Den danske Pilgrimsrute
Nordjylland, Øst
Aars - Skringstrup, 7-7

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/
udarbeidet i 2016

Afstand:
		

Skringstrup -Viborg, 19 km
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Kort om dagens vandrestrækning:
Følg Hærvejsruten over Skals by til Hjarbæk fjord,
derfra vest om Løgstrup til Viborg.
Hjarbæk Fjord, 12 km lang og indtil 5 m dyb sydlig
forgrening af Limfjorden. Byen Hjarbæk ligger ved
bunden af fjorden. Den buede fjord har store tilløb
fra Simested Å, Skals Å, Fiskbæk Å og Jordbro Å og
har ved Virksund kun en smal forbindelse til Lovns
Bredning og dermed Limfjorden.
Efter anlæggelse af Virksunddæmningen i 1966 for at
beskytte ådalenes store engdrag mod oversvømmelse
blev vandet i Hjarbæk Fjord fersk, og i løbet af få
år blev det forurenet af fosfor og kvælstof. En stor
algeproduktion gjorde vandet uklart. Et mudderlag
på bunden blev levested for uhyre mængder af
dansemyggelarver, op til 30.000 pr. m2, og resulterede
i store sværme af dansemyg om sommeren.
I 1991 begyndte man derfor at lukke saltvand
ind. Dette fortrængte ferskvandet fra bunden, og
dansemyggene forsvandt. En fjordfauna begyndte igen
at vandre ind, men fjorden er stadig (2016) forurenet.
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Hjarbæk Fjord er vildtreservat for trækfugle, europæisk
fugle- og naturbeskyt-telsesområde. Hjarbæk var
tidligere en vigtig ladeplads for Viborg, hvor en stor del
af varerne til og fra Viborg blev lastet og losset.
Viborg er en af de ældste byer i Danmark
og her knytter både landets og Hærvejens historie sig
til. Viborg blev bispesæde i 1060 og var i de følgende
århundreder centrum for kirkemagten. Viborg var
også valfartsmål med Skt. Kjeld som helgen tilknyttet
domkirken. I middelalderen voksede den sig stor og
velhavende. Handelsfolk, håndværkere og pilgrimme
kom fra nær og fjern til byen, hvor hærvejene mødtes
mellem nord og syd.
Viborg Domkirke - St. Marie eller Vor Frue af
Viborg. Mens Ribe Domkirke blev bygget af tufsten,
blev Viborg især rejst af kampestenskvadre. Den
genstridige granit blev besejret af jysk stædighed og
skønhedsvilje, og kirken er helt unik i anvendelsen
af dette bygningsmateriale. Viborg Domkirke er
formentlig verdens største granitkirke. I 1501 ramtes
kirken af en lynbrand. Vesttårnene, korsarmenes
gavle og det øverste af apsis blev ødelagt. Efter
flere brande startede genopførelsen i 1864. Siden
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er Joakim Skovgaards kalkmalerier kommet til som
en protestantisk billedbibel, enestående i sin art. Alle
kirkerummets vægge samt hvælvingerne er udsmykket
med freskomalerier udformet af kunstneren og malet
af ham og en række hjælpere i perioden 1901-1906.
Denne udsmykning gengiver scener fra bibelens
fortællinger fra Adam og Eva og til de sidste tider.
Loftsbillederne i midterskibet er udført af Joakim
Skovgaard som oliemaleri i 1913. Det har atter gjort
kirken til et turistmål og valfartssted, der må opleves og
ses, når man er i Viborg.
Sct. Kjeld, kirkens og Viborgs helgen. Kjeld var
domprovst ved kirken i første del af 1100-tallet, dvs.
mens kirken endnu var under bygnig. Han var søn af
en storbonde fra landsbyen Velling mellem Viborg og
Randers. Allerede i levende live havde han ry som en
meget from mand, som kunne gøre mirakler, og efter
hans død i 1150 skete der mirakler ved hans grav.
Derfor blev han i 1189 kåret som helgen af biskop
Absalon og med pavens velsignelse. Han er dog kun
anerkendt som en lokal helgen. Helgenskrinet med
hans jordiske rester er gået til ved én af de brande,
som har hærget kirken.
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Viborg Pilgrimscentrum. Pilgrimsbevægelsen har
i Viborg sit eget sted. Foreningen er meget aktiv
og holder en del møder, hvor medlemmer og andre
mødes om den fælles interesse for pilgrimsvandring.
Adressen er: Villavej 10, 8800 Viborg. Hver onsdag
eftermiddag er der åbent, for besøg, kommer man
på andre tider, kan besøg evt. aftales på e-mail til:
kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Overnatningsmuligheder:
Danhostel Viborg ,Vinkelvej 36A, 8800 Viborg,
tlf. 8667 1788, e-mail: viborg@danhotels.dk
Bed and breakfast: Der er mange muligheder, gå ind
på www.visitviborg.dk / overnatning / private værelser.
Hærvejsherberg ved Hald Hovedgård, se http://
haervejsherberger.dk/da/ samt shelter syd herfor i
skoven, Naturstyrelsens plads (nr. 72) Lille Traneskov.
Dobbeltplads, 6-8 telte, vest for Hald Hovedgård.
Shelterplads, Spejdergården Poulholm, i den nordlige
del af Viborg. Ligger godt i læ. Ring i forvejen efter kl.
17. tlf. 2762.1299.
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Indkøbsmuligheder:
Igen - i Viborg er der mange muligheder for indkøb, fx.
Dagli’Brugsen, Gl. Aalborgvej 72, tlf. 8662.1264 eller
SuperBest, Fabriksvej 2, tlf. 8727.5650.
Turistkontor:
Visit Himmerland i Løgstør, tlf. 9966 9200,
Visit Viborg i Viborg, tlf. 8787.8888
Transportmuligheder:
Bus: Midttrafik, trafikinfo: 7021 0230.
Flextur (taxi: tlf. 8740 8300.
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk

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