af meget høj kvalitet. Kummen er dekoreret med løve-
lignende væsener med lange tunger, der nærmest slikker et 
træ. Motivet er blandt andet tolket som en panter, der med 
sød duft viser vejen hen til livstræet.

Du kan læse mere om kirken på www.daugbjerg-møn-
sted-smollerup-sogne.dk  og i en folder, som ligger i våben-
huset. Kirken er normalt aflåst, men graveren låser gerne op, 
når han er på kirkegården. 

Dele af kirkegårdsdiget er meget usædvanligt bygget med 
flintesten. Flinten var et restprodukt fra kalkbrydningen, som 
blev brugt til mange byggerier i området. 

 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. 

Kalkgruberne i Daugbjerg er et fint eksempel på en enkelt-
mandsmine tilhørende en gård. Helt frem til industrialiserin-
gen var det bønderne, der stod for både brydning og bræn-
ding af kalken. Kalken blev brændt og læsket til mørtel, og det 
var bygningen af de mere end 2000 danske middelalderkir-
ker, der for alvor satte gang i kalkbrydningen. Omkring 1170 
blev de første mursten (munkesten) fremstillet i Danmark, og 
byggeri af klostre og herregårde efterspurgte nu også den 
brændte kalk. Daugbjerg Kalkgruber kan være påbegyndt i 
Middelalderen. Gamle kort afslører, at der har været kalkovne 
både i skoven og i Daugbjerg by.

Da produktionen i midten af 1800-tallet var på sit hø-
jeste, forsynede kalkminer i Daugbjerg og Mønsted hele 
Midtjylland med brændt kalk. Kalkvognene kørte langt op 
i Himmerland og Thy og helt ned til Kongeåen.

Præstegården, som ligger nedenfor for kirken mod nord, 
havde som alle andre større gårde i byen sin egen kalk-
grube og kalkbrænderi. Indgangen til præstegårdens 
grube var i bakkekanten overfor præstegården, hvor der i 
dag ligger et autoværksted.

I 1826 besøgte kong Frederik den 6. området for at be-
sigtige kalkbrydningen. Kongen blev modtaget i præste-
gården af sognepræst Christian Michael Rottbøl Friis. 
Præstens gravsten står ved kirkegårdens sydlige dige, og 
er meget speciel på grund af den lange levnedsbeskri-
velse. 

Du er velkommen til at gå en tur på kirkegården, hvor du 
også kan nyde synet af de mange smukke blomster. Bor-
de og bænke er til fri afbenyttelse.
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