
Beskrivelse 
På turen kommer du forbi nogle af Karups historiske seværdigheder og den fine natur 
langs Karup Å og Åresvad Å. 

Seværdigheder på turen 
Historiske:   

• Skulptur og info om Alhedebanen også kaldet ”Konebanen” 

• Karup Kirke, har før reformationen relation til Helligkilden, Hospitalet og de 
mange valfartende pilgrimme. Med 7 hvælvinger, 2 sideskibe, kor, apsis og et 
tårn med spir så højt, at det bruges som pejlemærke ved rejser helt fra Viborg, 
er den meget betydelig. Efter reformationen forfalder Vor Frue Kirke, og et 
uvejr i 1714 gør det endeligt forbi. Genopbygges i 1745 og kun hovedskibet 
bevares. 

• Træskulpturen af Dorra Haal, Danmarks første kvindelige soldat kendt fra 
”Slavekrigen” 1848 

• Mindesten med pilgrimstegnet for Karup 

• Helligkilden, meget berømt for vandets helbredende virkning. Der er også 
oprettet hospital, og paven giver tilladelse til salg af afladsbreve med 7 års 
syndsforladelse. Efter reformationen i 1536 sygner det hen. 

Kulturelle:   

• Borgerforeningens anlæg Lunden med motionsredskaber 

• Spejderhytten 

• Bålhytte, shelters og bro over åen til Karup Skole 
Natur:  

• Karup Å 

• Åresvad Å 

• Nedlagt dambrug omdannet til gydeplads og ammevand for havørreder 
For børn:  

• Aktivitetsbane i forbindelse med spejderhytten og bålhytten 

• Udrangeret jagerfly som tumleplads uden for børnehaven på Gl. Banevej 

• Legeplads i haven ved Karup Bibliotek 

• Multibane mellem biblioteket og skolen 
Fortæring på turen eller med hjem 
Bageriet Nørgaard, Østergade 7   
SuperBrugsens Delikatesse, Bredgade 5 
OK Plus, Bredgade 24   
Restaurant Pizza og Kebabhouse, Østergade 22 
Café Karup, Godthåbsvej 2A   
Milano Pizza, Herningvej 6 
Cafeteria Midtvejs, Viborgvej 57   
Rema 1000, Herningvej 4 
 
 
 
Turen er udarbejdet af VIBLAND ”Turist i egen kommune” og Karup-Kølvrå Byforum. 

Turforslag 4: ”Moseturen” Længde: 6,2 km. Varighed ca. 1 time og 15 
min. Turen kan gennemføres med barnevogn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rute 
Alhedestien mod vest, v. Mosevej/ Hessellundvej, v. Mosevej mod Karup, træskulpturen af Dorra Haal ved kirken, h. ind af låge ved Kildevej til Helligkilden, v. Åvej, v. Aahavevej, v. ind på sti ved 

dambrug, v, på sti langs Åresvad Å, h. ved broen op i Lunden, v. forbi spejderhytten, v. ved klatretårn, h. ved bålhytten langs åen, v. vallerbækvej, h. Østergade, h. Gl. Banevej, h. Åbakkevej, h. i T-

kryds, ligeud på sti ved vendeplads, følg stien til gule boligblokke, over Gl. Banevej til sti, v. Alhedestien.  
 

Yderligere oplysninger: Velkomstguide Peter Skovmos Nielsen, tlf.: 2289 4520, mail: p.skovmos@gmail.com 

mailto:p.skovmos@gmail.com

