
Den danske Pilgrimsrute 
Midtjylland
Thorning - Kragelund, 3-8

Afstand: Thorning - Kragelund, 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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Hærvejen



Rute til herberg, Nordfra
Når I er på højde med Kragelund by, drejes der fra van-
dreruten, følg vejen Engesvangvej ind til kirken ca. 3 km. 
Herberget ligger nabo til kirken.

Sydfra
Når I er på højde med Kragelund by drejes til højre, følg 
vejen Engesvangvej ind til kirken 
ca. 3 km. Herberget ligger nabo til kirken.

Hyggeligt samvær
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Kragelund
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Kragelund



Hærvejsherberget, 
Kragelund gl. Præstegård, 
Sinding Hedevej 2, Kragelund, 8600 Silkeborg
tlf. 86 86 72 11 (graver/gartner).
E-mail: kragelund-kirkegaard@mail.dk og http://haer-
vejsherberger.dk/da/.

Sovefaciliteter: To mindre sove rum, 
36 køjesenge. Bad og toilet mellem soverummene. 
Køkken med spiseplads/opholdslokale.

Hærvejsherberget
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Indkøbsmuligheder:
Dagli’Brugsen, Engesvangvej 9, Thorning, tlf. 8686.7005.

Caféstop:
Nordfra: Bortset fra benzintanken i 
Nørre  Knudstrup, ingen anden undervejs.
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Sydfra:
Campingpladsen i Hesselho, kort før Bølling sø.

Alternative overnatningsmuligheder:
Danhostel Silkeborg, Åhavevej 55, 
8600 Silkeborg - tlf: 86 82.36 42,  
e-mail: silkeborg@danhostel.dk

Tollundgaard apartementos, Tollundvej 3, 
8600 Silkeborg, tlf. 8685.1008. e-mail: golf@tollundgaard.
dk. Ligger vest for Funder Kirkeby.

TURISTKONTOR

VisitSilkeborg, Torvet 2A, 8600 Silkeborg, 
tlf. 86 82 19 11, e-mail: info@silkeborg.com

TRANSPORT

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

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. 
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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. 

HÆRVEJSHISTORIER

Tyrens kamp mod Lindormen.
Til Funder Kirke knytter sig et sagn om en lindorm. Lind-
ormen slyngede sig tidligere omkring kirken, så folk ikke 
kunne komme i kirke. På en nærliggende gård, Tollund-
gård, opfedede man derfor en tyrekalv med sødmælk og 
hvedebrød. Da tyren havde vokset sig stor og stærk, ud-
spillede der sig en drabelig kamp mellem den og lindor-
men ude i Toftlund.
De store vandhuller, hvor der i dag er put & take, siges 
at være dannet under den kamp af ormens hale, der slog 
vildt til alle sider.
Dragespringvandet på Rådhuspladsen i København er 
inspireret netop af sagnet fra Funder kirke. 
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