
Den danske Pilgrimsrute
Nordjylland, vest
Nr. Lyngby - Saltum, 2-7

Afstande: Nr. Lyngby - Saltum, 16 km
                Saltum - Tranum strand, 21 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 
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KORT OM DAGENS VANDRING

Nr. Lyngby,  Børglum Kloster, Manna.
   ► Hærvejsruten (rød streg på kortet) går ind i landet,     
        forbi Børglum Kloster og kommer så ud til kysten 
        igen ved Blokhus Klitplantage.

Alternativ ruteforslag: 
   ► Følg fra Nr. Lyngby  ”Nordsøstien” (bordeaux-punk-
teret linje på kortet) frem til Løkken og videre sydpå. 
I Grønhøj går Nordsøstien lidt ind i landet, drej af TV og 
gå mod Saltum for overnatning! Du ”sparer” knap 9 km i 
forhold til Hærvejsruten. 
Efter Saltumnrammer du Hærvejsstien igen og følg ruten 
helt frem til Aggersund.

KORTMATERIALE
Rekvirer det gode kortmateriale som de nordjyske kom-
muner, har udarbejdet, se nærmere i Pilgrimsfolder 1-7.
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LØKKEN
En populær feriebadeby med den brede sandstrand og 
de  mange hvidmalede badehuse. Velegnet for gåture så-
vel sommer som vinter. 

Børglum kloster ligger ca. 5 km inde i landet. Kloste-
ret har gennem mange århundreder været beboet af for 
munke, biskopper, konger og godsejere, og deres til tider 
dramatiske liv og levned. Klosterkirken er et besøg værd, 
og i de restaurerede stalde kan man se skiftende kunst- 
og kulturudstillinger eller spise i café Vognporten.

Saltum kirke er Hvetbo Herreds største og mest monu-
mentale. Den var herredskirke, muligvis allerede, da ting-
stedet fandtes i Hune, og da dette flyttede til Saltum, var 
det ganske naturligt, at den også kom til at fungere som 
sådan. Herredskirker indførtes ved lov af 1284, og deres 
funktion bestod i, at en skyldner kunne deponere, hvad 
han skyldte, når kreditor nægtede at modtage det skyl-
dige. Senere benævnes en sådan kirke fjerdingskirke, og 
den fik tillige den funktion, at den blev opbevaringssted 
for herredets arkiv. Fjerdingskirken lå i reglen nær ved 
tingstedet, og for Saltums vedkommende lå dette umid-
delbart nord for kirken ved Tinghøj. Det gav anledning til, 
at tingmændene undertiden i dårligt vejr søgte tilflugt i vå-
benhuset. Det var til stor gene for præsten, fordi tingda-
gen var om lørdagen, hvilket også var dagen, hvor præ-
sten holdt skriftemål. I den anledning klagede biskoppen 
i 1631 over, at “tingmændene forstyrrede præsten med 
bulder og blodige eder, så han ikke i rolighed kan 
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holde skriftemål”. Kirken opførtes omkring 1150 som en 
romansk granitkvaderbygning med tårn, skib, kor og ap-
sis på en profileret sokkel. Koret var skilt fra skibet ved 
en smal triumfbue. I 1912 restaureredes dele af inventa-
ret. En gennemgribende restaurering af hele kirken skete 
i 1959, og ved udgravningen blev kirkens byggehistorie 
udforsket.

OVERNATNINGSSTEDER
Saltum strand camping og hytter, 
Saltum strandvej 141, 9493 Saltum, tlf. 98 88 11 59, 
e-mail: info@ saltumstrand.dk.

Bed and breakfast:
Vester Hjermitslev, Blæshøj 14, 9700 Brønderslev (
tæt på vandreruten), tlf. 98 88 70 08, 22 99 70 08, 
e-mail: baria88@hotmail.com.

Fårup Skovhus (vest for Saltum), Saltum strandvej 63, 
9493 Saltum, tlf. 98 88 11 45, 
e-mail: info@faarupskovhus.dk, 27 værelser.
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INDKØBSMULIGHEDER
Flere muligheder dels i Løkken, dels i Saltum, fx Brugsen 
i Saltum, Søndergade 5, tlf. 98 88 10 10.

TURISTKONTOR
Hirtshals turistbureau, tlf. 98 94 22 20. 
Lønstrup turistbureau, tlf. 96 25 22 20. 
Løkken turistbureau, tlf. 96 25 22 20. 
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TRANSPORTMULIGHEDER
DSB, Banegårdspladsen 3, Hirtshals, tlf. 98 94 10 53. 
Togforbindelse til Aalborg og sydpå.
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 98 11 11 11.
Flextur (taxi): tlf. 99 34 11 34.
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HÆRVEJENS MOBIL-APP
Med hærvejens mobil-app i hånden kan du læse om Hær-
vejens spændende historie og finde detaljerede kort til 
vandreturen. Du kan også hente praktiske informationer 
til at planlægge din tur. Hent appen ”Hærvejen” i App Sto-
re eller Google Play.

Scan QR coden og kom ind på hjemmesiden med link til 
Appstore eller Google Play
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