Den danske Pilgrimsrute

Kort om ruten frem til Viborg:

Nordjylland, Vest
Hirtshals - Nr. Lyngby, 1-7

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

Rekvirer kortmateriale:
De nordjyske kommuner har udarbejdet et rigtigt godt
kort, som frit kan rekvireres på et af de
nordjyske turistkontorer: ”Hærvejens Vandre- og
cykelruter i Nordjylland” - i A1format, foldet til A5.
Hvis du har en smartphone, kan du på bagsiden af
kortfolderen (+ også denne folder !)
scanne dig frem til ”Hærvejens mobil-app”. Når du har
kortet inde på din mobiltelefon, kan du også
søge oplysninger om overnatning, indkøb og historie.

Afstande:
Hirtshals - Nr. Lyngby, 23 km
Nr. Lyngby - Saltum, 16 km
Saltum - Tranum strand, 21 km
Tranum strand - Løgstør, 31 km
Løgstør - Aars, 26 km
Aars - Skringstrup, 29 km
Skringstrup - Viborg, 19 km

Foreningen af Danske

Santiagopilgrimme

2

1

tårn på 26 m. og der var blevet et betydeligt antal flere
pladser i kirken. Nyt tårnur blev installeret, endvidere
fik kirken også et nyt orgel. Endelig blev der anskaffet
en ny klokke, som blev støbt i England. Kirken i dag
bærer med rette den betegnelse, som biskop Erik
Jensen ved korinvielsen havde givet den: En lysets

> Hirtshals, Lønstrup, Rubjerg, Nr. Lyngby.
Hirtshals
i Vendsyssel og er en fiskeriby med knap 6.000
indbyggere. Hirtshals er især er kendt for sine havne:
fiskerihavnen og færgehavnen. Byen er opstået
omkring havnen der blev bygget 1919 – 1931.

kirke! 1. september 2007 blev kirken genåbnet ved en
festgudstjeneste.

Hirtshals kirke
Før Hirtshals kirke blev bygget, måtte de dengang ca.
500 beboere gå den lange vej til nabosognet
Horne’s kirke. I 1908 blev Hirtshals kirke indviet via
dels lokalt indsamlede midler og dels statstilskud. Den
oprindelige kirke rummede dengang 200 siddepladser.
I 1960 blev kirken udvidet og undergik store
forandringer idet byens vækst havde skabt et behov for
en udvidelse.
1.etape: Koret blev revet ned og der blev bygget et
langt større kor. Alteret blev udvidet, men man
bevarede samme type alter i sandsten. 2. etape:
Her blev det gamle tårn revet ned, for at give plads
til forlængelse af kirken med to buer, ca. 8 meter.
Byggeriet blev afsluttet og kirken havde fået et nyt

Vi følger Hærvejens vandrerute sydover, enkelte steder
foreslås det, at vælge den regionale
cykelrute (nr.1) eller ”Nordsøstien” der er skiltet med et
svunget ”N” med form som en bølge,
bl.a. for at komme til overnatningssteder. Enkelte
steder vil ruten blive afkortet såfremt du følger
cykelsporet / Nordsøstien. Hele kysten ned til Løgstør
er ”ferieområde”, dermed mange
muligheder for overnatninger.
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Nordeuropas største akvarium med 4,5 mio. liter
vand, ligger i Hirtshals hvor du kan udforske stimevis af
havdyr fra den glubske havkat over de legesyge sæler
til de nuttede stenbider-unger.
I kan følge dykkeren i dybet, når han fodrer
stimefiskene, klumpfiskene, hajerne og alle de andre
fisk i det store oceanarium.
Lønstrup
Tidligere levede mange familier af fiskeri i Lønstrup.
Nu er der kun en håndfuld fritidsfiskere tilbage på
byens bådplads. I det tidligere redningshus ved den
stejle ophalerplads er der en lille udstilling om fiskeriets
og redningsvæsenets historie. Lønstrup består
hovedsageligt af én lang gade, Strandvejen, som snor 4

sig et par km gennem de stejle klinter. På de store

ligger i det enestående landskab, som sandet har

græs- og marehalmsklædte bakkedrag i Lønstrups
nordlige del finder man de såkaldte ”sommervillaer”,
som blev opført i årene omkring 1920.

skabt siden 1960’erne: En vandreklit, der langsomt
æder sig frem over krat, hegn og p-pladser. På
Strandfogedgården kan man se historien om Rubjerg
Knude.

Mårup Kirke
I den nordlige ende af Rubjerg Knude lå/ ligger rester
af Mårup kirke. Her blev helt tilbage i
år 1203 opført en lille senromansk kirke, men havet
har igennem de sidste 300 år ædt 1,25 meter af klinten
om året i gennemsnit. Man mener der har været cirka
én kilometer til havet, da kirken blev bygget. Lige før
nedtagning af kirken i 2008, lå den bare 9 meter fra
have!
Fra kirkeruinen er der fin udsigt mod Rubjerg Knude
fyr, der én km længere mod syd ligger delvist begravet
i sand. Fra knuden er der en enestående udsigt over
hav og land.
Rubjerg Knude
Rubjerg Knude Fyr er verdens eneste tilsandede
fyr. Det ligger nu kun 20-30 meter fra den stejle
kystskrænt, hvor havet år efter år æder sig ind. Holder
prognoserne, styrter fyret i havet omkring 2030. Fyret 5

Overnatningsmuligheder:
Hirtshals: Danhostel Hirtshals, Kystvejen 53,
9850 Hirtshals. Tlf. 9894 1248,
e-mail: info@danhostelhirtshals.dk.
Hirtshals Camping, Kystvejen 6. Tlf. 9894 2535,
e-mail: hirtshals@dk-camp.dk.
Bed and breakfast: Lene Petersen, Hanstedgade 9,
Hirtshals, tlf. 6169 5243.
Gerda Friis, Margrethevej 9, Hirtshals. tlf. 9894 3629
Se flere private værelser på www.visithirtshals.dk
Nr. Lyngby: Klitgaard camping- og hytter,
Lyngbyvej 331, 9480 Løkken, tlf. 9899 6566.
Bed and breakfast: Ole Jensen, Lyngbyvej 327,
Løkken.
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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 ved at scanne QR-koden eller søg efter
”Hærvejen” i App Store eller Google Play.

Indkøbsmuligheder:
Hirtshals: Flere butikker, bl.a. SuperBrugsen,
tlf. 9894 1722. Hvis ikke købmandsbutikken i Nr.
Lyngby fortsat er åbent, kan der handles i SuperSpar i
Lønstrup, tlf. 9896 0029.
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): 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 fra
kl. 6.00-23.00. 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).
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk

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