
Den danske Pilgrimsrute
Nordjylland, vest
Aars - Skringstrup, 6-7

Afstande: Aars - Skringstrup, 29 km
                Skringstrup - Viborg, 19 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme



KORT OM DAGENS VANDRESTRÆKNING 
   ► Følg Hærvejsruten sydover, Testrup, Aalestrup, 
        Gammel Hvam, Ettrup, Vester Tostrup, 
        Sønder Borup til Skringstrup.

TESTRUP KLOSTER OG KIRKE 
Her emmer det af historie. I middelalderen er folk strøm-
met hertil. 800 m nordøst for kirken ligger Skt. Sørens 
Helligkilde. Der er lavet et spor i landskabet ud til kilden. 
Tag vandringen, ikke for kildens skyld, men for naturs. 
Kilden har trukket folk til: præster, munke, pilgrimme og 
andet godtfolk, som håbede på livgivende og helbreden-
de virkning af det hellige vand. Eller aflad ved kirkebesø-
get. I dag er der ikke meget liv i kilden, men hvem ved? 
Bag Testrupgård ligger ruinerne af en treetages bygning. 
Det er resterne af Testrup Kloster. I virkeligheden var den 
administrationsbygning for Testrup Hospital og bopæl for 
fine gæster, som konger og biskopper. I dag ser du re-
sterne af Testrup Hospital lige foran kirken. Kirken - opført 
i 1430’erne - er en rest af hospitalskirken. Kun koret og et 
fag er tilbage, og er nu sognekirke. Det har været en stor 
kirke engang. Gæstfriheden er stadig stor i Testrup
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DOBBELTJÆTTESTUEN VED ETTRUP
Jættestuer er gravanlæg bygget af meget store sten dæk-
ket af en jordhøj. De blev bygget i bondestenalderens før-
ste tid (3500-3200 f.Kr.), i den periode som kaldes Tragt-
bægerkulturen. En jættestue består normalt af ét kammer, 
hvorfra der går en lang gang til højens yderside, men på 
Sjælland og i Himmerland kendes en særlig variant med 
to jættestuekamre under samme høj. Ettrupjættestuen, 
som blev udgravet i 1932, er et fint eksempel på en him-
merlandsk dobbeltjættestue. Højden i gange og kamre er 
ca. 1,25 m, så hvis man er villig til at kravle, kan man 
ved selvsyn udforske anlægget. Inde i mørket kan man 
beundre bygmestrenes store tekniske kunnen og under-
søge den nøje gennemtænkte konstruktion, hvor eksem-
pelvis mellemrummene mellem de store bæresten er ud-
fyldt med tørmursfliser – flade sandsten – lagt lag på lag. 
Jættestuen ved Ettrup finder man ved at køre ad en øde 
grusvej over Ettrup Bro. Informationsskilte på stedet. Tag 
lommelygte med og kig ind i jættestuens to kamre.

Simested Å er en af landets reneste åer og den er kendt 
langt ud over landets grænser for sin bestand af havør-
red. Der findes desuden en fast bestand af ål, bækørred 
og regnbueørred. Åen er således eftertragtet fiskevand 
og fiskere kommer langvejs fra, for at fiske i åen.
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Kulturlandskabet. Landskabet mellem Låstrup og Skring-
strup er dannet i slutningen af sidste istid for ca. 10.000 
år siden. Hele Himmerland var dengang dækket af en tyk 
iskappe. Efterhånden opstod der smeltevandsdale under 
isen. Simested Ådal er dannet af sådanne vandmasser. 
Da isen var helt forsvundet gik Limfjorden helt op til Bo-
rup. Hele ådalen er altså gammel fjordbund. Ved nær-
mere eftersyn kan man se rester af muslingeskallerne i 
sandet i bunden af åen.
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OVERNATNINGSMULIGHEDER
Skringstrup Kursuscenter, Herredsvejen 46, 8832 Skals, 
tlf. 86 69 48 81 og 21 81 42 94 (17 værelser/ 24 senge).
I byen Møldrup: Møldrup Kro, Jernbanegade 14, 
9632 Møldrup. 14 værelser men normalt ikke weekends. 
Krostue og grillbar.
Sydøst for Møldrup, ca. 5 km, shelter (nr. 171) Bjerregrav, 
Hvolris Jernalderlandsby, Herredvejen 15, Vester Bjerre-
grav, tlf. 87 87 32 45.

TURISTKONTOR 
Visit Jammerbugten i Blokhus, tlf. 72 57 89 70, 
Visit Himmerland i Løgstør, tlf. 99 66 92 00,
Visit Viborg i Viborg, tlf. 87 87 88 88.

TRANSPORTMULIGHEDER 
Obs: Du befinder dig nu på grænsen mellem Nordjylland 
og Midtjylland, dvs. forskellige zoner og priser. 
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: Tlf. 98 11 11 11. 
Flextur: tlf. 99 34 11 34.
Midttrafik, trafikinfo: 70 210 230.
Flextur: 87 40 83 00.
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EGNE NOTER: 
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EGNE NOTER:
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www.santiagopilgrimme.dk      
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