
Post 6: ”Den brændte kalk”
Gå videre ad græsstien, så du kommer rundt om de store 
ovne og ned for foden af dem. De er ret store ikke? Der skulle 
mange skovlfulde til at fylde dem.

Efter kalken var blevet brændt, måtte man vente på, at kalken 
var blevet kold igen, før ovnen kunne tømmes. Her i bunden af 
ovnen skovlede man den brændte kalk ud og kørte den op til 
lageret, - der hvor der i dag er formidlingshus.

Efter kalken var brændt, blev den anvendt til mørtel. Nogle af 
kalkresterne blev blandet med vand og derefter tørret, så det 
blev til såkaldt hydrat-kalk, der anvendes til kalkning af huse.

Du skal nu vente på at kalken 
skal blive kold. 

Mens du venter, kan du kigge på 
Sevel Kalkværks logo – kan du 
se hvad det forestiller? 

Det flotte logo er tegnet af Birgit 
Olesen, prøv om du også kan 
tegne en... ja, kunne du gætte 
hvad det er?

Post 7: ”Ikke kun arbejde”
Gå det sidste stykke op til formidlingshuset.

Her kan du se de gamle billeder i stor størrelse. Du kan læse 
mere om kalkværkets historie, 
og se hvordan kalken er blevet 
dannet gennem mange tusind 
år før end den kunne graves 
frem.

Husk at læse historien om 
Jeppe. Den er lidt uhyggelig.

Men livet i kalkværket var 
nu ikke kun hårdt arbejde og 
ulykker. 

Som den sidste opgave skal 
du finde manden med hunde-
hvalpen. Kig godt på de store 
billeder, og se om du kan finde 
dem.

Du skal nu ud på en lille tur  
i Sevel Kalkværk. 

Undervejs er der nogle opgaver, 
som du skal prøve at løse,

- bl.a med hjælp fra gamle billeder
 fra kalkværket.

Åben folderen og 
ta’ med på opdagelse

Go’ fornøjelse i...        

”Følg kalkens vej”
for både børn og voksne

Turlængde: ca. 1km

Gå på opdagelse
 i Sevel Kalkværk

www.sevelkalkvaerk.dk
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Du kan støtte bevaringen af Sevel Kalkværk - f.eks. ved at blive 
medlem af Sevel Kalkværks Venner. Det koster kr. 100 om året.

Mobile Pay: 51 52 56 81 – mrk.: ”Sevel Kalkværk”
...eller...    Bank konto: 9070 – 2600001062

HUSK: Send også en mail med dine kontaktoplysninger 
til info@sevelkalkvaerk.dk, så vi kan sende dig nyhedsmails.

Støt Sevel Kalkværk

Tak for støtten



Post 2: ”Kalkgravene”
Når du kigger ud over de 
gamle kalkgrave i dag, ser du 
grønne bakker og dale. Men, 
sådan var det ikke, da her blev 
gravet kalk.
Som du kan se af de gamle 
billeder, var her ikke meget 
græs. Kun stejle skrænter, 
grus, flintesten og så 
selvfølgelig kalk. 
Det har været støvet, hårdt og ofte farligt at arbejde her. 

Når du kommer tilbage til formidlingshuset, kan du læse histo-
rien om Jeppe, der omkom, 
fordi en af de stejler skrænter 
pludselig skred ned over 
ham.

Hvor tro du, at de gamle 
billeder af kalkgravene er 
taget?

Post 3:”Med hakke, skovl og tipvogn”
Følg nu stien tilbage til kalkværket, mens du forestiller dig 
hvordan her engang blev arbejdet, - lige her hvor du går nu.

I det meste af den tid Sevel 
Kalkværk var aktiv, blev kalken 
udvundet med skovle, hakker 
og stager. Kalkgravene var op 
til 10 meter dybe med stejle 
sider og ofte med grundvand i 
bunden. For at få vandet væk, 
så man kunne grave kalken 
frem, gravede man små kanaler 
eller sugede vandet væk med 
pumper.

Kalk og flint blev først læsset i små jernkasser nede i gravene og 
via et simpelt spil hejst op og læsset over i tipvognene. 
De gamle tipvogne, kasser og 
bomme til at hejse kasserne 
op med kan nu ses oppe ved 
formidlingshuset. 

Se om du kan finde dem, når 
du kommer tilbage.

post 1: ”Kilden til Stampestrømmen” 
Stampestrømsstien fører fra Sevel Kalkværk mod nord til 
Stubbergaard Sø. Stampestrømmen er et vandløb, der har sit 
udspring i en række kilder ved Sevel Kalkværk. Kilderne kan i 
dag ses som en lille sø. 

Navnet ”Stampestrømmen” kommer af, at her engang (ca. 
1820’erne) lå en stampemølle. Møllen kunne med vandets 
kraft, stampe (”Valke”) vævet uldstof, så det blev tæt og 
varmt. Lidt som hvis du vasker en uldtrøje i for varmt vand. 

Kigger du tilbage mod kalkværket, 
ser du ud over kalkgravene, og 
i baggrunden ser du den store 
skorsten. 

Følg nu stien tilbage mod 
kalkværket og gå til post to.

Post 4: ”Kalken køres op til ovnene”
Fra kalkgravene skulle kalken køres op til ovnene. I starten, før 
man fik tipvogne, foregik det med trillebør. Men, senere anlagde 
man et ”jernbanespor” og brugte heste til at trække tipvognene 
med kalken.

Post 5: ”Kalken skovles ned i ovnene”
Lige inden du kommer til formidlingshuset, skal du gå op ad 
græs-stien til højre, op ad bakken bag formidlingshuset.  
Fortsæt forbi den lille ovn og hen til de store ovne.  
PAS PÅ, når du går hen til kanten, så du ikke falder ned.

Du er nu nået til 
toppen af kalkovnene.      
Her skulle kalken 
skovles ned, så den 
kunne blive brændt. 
Også det arbejde var 
manuelt og krævede 
mange kræfter og 
udholdenhed.

På det sidste stejle stykke 
af stien op til ovnene, kan 
du så tænke på, hvor tungt 
det har været – især med 
trillebør.

Når ovnen var fuld, skulle kalken brændes.

Se dig omkring og på de to billeder - hvor tror du kalken er blevet 
læsset af? Og hvor er den blevet skovlet ned i ovnen?

Gå til post 1
 Du skal først gå ca. 300m ud til post 1  

- se kortet på bagsiden.


