Sevel Kalkværks historie
Om det farefulde liv i og omkring kalkgravene
Af Arne Christensen
Ulykke ved Sevel Kalkværk: ”Èn mand dræbt”
Sådan lød overskriften i Skive Folkeblad 18. marts 1911.
For knapt 100 år siden skete der en forfærdelig ulykke i en kalkgrav i Sevel Kalkværk, der er
beliggende 15 km sydøst for Vinderup. Stedet eller landsbyen hedder i dag Bjergby. Navneskiftet
kom i 1960, fordi mange ikke lokalkendte chauffører kørte forkert, da de troede, at Sevel Kalkværk
lå ved byen Sevel. Bjergby ligger i øvrigt på begge sider af hovedvejen A 16 mellem Holstebro og
Viborg. Navnet udspringer sandsynligvis den høje bakke vest for byen, lokalt kaldet ”æ bjerebak”.
Bjergby har ligesom så mange andre mindre samfund et skæbnefællesskab med mistet købmand og
central samt i dette tilfælde også et ophørt savværk foruden kalkværket. Men landsbyen har fortsat
en blomstrende handel med alskens haveprodukter og især lege- og fuglehuse i fantasifulde
udformninger. De små salgssteder ses overalt på begge sider af den ret brede hovedvej, der deler
samfundet.
Men tilbage til den tragiske ulykke, der ifølge avisen skete om formiddagen ved 11-tiden.
Kalken lå et stykke nede i jorden imellem lag af flintesten. Derfor var man nødt til at bruge hakke
og skovle og lange stager, for at få kalken frigjort. Den dyrebare kalk blev på trillebøre kørt op til
ovnene, hvorimod flinten blev smidt til side i store dynger. Kalkarbejderne huggede løs, men
pludselig styrtede der jord, kalk og flint ned over arbejderne. Jeppe Christensen nåede desværre
ikke at komme i sikkerhed. Han blev begravet under de nedstyrtede masser. Det tog ca. 10 minutter
for 4 af hans arbejdskammerater, at få ham gravet fri. Men det var for sent, Jeppe var da død.
Lægen fra Haderup blev straks tilkaldt, men han kunne intet stille op. Jeppe Christensen var blevet
kvalt og havde desuden brækket det ene ben.
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På billedet fra 1910 ses Jeppe Christensen stående længst til venstre, tæt på det sted, hvor han
året efter blev dræbt ved en ulykke. Kalkværksejer Niels Jensen i sit fine tøj, står ved siden af
Jeppe.
Arbejdernes værktøj/redskaber var: Trillebør, greb, skovl, entandet hakke og brækjern.
Jeppe Christensens enke og 6 børn
Jeppe Christensen blev kun 43 år gammel. Han havde da 6 børn, hvor den ældste var 13 år og den
yngste kun godt 2 år. Hans kone Lise var da 40 år.
Familien købte i 1902 en lille ejendom nær ved Kalkgravene. Landbruget gav ikke ret meget, så den
fattige familie på 2 voksne og 4 små børn havde det ikke nemt. Det hjalp på økonomien, da Jeppe
senere fik arbejde i Kalkværket. Mange fattige landmænd fik dengang en tiltrængt ekstra indkomst
ved at arbejde i Kalkværket. Kalkværket ville gerne udvide, og i 1910 solgte Jeppe ejendommen til
Kalkværket for 1800 kr. Jeppe Christensen med familie købte herefter en ejendom i Røjbæk, lidt øst
for Kalkværket. Også her skulle Lise og børnene næsten helt selv passe landbruget, imens Jeppe
tjente lidt i kalkgravene.
Dengang var det så som så med arbejdsgiverforsikring mm. i Sevel Kalkværk. Derfor var der ikke
nogen erstatning til hverken Lise eller børnene efter ulykken. Man fik ikke børnepenge dengang, ej
heller var der nogen hjælp til en enke. Holdningen var den, at så måtte enken blot gifte sig igen.
Der var dog noget man kaldte ”hjælpekassen”, men den havde så små midler at gøre godt med, at
den ikke kunne hjælpe Lise.
I Mønsted havde A/S De Jydske Kalkværker dog allerede i 1883 fået tegnet en ulykkesforsikring
for deres medarbejdere. En ulykke med dødelig udgang gav i Mønsted 500 gange den afdødes
gennemsnitlige dagløn i erstatning. Ved 100 % invaliditet fik man den samme erstatning, ved
mindre invaliditet faldt erstatningen.
For at klare sig måtte Lise sælge ejendommen. Herved fik hun kun 300 kr. tilovers, som blev brugt
på udbetalingen til et lille uanseeligt hus, bygget af flintesten. Huset lå ret afsides lidt øst for
Bjergby, og er i dag en ruin.
Lise måtte arbejde hårdt og hjælpe til rundt omkring og arbejde for andre, for at skaffe føde og tøj
til børnene og sig selv. Hvis hun efter ulykken manglede kalk, fik hun, som et lille plaster på såret,
altid gratis kalk af den nye ejer af Sevel Kalkværk, Jens Nielsen.
Lise blev aldrig gift igen efter ulykken og døde som enke i 1958.
Niels Jensen overdrog senere i 1911 Sevel Kalkværk til sin søn, Jens Nielsen. Ifølge rygter fra nogle
af de tidligere ansatte i Sevel Kalkværk var det for at undgå, at der skulle kunne rejses
erstatningskrav overfor Kalkværket, på grund af dødsulykken.

Sevel Kalkværk 1873-1911
Forventning om profit satte gang i kalkeventyret i Sevel Søndersogn
Sidst i april 1873 kunne man i aviserne læse, at der ved Søndermølle i Sevel sogn var opdaget rige
kalklag, som lå tæt under jordens overflade. En prøvebrænding havde vist, at denne kalk var lige så
god som kalken fra Daugbjerg og Mønsted. Søndermølle ejedes af Jens Jensen Gade. Jens, der var
udlært murer, og nu var blevet en ældre mand, kunne se fidusen i, at man kunne undgå at hente
kalken langvejs fra, som han ofte selv havde gjort. Foruden de lokale, havde også medlemmerne af
det interessentselskab, der var ved at udtørre Flyndersø og Stubbergård Sø, set avisnotitsen. Folkene
bag ”søudtørring-konsortiet” forventede, at de snart ville kunne afslutte projektet, og derved få
ledige folk, som kunne bruges i et kommende kalkeventyr med udsigt til en god profit.
Interessentselskabet tog snart efter kontakt til Jens Jensen Gade og tilbød ham 10.000 rigsdaler for
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Søndermølle og dens jord, i alt ca. 200 tdr. land. Jens blev overrasket over den gode pris og sagde
straks ja. Allerede d. 1. august overtog interessentselskabet gården. Driften af det nye kalkværk blev
overdraget et af ”søudtørring-konsortiets” medlemmer, gårdejer Just Laursen fra Rettrup. Omkring
1. september var der i aviserne annoncer, der tilbød kalk fra Søndermølle Kalkværk fra d. 7. til d.14.
september og fremdeles hver anden uge, til en pris af 10 mark pr. tønde - ved henvendelse til Just
Laursen eller Korsgaard på Nørkjær, Rønbjerg.
Dog gik det ikke som forventet med udtørringen af søerne, specielt Flyndersø blev i sommeren
1873 ramt af uheld. En dæmning brød sammen og et helt tipvognstog forsvandt i dybet, desuden
sank vandet meget lidt, under 10 cm. Resultatet blev, at konsortiet gik konkurs og de delvis
udtørrede søer fyldtes langsomt igen med vand til deres naturlige leje. I slutningen af 1873 solgte
konsortiet ud af deres aktiver, heriblandt Søndermølle.
Søndermølle Kalkværk opgives, Sevel Kalkværk opstår
Ideen med et stort kalkværk ved Søndermølle blev også opgivet. Der blev dog af flere forskellige
arbejdet i kalkgrave og brændt kalk. De steder man har hørt mest om er Højgaard og Bjerggaard,
begge var en del af det man samlet kaldte Sevel Kalkværk.
Højgaard blev bygget af Peder Christiansen Møller i 1882. Han var både gårdmand og
kalkværksejer. Folketællingen fra 1890 viser, at der da var ansat 3 karle og 1 tjenestepige.
Bjerggaard blev bygget af Niels Jensen Mundbjerg engang i 1880’erne. Folketællingen fra 1890
viser, at der da var ansat 4 karle og 1 tjenestepige. Der blev arbejdet med kalkværk og opdyrkning
af heden.
Foruden tjenestefolkene på kalkværksejernes egne gårde, arbejdede der også en del folk fra de
nærliggende gårde og huse. Blandt arbejderne var Svend Anton Nielsen og hans kone Nikoline
Thomsen, Jens (Chr. Jensen) ”Sti” og Mette ”Sti”. Mændene arbejdede i gravene og konerne bar
kalken hen til ovnen i deres forklæder!
Alle huse omkring kalkværket blev bygget af de store mængder flintesten, som jo var affald fra
kalkproduktionen. Men flintestenene var ikke så stabile, at de kunne bruges til hele huset.
Hjørnerne, skillevæggene og skorstene skulle bygges af rigtige mursten, ellers holdt husene ikke
længe. Flintesten sprænger ved meget varme, og der kan nemt trænge fugt ind i flintestenene,
hvorved de ved frost let sprænges.
”Den enes død, den andens brød”
I 1888 kunne Niels Christian Pedersen (Løvig) og hustru Johanne Jensen ikke klare forpligtelser på
deres gård i Egebjerg og den blev overtaget af kreditforeningen. Han fik så arbejde på Sevel
Kalkværk, som ejedes af hans svoger, Niels Mundbjerg. Desuden var der også et hus, som de kunne
bo i. Familien bestod på dette tidspunkt også af en gammel faster, Maren Olsen, som var på aftægt,
samt 2 små børn.
Niels Christians arbejde var at fyre op under kalkovnen. Man brugte dengang lyngen, som i øvrigt
var meget udbredt i Sevel Søndersogn, som brændsel. Desværre havde Niels Christian svært ved at
holde til det hårde arbejde, bl.a. kunne han ikke tåle kalkstøvet. Det var hårde tider, daglønnen var
ikke særlig stor, så ofte fik familien kun det bare brød til morgenmad. I 1889 fik de endnu et barn,
og dermed en mund mere at mætte.
I 1890 skete der det, at landpostbudet blev ramt af et lyn og døde.
Niels Christian søgte stillingen og fik den. Herved fik familien en ny chance for at forbedre deres
levevilkår. Niels Christian var let til bens og al den friske luft gjorde ham godt. Skønt lønnen i
starten kun var 120 øre pr. dag, købte de et lille hus med lidt jord til.
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Gammelt postkort fra ca. 1900 med Bjerggaarden, sendt med posten i 1913.
På et tidspunkt har der også været købmandshandel i Bjerggaarden.
Kalkbrydningsrettighederne opkøbes
Niels Mundbjerg solgte Bjerggaarden til De Jydske Kalkværker i 1891, senere samme år overtog
Anders Sørensen, Bjerggaarden, og fortsatte arbejdet med kalken, dog i mindre udstrækning end
før.
Peder Møller fra Højgaard og Anders Sørensen fra Bjerggaarden solgte i 1891, ifølge en
tinglysning, deres kalkbrydningsrettigheder til ”A/S De Jydske Kalkværker” og de måtte ikke
brænde kalk. De måtte herefter kun bryde kalk til eget brug, dog måtte de sælge det kalk, der
allerede var blevet bestilt. De Jydske Kalkværker gjorde det udelukkende for at undgå konkurrence
fra de relativt små selvstændige kalkværker.
A/S De Jydske Kalkværker fik ikke stoppet Sevel Kalkværk
Man troede ikke, at der fandtes kalk i større mængder længere østpå end ved Bjerggården. ”Wolle
Blaskjær” (Ole Erik Mogensen) ejede gården Øster Blakskjær, og til gården hørte der også en
hedeparcel (matrikel. nr. 94). Hjemme på gården boede også nogle voksne sønner, som skulle
hjælpe til med driften.
En af sønnerne, Morten Blakskjær, funderede over, om der kunne være kalk i deres hedelod, så han
gravede nogle huller. Omkring 1891 lykkedes det, ca. en alen (0,628 m) under overfladen fandt han
kalk.
Fra en dagbog, skrevet af Peder Chr. Skank, der producerede teglsten, ved vi, at der i sommeren
1892 blev brændt 8000 sten til Morten Blakskjær til en kalkovn. Ud fra antallet af sten og
kendskabet til den tids kalkovne, må det have været en såkaldt potovn Morten fik bygget.
Morten var dog ikke særlig energisk og det var sløjt med pengene, så der skete ikke rigtigt noget
med kalkindvindingen. Måske derfor overså ”A/S De Jydske Kalkværker” Wolle og Mortens
kalkfund, eller måske undlod de bevidst også at købe deres kalkbrydningsrettigheder.
I 1898 solgte Wolle en del af mat. nr. 94, Sønderheden, hvorpå kalkværket lå, til sønnen Morten.
De næste år handles kalkværket flere gange. I folketællingen 1906, kaldes kalkværket under
kommentarer for ”Sevel private Kalkværk”, og med Peder Pedersen som bestyrer.
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Der handles en del med Sevel Kalkværk
I 1908 køber Niels Jensen halvparten af kalkværket, som han dog senere samme år sælger igen.
Ifølge en avisomtale fra 18. februar 1910, har Niels Jensen tilbagekøbt ”Sevel østre Kalkværk” og
dermed anlagt et nyt kalkværk udenfor sammenslutningen ”A/S De Jydske Kalkværker”
Et stykke tid efter den tidligere omtalte dødsulykke sælger Niels Jensen kalkværket til sin søn Jens
Nielsen i 1911.
Jens Nielsen med familie og Sevel Kalkværk
Jens Nielsen kom herefter i næsten 50 år til at sætte sit store præg på Sevel Kalkværk.
Jens blev født i Haderup Sogn d. 14. februar 1875. Hans forældre: Jordemoder Kirsten Andersen og
vejentreprenør Niels Jensen, der som tidligere skrevet solgte Sevel Kalkværk til Jens i 1911.
Jens Nielsen blev i 1898 gift med Olga Elisabeth. De boede da i Vildbjerg Kirkeby, hvor Jens
arbejdede som tømrer. Få år efter flyttede familien til Hinnerup.
Da familien Jens Nielsen i 1911 flyttede til Sevel Kalkværk, var Jens allerede far til 11 børn og gift
med sin anden hustru Karin.
Jens Nielsen var en viril mand og blev far til i alt 19 børn.
Med sin første hustru Olga fik Jens Nielsen børnene:
Niels Valdemar
Harry
Jens Majlund
Harald
Kirsten
Edith
Ludvig
Viggo
Harry arbejdede en overgang bl.a. som hestepasser i Kalkværket.
Med sin anden hustru Karin Jenny Mosegaard fik Jens Nielsen børnene:
Aase
Valborg
Svend Aage
Alfred
Ketty

Karin og Jens Nielsen foran privatboligen ca. 1948
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Alfred fik i 1950’erne overladt den daglige drift af Kalkværket, men mange mener, at det stadig
reelt var Jens Nielsen, der styrede Kalkværket.
Jens Nilesen havde det store dilemma, at han samtidig med ægteskabet med Karin var forelsket i
hendes lillesøster Ninna. Ninna boede ved Sorø, og ofte var Jens Nielsen på besøg hos hende på
sine forretningsrejser. Et af Karin og Jens Nielsens børnebørn har fortalt, at Jens Nielsen engang i
haven hjemme i Sevel Kalkværk grædende havde sagt, at han godt vidste, at det var noget rod, men
at han elskede både Karin og Ninna. Karin døde i 1949.
Ninna og Jens Nielsen fik sammen 6 børn udenfor ægteskabet:
Knud
Leo
Henning
Oluf
Ninna
Johannes.
Senere blev Jens Nielsen og Ninna dog gift.
Jens Nielsen døde i 1959 og Ninna døde i 1961.
Knud (Mosegaard) har skrevet bogen: ”Dagene er korte”.
Bogen handler om Knuds oplevelser i barndommen. Levevilkårene for hans mor og hans søskende,
samt deres delvise afhængighed af den indkomst de får fra manden, der engang imellem kommer på
besøg hos dem. Der er dog intet i bogen, der kan henføres til Kalkværket i Sevel.

Sevel Kalkværk 1911-1950
Sevel Kalkværk var i mange år egnens største arbejdsplads
Da Jens overtog Kalkværket i 1911 var der i alt 10 mand beskæftiget i gravene og ved ovnene.
Jens fik sat så meget gang i Kalkværket, at arbejdsstyrken en overgang var helt oppe på 40 mand.
Via interview og beretninger fra tidligere arbejdere i Sevel Kalkværk og nogle af deres børn, har jeg
fået navne på ca. 55 personer, der har haft deres indkomst fra arbejde i forbindelse med Kalkværket.
Nogle af dem vil blive direkte nævnt med navn i de efterfølgende afsnit.
Helt fra Randers hentede Jens Nielsen arbejdskraft
De lokale arbejdere kom fra bl.a. Herrup, Sevel,
Vridsted, Vinderup, Skave, Ål og Sahl. Men også
langvejs fra. Anders Christian Sørensen og hans
kone Marie Mosegaard (lillesøster til Jens
Nielsens kone Karin) flyttede fra Randers til Sevel
Kalkværk i 1912 for at arbejde. Anders Christian
passede kalkovne og Marie gik til hånde i Jens
Nielsen hjem. De boede først i Familiehuset,
senere fik Marie en byggegrund oppe ved
landevejen af Jens Nielsen, som tak for
hushjælpen. Ca. 1920 fik Anders Christian og
Marie bygget hus. På 1. sal blev der indrettet en
lejlighed, hvor Christian Halkjær med familie
flyttede ind.
Jens Nielsen store villa. Bagerst ses
smedjen.
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Christian arbejdede i kalkgravene.

Kalkgraven i 1922
Set fra venstre: Jens Nielsen (kalkværksejer), Chr. Halkjær, Chr. Pedersen, Viggo Sahl,
Gudmund Nielsen, Mailund Nielsen, Niels Peder Nielsen, Chr. Jensen, Aksel, Ingvar
Christensen, Laust Andersen (vognmand), Jens Jensen (vejmand), ukendt, Niels Chr. Thorsen,
Mads Nauersgård, Anker Magnussen (handelsmand), Harry Nielsen(søn af Jens Nielsen).

Hvordan man lavede kalkgrave og udnyttede kalken
Arbejdet i kalkgravene og ved ovnene krævede en del arbejdskraft. Der blev anlagt tipvognsspor fra
kalkgravene op til ovnene. Her udgjorde en hest trækkraften.
For at lave en ny kalkgrav skulle man først fjerne græsset og overjorden. Disse var værdiløse og
blev om muligt smidt ned i en udtømt kalkgrav. Næste lag kaldes uhr. Uhr-laget består af blandet
porøst kalk og flint. Dette blev solgt til landmændene for at forbedre jorden. Det var bedst at sprede
uhr ud om efteråret. Om foråret var det så ret let at adskille kalken fra flinten efter vinterens frost.
Den rene flint blev så vidt muligt fjernet fra kalken og solgt som byggemateriale, hvis muligt. Det
flint, der ikke blev solgt blev lagt i dynger, kaldet tipper.
Herefter blev kalkblegerne (kalkstykker) via tipvogne kørt til brænding i kalkovnene.
Den brændte kalk blev solgt som mørtel, som bruges til byggeri.
Noget af kalkaffaldet fra brændingen blev vandet og tørret igen og fyldt på sække. Denne kalk
kaldes hydratkalk og bruges til at kalke huse med.
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Kalkgraven ca. 1930
Her har man også hentet kalk under vand.
Set fra venstre: Niels P. Nielsen, ukendt, Kristian Hansen, Alfred Madsen, ukendt, Niels Kr.
Pedersen, Gustav, Oscar Nielsen, ukendt, Harry Nielsen, ukendt, ukendt, ukendt.
Niels P. Nielsen og ”bette hak”
Niels P. Nielsen, som er med på begge billederne fra kalkgravene, kom engang til at slå hakken i sin
fod. Han skreg da ”bette hak, bette hak” og slog den med stor kraft ned i jorden, hvorved skaftet
knækkede. Til slut sparkede han til hakken, nu havde den fået sin ”straf” for at ramme ham i foden.
Han slap dog for at skulle erstatte skaftet!

Ca. 1930. Harry Nielsen og hesten Klaus på vej op mod ovnene med kalkblegerne.
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Fra kalkgravene gik der 2 tipvognsspor. Det ene gik op til kalkovnene og det andet førte hen til
brinken, hvor man deponerede ”grasset” (flinteaffaldet).

Ca. 1930. På billedet ses i alt 5 kalkovne. De 4 er af typen potovne, og den længst til venstre er en
kontinuerlig brændende ovn. Helt til venstre på billedet anes et nybyggeri af endnu en ovn.
Arbejdet ved kalkovnene
Meningen med den endnu ikke færdigbyggede ovn, var oprindelig at brænde mursten. Der var ler i
området tæt ved Kalkværket, så Jens øjnede en chance for at udvide forretningen. Men tiden var
ikke gunstig for byggeriet, og så vidt vides, blev der aldrig brændt tegl i den. Senere skulle Jens
have forsøgt sig med at brænde kalk i den. Men det brændte kalk var af så dårlig en kvalitet, at man
opgav det. I halvtredserne kaldte man ovnen ”vandtårnet”, selvom den heller ikke da blev brugt til
vand.
Potovne blev ikke bygget efter ca. 1924, men erstattet af de mindre energikrævende kontinuerligt
brændende ovne. Efterhånden blev de gamle ovne slidte og en ny stor ringovn blev bygget. Hvornår
vides ikke præcist, men nok sidst i 1930’erne.
Ved kalkovnene arbejdede fyrbøderne i to holds skift, da der skulle være bemanding ved ovnene
hele døgnet, mens der blev brændt kalk.
Arbejderne ved ovnene havde oftest en klud for næsen, når de arbejdede med kalken. Den brændte
kalk ætsede i både øjne og næse, og ofte fik de næseblod af de giftige dampe.
Man fyrede mest med træ og tørv i de gamle ovne. I ringovnen brugte man brunkul og lidt rigtig
kul. Under 2. verdenskrig blev man nødt til at bruge tørv. Efter krigsårene købte man meget brunkul
fra Sdr. Resen.
Marius Stadsbjerg
Omkring 1925 fik Jens Nielsen radio. Radioen kørte på batteri. Marius Stadsbjerg, der var ansat
som kusk/chauffør, kunne ikke forstå den nymodens teknik. ”Det kan da ikke passe, at man her i
Sevel Kalkværk kan høre, at de snakker helt ovre i København.”

9

Ellers var Stadsbjerg skam snu nok. Han havde 2 store jydske heste og skulle hente træ til
Kalkværkets ovne fra Feldborg Statsskov. Så for at udnytte hestene og tiden bedst muligt, spændte
han to vogne efter hinanden og kørte således med ”dobbelt læs” på èn gang. Samme ”dobbelt læs”
metode, brugte han også, når det gjaldt om at køre flint væk fra Kalkværket ud til veje og byggerier,
samt når der skulle køres uhr ud til landmændene. Om vinteren var han på et tidspunkt ansat af
kommunen til at rydde grusvejene for sne. Stadsbjerg lavede selv en simpel sneplov af nogle
kraftige brædder. Sneploven blev så spændt fast til hestenes seletøj.

Vejerhuset (foto fra ca. 1959) Der er her ført elektricitet til Kalkværket.
Vejerhuset
I ”Vejerhuset” havde Jens kontor. Til venstre for bygningen var der en brovægt, så man kunne
afregne korrekt for det solgte kalk. I 1930’erne var der, i et rum inde i ”Vejerhuset”, et lille elværk,
bestående af en benzindrevet generator. Denne generator forsynede de omkringliggende huse i
”byen” Sevel Kalkværk med jævnstrøm. Som regel blev der tændt for generatoren klokken fire om
eftermiddagen og slukket igen ved sengetid. Sengetid var i 1930’erne imellem klokken ti og elleve
om aftenen. Kun de færreste havde radio, og det var før fjernsynet blev opfundet.
Jens Møller Olesen
Jens Møller Olesen kørte med hest og tipvogn kalken op fra kalkgravene til Kalkværket.
Senere blev Jens Olesen ovnpasser/fyrbøder. Han arbejdede i Sevel Kalkværk fra 1934 og til sin
død i 1959.
Familien boede i Familiehuset fra 1934 til 1949, hvor de flyttede til Ål ved Vinderup. Herfra kørte
Jens til Kalkværket på sin motorcykel. En Harley Davidson med sidevogn, noget af et syn dengang,
hvilket gjorde, at Jens Olesen fik en særlig status i de lokale drenges øjne.
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Jens havde bijob som fiskehandler. (Maja, datter af Jens og Mathilde har fortalt følgende fra ca.
1945, hvor Maja var 8 år)
Jens Møller Olesen passede ovne om natten fra klokken fire til klokken tolv middag. For at skaffe
lidt ekstra til familien, var han i fritiden også fiskehandler. Efter middag kørte han, på cykel med
anhænger, til Sjørup for at købe fisk. Han solgte derefter fiskene i Sjørup, og var der flere, solgte
han dem undervejs hjem mod Sevel Kalkværk. Hvis der var fisk i overskud, når han nåede hjem, fik
familien altid fisk til aftensmad. Nogle gange var der endda flere end de kunne spise med det
samme, dem måtte Maja så gøre i stand. Det var ofte sild og de blev syltet. Nok noget svarende til
marinerede sild. Majas brødre havde ikke disse huslige pligter, hvilket irriterede Maja grusomt.
Majas mor, Mathilde gik ud og vaskede for folk, hakke roer mm., for at skaffe tøj og mad nok til
familien.
Majas oplevelse fra Kalkværket
Maja husker Jens Nielsen som en rar mand.
Hun mødte ham ofte og snakkede lidt med ham. Det kunne hænde at hun fik en lille skilling af Jens
Nielsen.
Jens Møller Olesen brugte af tørvedyngen nær ovnene, når han var med til at passe og fyre op ved
ovnene. Det havde Maja lagt mærke til, og engang hvor de hjemme i Familiehuset manglede
brænde, kørte hun uden den mindste bekymring trillebøren ned til tørvestakken og fyldte den med
tørv. Her mødte hun Jens Nielsen, som sagde, at hun var en stor pige, der sådan kunne køre tørv
hjem til sin mor.
Denne gang faldt der dog ikke en skilling af!
Hendes forældre var dog ikke glade for hendes tørvefangst, så herefter ”stjal” hun ikke mere tørv
fra tørvestakken.
Pulse Poul arbejdede også ved ovnene. Maja og hendes bror Martinus snakkede ofte med ham. Han
stillede altid sin cykel ved Vejerhuset. Maja og Martinus måtte godt låne Pouls cykel, hvilket de
gerne gjorde. Men det fik en ende, da deres far opdagede det. Han ville ikke have at de brugte Pouls
cykel.
Det var rigtig træls, så for at straffe en eller anden, smurte de tjære på saddelen på Pouls cykel!
Der var vist ingen der opdagede synderne, eller også har de stille smilet lidt af drengestregerne, de
frygtede konsekvenser udeblev nemlig! Det var måske i sig selv straf nok!
Erik Lyngesen
I 1947 sendte Alfred Nielsen bud efter Erik Lyngesen. Halvt spøgende spurgte Alfred om han
kunne slå lyng med en le. Det kunne Erik, så han fik bl.a. til opgave at slå masser af lyng. Lyngen
brugtes til at isolere ovnene udvendigt, for at beskytte kalkblegerne i ovnene imod frost, når ovnene
ikke var i drift. Ovnene stod stille i bl.a. Julen.
Eriks arbejdsulykke i 1947
Erik jog en dag en greb igennem sin fod og gik syg hjemme i nogle dage. Senere kom han på
sygehuset. I en periode fik familien ingen penge. Med tre sultne børn, og uden midler til at købe
mad for, var det ikke nemt. Slagter Mikkelsen fra Herrup, der dengang kørte ud med sin kødvogn,
kom også til Ely og Erik ved Sevel Kalkværk. De skulle ikke have noget kød denne gang, da de
ingen penge havde. ”Selvfølgelig skal i have kød”, havde slagteren sagt. Han gik ud igen og kom så
tilbage med noget kød. ”I kan altid betale senere, engang når I igen får penge”. Det var noget der
rørte ægteparret, at en der ikke kendte dem, gav dem kredit!
Senere fik de 75 kr. af kommunen om ugen til det mest nødvendige. Efter ulykken fik Erik 300 kr. i
erstatning fra Kalkværket. Denne erstatning skulle dog betales tilbage til kommunen, da de jo
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tidligere havde lagt ud! Alfred Nielsen hentede Erik i hjemmet, da han hørte at Erik var kommet
hjem fra sygehuset. Han kunne da altid lave lidt!

Byen Sevel Kalkværk voksede langsomt op omkring Kalkværket, her set fra Korsengen, nordvest
for byen, ca.1960.
Længst til venstre ses tydeligt slaggerdyngerne og ”Familiehuset”.
Sidst i 1940’erne boede der i ”Familiehuset”: Erik Lyngesen med kone og tre børn, Jens Olesen
med kone og fem børn, (hvor den mindste pga. pladsmangel sov i en kommodeskuffe om natten)
samt ungkarlen Alfred Baarslund. Alle familier arbejdede for udlejeren, Jens Nielsen, Sevel
Kalkværk.
Pumperne kørte i al slags vejr
I krigsårene 1940-1945, var Peder Jensen maskinpasser. Peder blev kaldet Hæk, fordi han kom fra
en af Hækgårdene nærved Kalkværket. Heldigvis havde Peder mekanisk snilde, for pumperne
drillede meget og det var svært at få reservedele til dem, så det krævede en del arbejde at holde dem
kørende.
I 1948 havde Karl Kristiansen tjansen med at holde pumperne i gang. Han skulle tilse pumperne
under et voldsomt uvejr, og blev ramt af et lyn. Han blev slået bevidstløs og faldt omkuld. Heldigvis
faldt han ikke ned i en af kalkgravene, hvori han i værste fald kunne drukne. Han blev efter kort tid
fundet af nogle kollegaer og bragt hjem. Så vidt vides fik han ingen mèn af ulykken.
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Luftfoto fra 1948

Sevel Kalkværk med kalkgravene i baggrunden og slaggerdynger til venstre
Forrest: Smedjen( lille hus) og 3 kornstakke.
Bagved smedjen: Vejerhuset med bl.a. kontor.
Med stor skorsten: Ringovnen med tilhørende lagerhal.
Bag Ringovnen: En kontinuerlig brændende ovn med lagerhal.
I forbindelse med den lange lagerhal, skimtes 3 potovne.
Fritstående ovn bagerst: Kaldes ”Vandtårnet”(oprindeligt bygget til at brænde tegl i.)
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Sevel Kalkværk 1950-1958
Beretninger mm. af tidligere medarbejdere fra Sevel Kalkværk

Tipvognssporet fører hen til kalkovnene. (foto fra 1956)
Forrest til venstre skimtes ”vandtårnet”.
Bag vandtårnet: En kontinuerlig brændende ovn med lagerhal.
Med stor skorsten: Ringovnen med tilhørende lagerhal.
Til højre: Den østligste af de 3 potovne.
Hvide Poul eller Pulse Poul
Poul Andersen arbejdede i mange år i Sevel Kalkværk. En del af hans arbejde ved ovnene bestod i
at skovle hydratkalk i sække. Det var noget der virkelig kunne støve, så Poul blev ofte helt hvid,
deraf fik han tilnavnene Hvide Poul og Pulse Poul.
Poul havde en lille ejendom i Viftrup. Men han var nu ikke den store landmand. Engang havde han
købt tre sække gødning, for nu skulle der gøres noget ved landbruget. ”Nu skal det gi’ eller ta’,
sagde han. Det gav dog ikke noget, for ifølge fortællingen fik han aldrig spredt gødningen ud.
Poul havde to små islænder heste og kørte ofte stærkt med dem og med stivvogn. På vej hjem fra
Kalkværket skulle han ofte ind og handle ved købmanden i Sevel Kalkværk, Christian Hindkjær.
Poul købte og spiste gerne flødeboller hos købmanden og havde som regel god tid til at snakke. Det
blev engang for meget for hestene, så de fandt selv hjem til gården i Viftrup, med vognen, men
uden kusk. Poul var også hjælpsom. Da Henning Christensen i 1950’erne flyttede til Sevel
Kalkværk, hvor han havde fået arbejde, havde han og familien blot et lille simpelt træhus med, som
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de boede i. Henning lånte Pouls heste i forbindelse med, at han skulle grave kælder ud til sit nye
hus.

En af kalkgravene (foto fra 1956)
Kasserne nede i graven blev fyldt med kalk eller flint og via et simpelt spil hejst op og læsset over
i tipvognene. Da man gravede helt ned til 10 meter under den normale jordoverflade, kom man
ofte ned til grundvandet.
Til højre ses pumpen, som sugede vandet op fra graven. Man havde endda lavet en kanal for at
føre vandet væk fra området.

Sevel Kalkværk anno 1952
Ejer, ansatte og deres arbejde
Jens Nielsen, kalkværksejer.
Alfred Nielsen, bestyrer (søn af Jens Nielsen).
I selve kalkgravene arbejdede:
Svend Larsen (Bjørnkærvej 8, boede i flintehus med 9 tdr. land dårlig jord).
Peter Øster (Hasselholt, Vinderup).
Henning Christensen (Sevel Kalkværk (Bjergby).
Kristian Andersen.
Gravede uhr, overfladejord med kalk i:
Marinus ”Rundt” (stammede fra Rakkerslægten i Kisum ved Rønbjerg).
Karl ”Tørvekrog”.
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Jens Olsen (Hasselholt).
Passede spillet ved gravene:
Peder Hæk Jensen (var også formand) og afløstes nogle gange af Jens Olsen.
Peder sprængte også enkelte gange flintlagene i stykker med dynamit for at få fat i kalken!
”Kjælle” Kristian kørte med hest og tipvogn.
Ved ovnene:
Henning Vistisen: Arbejdede ved ringovnen.
Erik Lyngesen: Arbejdede ved den store ovn (kontinuerlig brændende ovn).
Poul Andersen: Arbejdede ved de gamle potovne.
Kalkgravene
Arbejdet i kalkgravene: Med hakke og skovle gravede de blegerne og flinten op. Blegerne og
flintestenene (flinteaffaldet kaldte de ”gras”) kom i hver deres kasse og blev via spillet hejst op af
graven.
Der blev hele tiden blev pumpet vand op af kalkgravene, og det var nødvendig med gummistøvler.
En nat gik pumpen i stykker, og dagen efter var hele graven fyldt op med vand.
Hvis blegerne skulle tages op af vand, fik arbejderne lidt mere i timen oveni den normale takst.
Men hvis det regnede meget og arbejdet måtte stoppes i længere tid, fik de ingen løn. I hvert fald
ikke hvis Jens Nielsen opdagede det!
Under en sådan ”vejrligsperiode” gik man ofte op til Henning Vistisen, som huserede ved
Ringovnen. Her var der varme og tørvejr. Henning var god til at fortælle historier, så det gav et
hyggeligt afbræk i det hårde arbejde.
Flinten slider på gummistøvlerne
Der var meget flint blandt kalken i graven, og det gav et stort slid på arbejdernes gummistøvler.
Da pengene var små og man skulle regne med at investere i nye gummistøvler ca. hvert kvartal, tog
man bussen til Holstebro, og købte gummistøvler hos Fjeldsted. Her havde de nemlig 2. klasses
støvler til billige penge.
Også hakkerne og skovlene blev slidt af flinten. Derfor kom smeden fra Herrup, Robert
Frederiksen, efter behov, og mindst en gang om ugen på arbejde i Sevel Kalkværk. Man havde
endda en lille smedje ved kalkværket.
Der var to tipvognsspor. En, der gik op til kalkovnene, og en der gik til brinken, hvor man
deponerede ”grasset” (flinteaffaldet).
Tipvognen faldt ned i graven
Kjælle Kristian, var hestepasser og tipvognsstyrer. Engang, da han var på vej til ovnene med et læs
bleger, gik seletøjet pludselig i stykker. Tipvognen begyndte langsomt men sikkert, at køre baglæns
ned imod kalkgraven. Han råbte højt, for at advare folkene i kalkgraven om faren.
Heldigvis nåede de tre i kalkgraven at springe hen i et hjørne, og slap således uskadt, da tipvognen
kort tid efter dumpede ned i graven. Med spillet fik man hejst først selve tipvognskassen op og
derefter hjulene.
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Det hele var dog ikke kun hårdt arbejde!
Respekt for Kalkværksejeren
Engang havde de oppe på en skrænt sat en greb, og hængt en jakke på den. Derved ville det på
afstand se ud som om, at Jens Nielsen stod der og overvågede, om folkene i gravene nu også bestilte
nok. Specielt Karl Tørvekrog havde respekt for Jens Nielsen, ja han var faktisk ræd for ham. Så han
knoklede løs med at fjerne overjord. ”Hvorfor arbejder du så tovligt?” spurgte Henning. ”Kan du
ikke se at Jens Nielsen står deroppe på brinken og kigger på os?” svarede Karl.
De andre holdt masken, og der gik over en time inden Karl opdagede, at det ikke var Jens Nielsen,
der stod og kiggede på. (Karl havde problemer med synet og måtte sidst i halvtredserne helt stoppe
med at arbejde i Kalkværket)

Spil, bomme og tipvogne (foto fra 1958)
Spillet blev drevet af en elmotor, som via en gammel gearkasse fra en bil, kunne hejse kasserne
med kalk og flint op fra gravene.
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Kalk og lastbiler
Erik Lyngesen havde i 1950’erne jobbet med at passe vægten og læsse den brændte kalk på lastbiler
mm. Han skulle oftest starte ved midnatstid. Evald Andersen og hans far, Laust Andersen kørte med
hver deres lastbil.
De stillede blot lastbilerne ved Kalkværket om aftenen. Når så Erik Lyngesen var færdig med at
læsse dem med kalk, skulle han vække dem. Erik arbejdede på akkord, så han gik blot hjem i seng
når han var færdig med at læsse kalken og havde fået vækket chaufførerne. Gik det godt, var han
færdig ved seks-syv tiden om morgenen.
Nogle gange var der dog kun en lastbil, der skulle læsses.
En nat, efter at han havde fået læsset Evalds lastbil og Evald var vækket, fik Erik tilbuddet om at
tage med en tur til Sunds. Erik var færdig med arbejdet og tog med på køreturen.
Pludselig undervejs begyndte det at ryge omme fra ladet. Det var den brændte kalk, som udviklede
meget varme. Evald holdt ind ved en å og begyndte straks at øse vand på kalken. Men det skulle
gøres forsigtigt, thi kom der for meget vand på, kunne kalken næsten eksplodere, eller sætte bilen i
brand, thi læsket kalk kan opnå temperaturer på ca. 200 grader.
De fik dog stoppet varmeudviklingen og kom hjem med bilen i god behold.
Kalken blev solgt så langt væk, som til Skagen
Ofte havde teglværkerne rundt omkring selv lastbiler og chauffører til at hente den gode kalk fra
Sevel Kalkværk. Flere mente, at kalken herfra var af en bedre kvalitet end kalken fra konkurrenten,
Mønsted Kalkværk.
En vognmand kørte fisk fra Skagen til Esbjerg. På hjemvejen kørte han omkring Sevel Kalkværk og
fik så læsset lastbilen med kalk. Erik Lyngesen havde jobbet med at læsse kalken på akkord, så det
var jo dejligt, at chaufføren ville hjælpe ham med at læsse. Denne flinke chauffør fik altid serveret
kaffe med boller hos familien Lyngesen, som så til gengæld ofte fik en portion fisk.
En anden chauffør, Jelsmark fra Struer, var ud af en fin familie. Han fik selvfølgelig kaffe hos
Kalkværksejeren, Jens Nielsen. Denne chauffør hjalp ikke med at læsse kalken!

Arbejderne i Sevel Kalkværk ville ikke finde sig i alt
”Utugtig selvtægt”.
Engang i 1950-erne var to af arbejderne fra Sevel Kalkværk indblandet i selvtægt, hvor en uskyldig
mælkekusk blev banket så grundigt, at han måtte en tur på sygehuset i Holstebro.
Christian Johansen, der var ungkarl, boede nær Sevel Kalkværk. Christian havde et lille
husmandssted og var også mælkekusk.
Som så mange andre, havde Christian også en husholder. Hun sov alene inde i stuen om natten.
En tidlig kold vintermorgen, efter at Christian var færdig i stalden, skulle han som vanlig ud på sin
mælkerute. Hans vanter lå inde i huset, så han blev nødt til at hente dem inde i den mørke stue, hvor
husholderen lå og sov. Hun må åbenbart være vågnet ved at Christian listede rundt inde i stuen.
Christian skyndte sig ud med vanterne og tog ud på sin ”mælketur” sammen med sin bror, som ofte
hjalp ham. Husholderen, der troede at Christian havde haft utugtige hensigter med besøget i stuen,
farede over til en nabo, og klagede over husbonden.
Efter mælketuren gik Christian ud i stalden for at muge ud. Imens han gik og mugede, kom der tre
mænd ind til ham, for at give ham en lærestreg. Det gik dog over gevind og Christian blev
mishandlet så meget, at han bl.a. fik kraniebrud og kom på sygehuset i Holstebro. Sagen fik et
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retsligt efterspil med 30 dages fængsel til to af mændene, mens den tredje slap for fængsel. To ud af
de tre gerningsmænd arbejdede i Kalkværket.
Der gik megen snak i området om den hårde behandling af den uskyldige mælkekusk. Arbejderne i
selve Kalkværket mente ikke, at Christian havde fortjent tæskene og sagde til kalkværksejren Jens
Nielsen: ” Hvis du ikke fyrer de to, der var med til at banke Christian, så går alle vi andre hjem”.
Jens Nielsen valgte at fyre de to.

Penge skal der til!
Ingen penge til lønudbetalingen
Sevel Kalkværk udbetalte altid lønnen om fredagen og selvfølgelig i kontanter.
En fredag i 1955 blev der stor opstandelse i Kalkværket. Det var lønningsdag og en kuvert med ca.
1000 kr. var blevet væk. Jens Nielsen sendte bud efter Erik Lyngesen, om han ved en fejl havde fået
en kuvert sammen med nogle papirer. Det havde han ikke. En handelsrejsende, som samme dag
havde været omkring Kalkværket, blev hentet i Viborg, han kunne måske have taget kuverten med
pengene. Det havde han dog ikke. Tidligere havde man på Kalkværket nemlig haft en uheldig
oplevelse med nogle skrothandlere. De havde købt noget gammelt jern. Men kort tid efter opdagede
folkene i Kalkværket, at en gammel pumpe var forsvundet, og den var ikke med i handelen. Så
nogle af folkene kørte efter skrothandlerne og fik heldigvis fat i ”den manglende pumpe,” inden den
blev omsat til penge.
Kuverten, med pengene til lønudbetalingen, blev efter en grundig eftersøgning i kontoret fundet.
Den var faldet ned bag en skuffe.

Fra Peder ”Hæk” Jensen’s timebog fra 1957.
Man fik en god løn på Sevel Kalkværk
Ud fra ”timebogen” kan man beregne timelønnen på Kalkværket i 1957.
Peder Jensen, der var formand i kalkgravene fik 4,75 kr. i timen.
De andre arbejdere fik 4,09 kr. i timen, dog med et tillæg på 10 øre i timen, når de arbejdede i vand
i bunden af kalkgraven.
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En af de tidligere ansatte har fortalt, at man fik 1 kr. mere i timen på Kalkværket, end man fik på
Viftrup Savværk. Viftrup Savværk var i halvtredserne en anden stor arbejdsplads nær Sevel
Kalkværk.

Fritiden

Stampestrømmen(æ’ strøm) ses nede i slugten. (foto fra 1960)
Til højre i billedet skimtes kanalen, som blev brugt til at føre det oppumpede vand væk.
Stampestrømmen og Kalkværket som udflugtsmål
Når beboerne i Sevel Kalkværk’s ”bydel” (blev senere omdøbt til Bjergby) fik gæster, skulle de
næsten altid en tur ned og kigge til æ’ strøm samt se lidt på Kalkværket. Stampestrømmen udsprang
(indtil 1960) som en kilde nær kalkindvindingsområdet, og løb ud i Stubbergård Sø. Man fiskede
også i Stampestrømmen, og vandet var så rent, at det kunne drikkes direkte af den lille sø, som var
ved udspringet.
De unge gik også ture i det smukke landskab. Børnene legede omkring Strømmen, lavede
vandmøller og skar også fløjter af nogle grene fra de træer, der voksede dernede.
Børnene kunne også lide at lege nær de varme kalkovne, men det kunne være farligt. Det
spekulerede de ikke på dengang. Det var nok mest for at undgå ulykker, at Jens Nielsen med sin
stok ofte jagede ungerne væk, når han var på en af sine mange inspektionsture rundt i Kalkværket.
Områdets unge yndede også at færdes omkring de varme kalkovne.
Jens Nielsen blev også kaldet ”agenten”, måske fordi han gik med stok og ofte rejste rundt på
forretningsrejser. Jens virkede som en myndig person, og nogle af børnene samt enkelte af de
voksne var direkte bange for ham.
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Medarbejder frynsegoder
Der blev nogle gange holdt juletræsfest for børnene i Familiehuset. Kalkværkets bestyrer, Alfred
Nielsen, var klædt ud som julemand og delte godter ud til børnene. En af børnene kunne ikke
genkende Alfred og blev så bange for julemanden, at hun begyndte at græde.
Til fastelavn gik børnene rundt og raslede, og oftest fik de mere hos familien Jens Nielsen, end hos
de andre familier i området. Tilsvarende ”gode” gjorde sig gældende for konfirmanderne ved Sevel
Kalkværk.
Kalkværket inviterede medarbejderne på udflugt til Dollerup Bakker i 1950.
Udflugten foregik i bus og alt var betalt af Kalkværket. Medarbejderne og deres hustruer, fik både
mad og drikke. Frokosten blev nydt i de smukke bakker. Senere fik de middag på Restaurant
Bækkelund. Menuen var medister og jordbærgrød.
Udflugten til Dollerup Bakker 1950

Fra venstre: Mathilde Olsen, Alfred Nielsen, Ely Lyngesen og August Poulsen.

Sevel kalkværk 1959-1961
Kalkværket brugte store mængder brunkul
I halvtredserne var de store brunkulsbrydninger i bl.a. Ørnhøj og Abildå godt i gang. Brunkul var en
god og billig brændsel. Derfor brugte Sevel Kalkværk brunkul bl.a. i den store ringovn. Efterhånden
havde man lært at styre brændingen af kalk i den, så kvaliteten var i orden. Sevel Kalkværk fik
leveret meget brunkul af brunkulsentreprenøren Winther Christensen, som tilsyneladende ikke
manglede penge. Der gik lang tid, hvor der ingen regning kom på kullene.
Winther Christensen havde åbenbart i længere tid samlet beløbene på leveringerne sammen.
I efteråret 1959 troppede han op på Kalkværket og præsenterede den nu aldrende Jens Nielsen og
sønnen Alfred for en regning på 165.000 kr.
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Dette resulterede åbenbart i nogle forhandlinger, for d. 21. december 1959 skriver Holstebro
Dagblad, at Sevel Kalkværk er solgt til brunkulsentreprenøren Winther Christensen.
Jens Nielsen døde allerede d.16. december 1959, så en af hans sidste gerninger har været at
underskrive salgspapirerne på Sevel Kalkværk.
Kalkbrydningen moderniseres med den nye ejer
Efter Winther Christensens overtagelse af Sevel Kalkværk, gik man væk fra de tidligere tiders
arbejdskrævende produktionsmetoder. I stedet for brug af hakke, skovl mm, indsattes store
gravemaskiner for at fjerne overjord og frilægge kalken. For at sænke vandstanden i kalklagene og
undgå brugen af pumper, rørlagde han det første stykke af Stampestrømmen i flere meters dybde.
Herved tørlagde og ødelagte han den unikke kilde, hvorfra bækken udsprang.

Store gravemaskiner i sving for at blotlægge kalken (april 1960)
Sevel Kalkværk lukkes
Det var Winther Christensens mening af kalkproduktionen skulle intensiveres og produktionen
genoptages omkring 1. marts 1960. Dette skete dog ikke, der var problemer med afvandingen fra
Kalkværket via Stampestrømmen. Der var omkring 1955 anlagt et ørreddambrug lidt vest for
Kalkværket. Dette dambrug brugte Stampestrømmens vand og kunne risikere at få forurenet vand
fra Kalkværket grundet de store jordarbejder, eller måske få for lidt vand pga. ændringen af
vandstanden. Det blev til flere retssager angående rettighederne til vandet, risiko for forurening mm.
Nogen egentlig afklaring kom der ikke. Dambruget fik nye ejere, der udvidede driften, hvorved en
evt. forurening fra Kalkværket ville kunne gøre endnu større skade og blive en bekostelig affære.
Kalkpriserne var stagnerende, måske endda faldende på dette tidspunkt.
Resultatet blev, at der aldrig kom gang i kalkproduktionen med Winther Christensen som ejer.
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Rygterne gik på egnen, at A/S De Jydske Kalkværker havde betalt Winther Christensen 100.000 kr.
for at stoppe kalkindvindingen, og dermed fik de stoppet en konkurrent på kalkmarkedet.
En lokal beboer spurgte engang Winther Christensen, om rygterne talte sandt. ” Folk siger så
meget” havde han svaret!

Området omkring Sevel Kalkværk 2009

Ruiner af solide potovne ses tydeligt (april i 2009).

Rustne tipvogne og en forfalden bygning med en solid og delvis intakt ringovn (april 2009).
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Kalkovnene forfalder
Siden Sevel Kalkværket stoppede i 1960, er de gamle ovne efterhånden blevet til ruiner.
Hvis man ikke gør noget, vil ruinerne langsomt forfalde endnu mere. Tidligere har man talt om evt.
at skabe et kalkværksmuseum i Bjergby. Hvis det skal gennemføres, er det på høje tid at påbegynde
dette store krævende, men spændende arbejde.
Området omkring Stampestrømmen fredes
I 1989 rejste Danmarks Naturfredningsforening en fredningssag på områderne omkring
Stampestrømmen. Med det formål at beskytte og forbedre de store landskabelige værdier syd for
Stubbergård Sø, samt at få en renere og smukkere Stampestrøm, ved at dambrugsdriften ophører.
Naturklagenævnet kom med den endelige afgørelse i 2001. Resultatet blev at i alt 107 ha. fredes og
at Stampestrømmens Dambrug skal nedlægges og en del af Stampestrømmen genslynges. Dette er
sket, og det tidligere Ringkøbing Amt har også foretaget naturpleje i området.
Fredningen er ikke til hinder for, at der kan ske en reetablering af Stampestrømmen. Mange ældre,
der kan huske hvordan kilden oprindelig sprang, har et stort ønske: At få den del af
Stampestrømmen, der blev rørlagt i 1960, frilagt igen, og om muligt, at selve kilden igen kan
springe ud i en sø som tidligere, og derved blive synlig i det smukke og kuperede område.

Gravstenen på kirkegården i Herrup over
kalkværksejer Jens Nielsen og hustru Ninna Nielsen
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Kildeliste:
Nedenstående har alle bidraget med materiale, som på den ene eller anden måde er blevet brugt i
”Sevel Kalkværks historie”
Ely og Erik Lyngesen, Bjergby
Hans Pedersen, Bjergby
Hilmar Nielsen, Bjergby
Henning Christensen, Bjergby
Gunnar Hallum, Herrup
Tenna Kirkeby, Herrup
Jenny Olesen, Røjbæk
Valdemar Møgelbjerg, Vinderup
Eva Irene Nyboe, Vinderup
Svend Larsen, Vinderup
Carlo Halkjær, Struer
Maja Jensen, Humlum
Karin Nygaard Johansen, Holstebro
Bent Lund Kristensen, Holstebro
Poul Erik Mosegaard, Holstebro
Per Vegger, Mønsted Kalkgruber
Ejner Hansen, Simmelkær
Harry Christensen, Ry
Jens Rostrup, København
Ove Mosegaard Nielsen, København
Vinderup Egnshistoriske Arkiv
Skive Folkeblad
Vinderup Avis
En stor tak til alle, som har bidraget med billeder, beretninger og fortællinger.
Det har mest været tidligere medarbejdere eller deres børn, men også mange andre har vist interesse
og støtte i ”min jagt” på billeder og beretninger.
Uden disse bidrag havde det ikke været mulig at skrive ”Sevel Kalkværks historie”.

Arne Christensen
Født 1955 i Kjeldbjerg ved Skive
Radiomekaniker
Engageret i Danmarks Naturfredningsforening
Interesseret i slægtsforskning og lokalhistorie
Vindelevgård 162
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7830 Vinderup

26

