
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Nr. Snede - Kollemorten 6-8

Afstand: Nørhoved - Kollemorten, 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”.

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme

Smuk himmel - husk at kig op



RUTE TIL HERBERG
Nordfra:
Følg vandrestien fra Nørhoved, øst om Nr.Snede til byen 
Kollemorten, herberget (hytterne) ligger i den sydlige ende 
af byen.

Sydfra:
Vandrestien kommer fra Givskud mark, og herberget lig-
ger tæt på stien.

HERBERGET
Hærvejsherberget Kollemorten, Hærvejen 218, 7323 Give, 
tlf. 25 11 07 29, e-mail: kollemortenbuf@gmail.com
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SOVEFACILITETER
6 hytter á 4 køjesenge. 
Køkken og spiserum i separatbygning, 
Bad og toilet i hovedbygning (gammel skole)
Reservation anbefales.

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.haervej.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. 

DET STORE VANDSKEL
mellem Nr. Snede og Øster Nykirke
På den del af ruten er Hærvejen rykket op på højderyg-
gen på de kuperede morænejorder. Med turen over høj-
dedraget ved Øster Nykirke og passagen ned over de 
stejle skrænter ved Dybdal viser landskabet tænder. Her 
passeres udspringet af Danmarks længste å, Gudenåen 
og Danmarks vandrigeste, Skjern Å. 
De to vandløb udspringer med få hundrede meters mel-
lemrum i samme dal for efterfølgende at løbe til henholds-
vis Kattegat og Vesterhavet.
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Øster Nykirke kirke ligger på en af de højeste bakkeknuder 
i vort land, 130 m over havets overflade. Kirken er bygget 
omkring 1150. Det blev en flot kvadrestenskirke i romansk 
stil (runde buer) Det er store firkantede blokke af granit, 
fint tilhuggede, som nederst hviler på en skråkantsokkel 
af samme materiale. På nordsiden er kvad-rene helt syn-
lige. På sydsiden derimod, hvor der har været ombygnin-
ger (større vinduer og et kapel med gravkælder, som blev 
nedrevet i 1769), er kirken pudset og kalket.

Kirken ligger ved Hærvejen; og ovre på den anden side 
af vejen er der en kilde – oven i købet en hellig kilde. 
Navnet er Sct. Peders Helligkilde. Måske er det den, der 
har bestemt kirkens beliggenhed, fordi mange pilgrimme 
i den tidlige Middelalder søgte kildens helbredende kraft. 
Da der så blev bygget en kirke på stedet, blev det til Sct. 
Peders Kirke; men i dag hedder den Øster Nykirke Kirke 
– den højest beliggende kirke i Danmark. 

Formentlig har kirken i århundreder stået uden våbenhus, 
og den smukke indgangsportal kom derved virkelig til sin 
ret. Der er to skønne doriske søjler, hvorpå der foroven 
hviler en stor halv-måneformet overligger, en tympanon. 
På væggene er der fastgjort to gravsten. Det er minde-
sten fra kirkens gulv. 
Den ene af de store kvadre bag den venstre søjle har ind-
hugget figurer af en kriger, en løve og to søhestelignende 
fabeldyr, måske drager? Men da figurerne er hedenske, 
så har man vendt stenen på hovedet, så den ikke skal få 
magt over kirken.
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På tårnets vestside finder man under vinduet en beska-
diget løvefigur, et symbol på Kristus som kirkens hoved-
hjørnesten. Ved tilbygningen af tårnet er hovedet måske 
blevet slået af. Nu sidder den der, midt på murfladen, for-
kert anbragt og forkert indmuret: løven står på højkant!

Øst for våbenhuset ud for sydmurens østlige vindue har 
der været tilbygget et kapel med et underjordisk begra-
velsesrum. I 1769 blev kapellet nedrevet; men indtil da 
stod der kister med balsamerede lig fra Alstedgård, som 
tidligere har ejet kirken. Indgangen er stadigvæk frilagt.

INDKØBSMULIGHEDER
Kollemorten: Let-Køb, Banevænget 7, 7323 Give. 
Tlf. 28 18 62 80.

CAFÉSTOP
nordfra: Ingen efter Nr. Snede.
sydfra: Slå et slag ind omkring Givskud by, 
hvor der er købmand.

ALTERNATIVE OVERNATNINGSMULIGHEDER
Teltplads (nr. 432) v. Kollemorten.

TRANSPORT
Flex biltur med ’Midttrafik’ tlf. 87 40 83 00, ring to timer 
før, kl. 8.00-17.00, 7 kr. pr. km. min. 35 kr. 11 kg bagage 
må medbringes. 
Ved flere deltagere 25% rabat.
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Vandring i skøn natur!



Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
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