Den danske Pilgrimsrute

Kort om dagens vandrestrækning:

Nordjylland, Øst
Frederikshavn - Aalborg, 4+5--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

Aalborg by - var tidligt et handelscentrum og byens
mange historiske bygninger - kloster, kirker, slot og
bykerne fortæller om byens tusindårige historie.
Byen lå godt til handel ved et af Limfjordens smalle
steder, som var et naturligt overfartssted. Her lagde
handelsfolk, rejsende og pilgrimme fra Skandinavien
til med skib, før de fortsatte færden ned gennem
Jylland ad Hærvejen. Aalborgs ældste kendte
købstadsprivilegier er fra 1342, men byen er omtalt
ca. 1040 på mønter, der blev slået i byen. Allerede i
1200-tallet havde Aalborg stor sildeeksport, og den
forøgedes i 1500-tallet og ca. 1680-1730, da der var
store sildeforekomster i de nordlige danske farvande.
Omkring 1600 deltog byens købmænd i den profitable
studeeksport til Tyskland og fra ca. 1650 til 1800-tallets
begyndelse i den knap så givtige korneksport til Norge.

Afstande:
Aalborg- Øster Hornum, 19 km
Øster Hornum - Aars, 23 km
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Vor Frue Kirke er beliggende i centrum af Aalborg tæt
ved Bredegade (gågaden). Kirken blev indviet søndag
d. 22. december 1878. Vor Frue kirke har eksisteret
siden omkring år 1100. I 1500-tallet blev den udvidet,
men sidst i 1800-tallet var den efterhånden blevet så
nedslidt, at det ikke vurderedes muligt at renovere
den. I stedet opførtes den nuværende kirke, som dog
rummer enkelte rester fra et benediktinernonnekloster
opført af granitkvadre.
Nordjysk Pilgrimsforening - en ny pilgrimsforening
blev etableret i Nordjylland i 2014 med Peter Granrup,
Aalborg som formand. Foreningen tilrettelægger
en lang række pilgrimsvandringer i Nordjylland.
Foreningens hjemmeside: pilgrimnord@gmail.com.
Øster Hornum kirke ligger smukt placeret over den
gamle landsby, som formodes at høre til blandt de
ældste i landet, d.v.s. fra perioden 400-800 år e. Kr.
Kirkens anseelige størrelse må henføres til, at Øster
Hornum med Tingstedet var Herredsby. Efter gammel
overlevering kan kirkens opførelse dateres til året
1172. Kirken er oprindelig opført uden tårn. Skib, kor
og apsis er af bygmesteren afsat til en længde på

Fra Aalborg mod Svenstrup, Godthåb til Øster Hornum.
Den følgende dag via Byrsted, Kirketerp, Skivum,
Blære Stationsby, til Aars.

nøjagtig 100 fod, dog således at skibets sydvæg er en
fod længere end nordvæggen, hvorved østgavlen har
fået en skævhed i forhold til midtaksen. Bygmesteren
har bevidst indbygget denne spænding i bygningen,
formodentlig for at udtrykke den teologiske tanke, at
ligesom himmel og jord kan det hellige og menigheden
mødes, men aldrig blive til ét.
Frendrup Nihøje: Højt placeret i landskabet med
mageløs udsigt over Himmerland og Limfjorden. Som
så mange af bronzealderens høje blev de bygget højt
på bakkeskråninger nær på bopladser, hvor slægten
boede. Her kunne man se dem fra nær og fjern,
og højene kunne derfor fungere som pejlemærker i
landskabet.
Højris Mølle. I den fredede Sønderup ådal ved Højris
Mølle står resterne af den gamle vandmølle stadig
tilbage. En gåtur langs den slyngede å fører gennem
enge og frodige skove, der bliver holdt lysåbne af
græssende køer. På dalsiderne går man gennem
bevarede lommer af tidligere tiders egekrat.
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Overnatningsmuligheder:

Transportmuligheder:
DSB: Information: tlf. 7013 1415.
Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 9811 1111
Flextur: Nordjyllands trafikselskab, tlf. 9934 1134.

Øster Hornum: Bed and breakfast: “Hødalen”,
Nihøjevej 30, Øster Hornum, 9530 Støvring,
tlf. 9838 5249 bedst mellem kl. 9-10.
e-mail: alice.nielsen@hoedalen.dk.
Shelter-projekt ved Idrætshallen undervejs.
Aars: Bed and breakfast: Havbro, Løgstørvej115,
9600 Aars, tlf. 9866.4043 (ca. 4 km vest for Aars).
Aars Hotel, Himmerlandsgade 111, Aars, tlf. 98621600.
Shelter: (nr. 102) Blærevej 6A, Aars, 3 shelter, ejer: St.
Binderup orienteringsklub, tlf. 9862.1040 (beliggende
750 m fra rundkørslen nord for Aars).
Indkøbsmuligheder:
Øster Hornum, Dagli’Brugsen, Nibevej 189,
tlf. 9838 5015. Café i Idrætshallen (dog lukket fra uge
28 til og med uge 32). Aars: Dels Fakta, Hjortkærsvej
2, og Netto, Markedsvej 1A.
Turistkontorer:
Aalborg, VisitAalborg - Kjellerups
Torv 5, 9000 Aalborg, tlf. 9931 7500.
Viborg: VisitViborg, tlf. 8787 8888.
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

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