Den danske Pilgrimsrute

Nordjylland, Øst
Frederikshavn - Aalborg, 1+2+3--7

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/

Afstande:

udarbeidet i 2016

		
		
		

Frederikshavn - Østervrå, 34 km
Østervrå - Ravnstrup, 35 km
Ravnstrup - Aalborg, 24 km

		
		
		

Frederikshavn - Sæby, 14 km
Sæby - Dronninglund, 39 km
Dronninglund - Aalborg 32 km

		
		
		
		

Aalborg - Øster Hornum, 19 km
Hornum - Aars, 23 km
Aars - Skringstrup, 29 km
Skringstrup - Aalborg, 19 km
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Kort om de næste tre vandredage:
> Fra Frederikshavn, går hærvejsruten ind i landet, via
Hørbylund, Thorshøj, Klokkerholm, vest om Hjallerup,
Vodskov til Aalborg. På denne strækning er der
begrænsede overnatningsmuligheder!
Ved Thorshøj, drejes væk fra sporet, gå 5 km til
Østervrå (ved cykelsporet) for overnatning.
Næste dag videre ad cykelsporet indtil
vandreruten nås. Næste overnatningsmulighed er på
herregården Nr. Ravnstrup (vest for Hjallerup) hvor der
er indrettet et nyt hærvejsherberg.
Dag 3 ankomst til Aalborg.
Alternativt ruteforslag:
Følg “Nordsøstien” (bordeaux-rute på kortet) sydover
langs kysten til Sæby for overnatning. Næste dag
videre til Lyngså og til Asaa. Her drejes væk fra ruten
og
følg bilvej ind til Dronninglund, hvor der kan
overnattes. Næste dag fra Dronninglund følges
Hærvejens cykelspor til Hjallerup og øst for byen, ved
Ravnstrup, kommer Hærvejens vandrespor som følges
til Aalborg.
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Frederikshavn: Der har boet mennesker i området
ved Frederikshavn i mange tusinde år.
Man har arkæologiske fund fra stenalder til vikingetid.
I landskabet rundt om byen findes der levn fra disse
mennesker i form af talrige gravhøje, langdysser og
jernaldergrave.
Frederikshavns gunstige besejlingsforhold med
en naturhavn og en ankerplads beliggende i læ af
øgruppen Hirsholmene og Deget, de mange smårev og
nærheden til Sverige og Norge har haft betydning for
byens økonomiske, politiske og militære historie. I dag
er Frederikshavn en lille “storby” med palmestrand,
byliv og oplevelser året rundt. Byen har flere events
bl.a. Tordenskjoldsdagen, hvor godtfolk anno 1717
mødes.
Frederikshavn Kirke - blev indviet i 1892. Den er
en korskirke opført i romansk stil af kridtsten, såkaldt
Faksekalk. Med de lige, lange korsarme er kirken
fuldstændig symmetrisk. Tårnet er 56,5 m højt. Der er
fire mindre sidespir på tårnet.
Kirkens indre domineres af de store hvælvinger
og de fire kraftige bæresøjler. Døbefonten er en
knælende engel, der bærer et dåbsfad formet som
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en (pilgrims)muslingeskal. Den er hugget i et stykke
marmor af Hans Peder Pedersen-Dan, landskendt
for store nationale værker som Den Lille Hornblæser
på Rådhuspladsen i København, Holger Danske på
Kronborg og Elefantporten på Carlsberg Bryggeriet.
Saltkilden ved Hørby - er en hellig kilde, og vandet
er, som navnet siger, salt. Hellige kilder blev opsøgt
for deres helbredende egenskaber af håbefulde
mennesker fra nær og fjern. Saltkilden ligger nær
Hærbylund Hovedgård, kilden er privatejet, ejer skal
spørges før adgang.
Nymølle bæk området - er en af Vendsyssels
smukkeste naturperler med mange vekslende
naturtyper: bøgeskov, eng, hede, overdrev, vandløb,
søer og ellesumpe. Overalt i området pibler og siver
grundvandet frem og tilfører Nymølle bækken store
mængder rent og køligt vand. En gammel kvaderstens
bro fører over bækkens snoede løb og fortæller
sin egen historie om århundredernes færdselsveje
gennem området.
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14 gravhøje. Kvindbjerghøje, syd for Allerup, ligger i
et bakket landskab, og blikket når langt heroppefra: Til
Aalborg i syd og Jyske Ås i nord.
Kvindbjerghøje er en del af et gravhøjsmiljø, som en
gang omfattede 14 anseelige høje.
Højene lå som perler på en snor og fulgte
bakkedragets udformning synlige fra nær og fjern.
Med en fælles forkærlighed for højderygge slog gamle
færdselsårer som Hærvejen og gravhøje mange steder
følgeskab!.
Sæby er i dag oplandsby for en stor del af det
sydøstlige Vendsyssel, og er en vigtig turistby, der
tiltrækker feriegæster på grund af sine badestrande
og det gamle købstadsmiljø. Om sommeren besøges
byen af mange lystsejlere, der ved indsejlingen til
havnen kan opleve byens moderne vartegn “Fruen
fra Havet”, en 6,25 m høj galionsfigur, opstillet i 2001.
Byens ældste vartegn er Sæby kirke, Skt. Mariæ Kirke,
der oprindeligt er et karmeliterkloster med hvælvinger
med omfattende kalkmalerier. Nær ved kirken ligger
Sæbys gamle torve- og markedsplads, klostertorvet,
med Det gamle Rådhus fra 1810.
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Overnatningsmuligheder:
Frederikshavn:
Danhostel City, Læsøgade 18,
9900 Frederikshavn, tlf. 4331 4563.
Bed and breakfast: “Frederikshavn” tidligere
Turisthotellet, Margrethevej 5, tlf. 7022 5530,
booking via: ‘bbhotels.dk’. BB, Herman Bang,
Skolegade 2, tlf. 4331 4563.
Østervrå: Idrætshallen, Bredgade 6, 9750
Østervrå, tlf. 9895 1422,
e-mail: aokc@youmail.dk (26 køje-senge)
(Idrætshallen kan være lukket i perioder i
sommerferien).
Lunken: Shelters (N11) Naturstyrelsen,
Vendsyssel, tlf. 2161 8336,
mail: qbj@nst.dk
Brønden: Bed and breakfast, Karmisholtvej 1, 9352
Dybvad,
tlf. 9886 9040 (2 hytter+2 lejl.)
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Nr. Ravnstrup:
Hærvejsherberget på herregården,
Nr. Ravnstrup, Bjørnbækvej 12, Ørum, 9320 Hjallerup,
tlf. 9628 2388, 3028
(?) 2386. Åbent 1. juni - 31.aug.
Sæby: Danhostel - Sæbygaardsvej 32, 9300 Sæby, tlf.
9846.3650, e-mail:
saebyfritidscenter@post.tele.dk
Se også http://haervejsherberger.dk/da/
Turistkontor:
Frederikshavn Turistbureau, Skandiatorv 1,
9900 Frederikshavn, tlf. 9842 3266.
Aalborg, Visit - Kjellerups Torv 5,
9000 Aalborg, tlf. 9931 7500.
Transportmuligheder:
DSB: Havnepladsen 30, Frederikshavn,
information: tlf. 7013 1415.
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 9811 1111.
Flextur (taxi): Er et fleksibelt alternativ, når bussen
ikke kører. Det er kollektiv trafik fra adresse til adresse,
eneste krav er, at startadressen ligger i Region
Nordjylland. Flextur kan benyttes alle ugens dage kl.
6.00-23.00.
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Bestilling via tlf. 9934.1134. Kr. 5,- pr. km, minimum 30
kr. Flere deltagere betaler kr. 1,75 pr. km. Husk ved
bestilling at oplyse at du/ I har bagage (rygsæk).
Hærvejens mobil-app
Med hærvejens mobil-app i hånden kan du læse om
Hærvejens spændende historie og finde detaljerede
kort til vandreturen. Du kan også hente praktiske
informationer til at planlægge din tur. Hent appen
“Hærvejen” i App Store eller Google Play.
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www.santiagopilgrimme.dk

Sekretariatet’s telefon: 5354 1019
sekretariat@santiagopilgrimme.dk
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