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

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

Afstande:
		
		

Nr. Lyngby - Saltum, 16 km
Saltum - Tranum strand, 21 km
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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-punkteret 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 Saltum
rammer du Hærvejsstien igen og følg ruten helt frem til
Aggersund.
Kortmateriale:
Rekvirer det gode kortmateriale som de nordjyske
kommuner, har udarbejdet, se nærmere i Pilgrimsfolder
1-7.
Løkken. En populær feriebadeby med den brede
sandstrand og de mange hvidmalede badehuse.
Velegnet for gåture såvel sommer som vinter.
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Børglum kloster ligger ca. 5 km inde i landet.
Klosteret 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
monumentale. Den var herredskirke, muligvis allerede,
da tingstedet 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 skyldige. 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 umiddelbart
nord for kirken ved Tinghøj. Det gav anledning til, at
tingmændene undertiden i dårligt vejr søgte tilflugt i
våbenhuset. Det var til stor gene for præsten, fordi
tingdagen var om lørdagen, hvilket også var dagen, 3

hvor præsten 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 holde skriftemål”. Kirken opførtes omkring
1150 som en romansk granitkvaderbygning med tårn,
skib, kor og apsis på en profileret sokkel. Koret var skilt
fra skibet ved en smal triumfbue. I 1912 restaureredes
dele af inventaret. 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. 9888 1159,
e-mail: info@ saltumstrand.dk.
Bed and breakfast: Vester Hjermitslev, Blæshøj 14,
9700 Brønderslev (tæt på vandreruten),
tlf. 9888 7008, 2299 7008,
e-mail: baria88@hotmail.com.
Fårup Skovhus (vest for Saltum),
Saltum strandvej 63, 9493 Saltum, tlf. 9888 1145,
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. 9888.1010.
Turistkontor:
Hirtshals turistbureau, tlf. 9894 2220.
Lønstrup turistbureau, tlf. 9625 2220.
Løkken turistbureau, tlf. 9625 2220.
Transportmuligheder:
DSB, Banegårdspladsen 3, Hirtshals, tlf. 9894.1053.
Togforbindelse til Aalborg og sydpå.
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 9811.1111.
Flextur (taxi): tlf. 9934.1134

5

6

7

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk

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