
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Hald Hovedgård - Thorning 2-8

Afstand:  Hald Hovedgård - Thorning 18 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”.
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Rute til herberg, Nordfra
Herberget er indrettet i Thorning gamle skole, der ligger 
inde i byen.
Når I er på højde med Thorning, drej TV ad Bødkersmin-
devej, følg stien, der går under hovedvejen og I kommer 
op på hovedgaden, (Blichersvej) gå forbi kirken og her-
berget ligger straks på venstre side.

Sydfra. 
Ruten kan afkortes lidt ved at I ved Nørre Knudstrup, for-
lader Hærvejen / skiltningen. Gå ud til hovedvej 13 ved 
bil-rastepladsen og gå så nordpå ud ad byen (ofte meget 
biltrafik!). Kryds hovedvejen og ta’ skåvejen (Højgårds-
vej) frem til Thorning by og til herberget.
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Hærvejsherberget, Thorning gl. Skole, Blichersvej 31, 
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 02 27. Herberget drives via 
frivillige hjælpere fra byen. 
Se også http://haervejsherberger.dk/da/.

Sovefaciliteter: 4 rum, sovesofa og køjesenge, 30 senge.
Tæpper forefindes. Bad og toilet. 2 rum. 
Køkken med  service. 
Endvidere ”spise- /tv stue”,  hvor man kan sidde uden at 
genere de der vil tidlig i seng.
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Hærvejsherberget



Indkøbsmuligheder i Thorning:
Købmand, Super Spar, Hovedgaden 13,
tlf.  86 88 00 20.
Pizza Expres, Hovedgaden 18A, tlf. 86 88 97 70.

Café stop. Nordfra = ingen muligheder.

Sydfra, hvis I i Nørre Knudstrup, vælger at gå ud til lan-
devejen ligger der et fint lille cafeteria i venstre side i den 
nordlige del af byen.
Også fine toiletforhold.

Alternative overnatningssteder: 
B&B i Nørre Knudstrup, ”Karla”, Havredalsvej 7, 
7470 Karup.

Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, (tæt på Hald Ho-
vedgård), tlf. 86 83 80 11.

Turistkontor: VisitViborg, Tingvej 2A, 8800 Viborg, 
tlf. 87 87 88 88. www.visitviborg.dk

Transportmuligheder.  
DSB, Viborg Station, Banegårdspladsen 2,
8800 Viborg. tlf. 70 13 14 15.

Flex biltur med ’Midttrafik’ tlf. 87 40 83 00, ring to timer 
før, mellem 8-17. 7 kr. pr. km. min. 35 kr. 11 kg bagage 
må medbringes. Ved flere deltagere 25% rabat.
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Velkommen til Blicheregnen
Museet ligger i Thorning, lige over for kirken, hvor St.St.
Blicher var præst 1819-1825. Udstilling om de personer 
og steder han har skildret, livet på landet i 1800-tallet:
Steen Steensen Blicher voksede op i Vium, hvor hans 
far var præst. Vest for Vium, vest for Thorning ligger den 
hede, der blev hans åndehul – et fristed væk fra økonomi-
ske trængsler, forpligtelser, forventninger, men som også 
blev det sted, hvorfra han hentede inspiration til sin lit-
terære produktion. Her fandt han novellernes karakterer, 
fortællingerne, miljøet.
Egnen med sin sandede jord, lyngen, de åbne vidder var 
med til at danne Steen Steensen Blichers identitet – den 
egn danner netop som Blichers egn fundamentet/grund-
stenen/kernen i lokalbefolkningens identitet og selvop-
fattelse i dag. Hans tekster lever i befolkningen – med 
befolkningen. I hele Danmark i virkeligheden, men i sær-
deleshed her. Lige her!

SEVÆRDIGHEDER
 
Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80 + forsendelse. 
Kan bestilles online via Hærvejens hjemmeside: www.ha-
ervej.dk. 

Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes
on line. Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller 
via Google Maps fra hjemmesiden. 7



EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


