Den danske Pilgrimsrute

Kort om dagens vandrestrækning:

Nordjylland, Øst
Aars - Skringstrup, 6-7

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:
Aars - Skringstrup, 29 km
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Dobbeltjættestuen ved Ettrup
Jættestuer er gravanlæg bygget af meget store
sten dækket af en jordhøj. De blev bygget i
bondestenalderens første tid (3500-3200 f.Kr.), i den
periode, som kaldes Tragtbægerkulturen.
En jættestue består normalt af ét kammer, hvorfra der
går en lang gang til højens yderside, men på Sjælland
og i Himmerland kendes en særlig variant med to
jættestuekamre under samme høj. Ettrupjættestuen,
som blev udgravet i 1932, er et fint eksempel på en
himmerlandsk dobbeltjættestue. Højden i gange og
kamre er ca. 1,25 m, så hvis man er villig til at kravle,
kan man ved selvsyn udforske anlægget. Inde i mørket
kan man beundre bygmestrenes store tekniske kunnen
og undersøge den nøje gennemtænkte konstruktion,
hvor eksempelvis mellemrummene mellem de store
bæresten er udfyldt med tørmursfliser – flade sandsten
– lagt lag på lag.
Jættestuen ved Ettrup finder du ved at køre ad en øde

Følg Hærvejsruten sydover, Testrup, Aalestrup,
Gammel Hvam, Ettrup, Vester Tostrup, Sønder Borup
til Skringstrup.
Testrup Kloster og kirke:
Her emmer det af historie. I middelalderen er folk
strømmet hertil. 800 m nordøst for kirken ligger Skt.
Sørens Helligkilde. Der er lavet et spor i landskabet ud
til kilden. Tag vandringen, ikke for kildens skyld, men
for naturens. Kilden har trukket folk til: præster, munke,
pilgrimme og andet godtfolk, som håbede på livgivende
og helbredende virkning af det hellige vand. Eller aflad
ved kirkebesøget. I dag er der ikke meget liv i kilden,
men hvem ved? Bag Testrupgård ligger ruinerne af en
treetages bygning. Det er resterne af Testrup Kloster.
I virkeligheden var den administrationsbygning for
Testrup Hospital og bopæl for fine gæster, som konger
og biskopper. I dag ser du resterne af Testrup Hospital
lige foran kirken. Kirken - opført i 1430’erne - er en rest
af hospitalskirken. Kun koret og et fag er tilbage, og
er nu sognekirke. Det har været en stor kirke engang.
Gæstfriheden er stadig stor i Testrup
2

af havørred. Der findes desuden en fast bestand af ål,
bækørred og regnbueørred. Åen er således eftertragtet
fiskevand og fiskere kommer langvejs fra, for at fiske i
åen.
Kulturlandskabet. Landskabet mellem Låstrup og
Skringstrup er dannet i slutningen af sidste istid for
ca. 10.000 år siden. Hele Himmerland var dengang
dækket af en tyk iskappe. Efterhånden opstod der
smeltevandsdale under isen. Simested Ådal er dannet
af sådanne vandmasser. Da isen var helt forsvundet
gik Limfjorden helt op til Borup. Hele ådalen er altså
gammel fjordbund. Ved nærmere eftersyn kan man se
rester af muslingeskallerne i sandet i bunden af åen.

grusvej over Ettrup Bro. Informationsskilte på stedet.
Tag lommelygte med og kig ind i jættestuens to kamre.
Simested Å er en af landets reneste åer og den er
kendt langt ud over landets grænser for sin bestand
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Overnatningsmuligheder:

Bus: Nordjyllands trafikselskab. Trafikinfo: 9811 1111

Skringstrup Kursuscenter, Herredsvejen 46,
8832 Skals, tlf. 8669 4881 og 2181 4294 (17 værelser/
24 senge).

Flextur: tlf. 9934 1134
Midttrafik, trafikinfo: 70 210 230. Flextur: 8740 8300

Møldrup Kro, Jernbanegade 14, 9632 Møldrup. 14
værelser, men normalt ikke weekends. Krostue og
grillbar.
Sydøst for Møldrup, ca. 5 km, shelter (nr. 171)
Bjerregrav, Hvolris Jernalderlandsby, Herredvejen 15,
Vester Bjerregrav, tlf. 8787.3245.
Turistkontor:
Visit Jammerbugten i Blokhus, tlf. 7257.8970, Visit
Himmerland i Løgstør, tlf. 9966.9200,
Visit Viborg i Viborg, tlf. 8787.8888.
Transportmuligheder:
Obs: Du befinder dig nu på grænsen mellem
Nordjylland og Midtjylland, dvs. forskellige zoner og
priser.
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk
7

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