
Beskrivelse 
På turen kommer du forbi nogle af Karups historiske seværdigheder og den fine 
uspolerede natur langs Karup Å og offentligt militært område med adgang til en åben, 
ubrugt bunker (Husk lygte). 

Seværdigheder på turen 
Historiske:   

• Skulptur og info om Alhedebanen også kaldet ”Konebanen” 

• 1 af de 152 bunkere, som tyskerne byggede på flyvepladsen hovedsageligt i 
1943 

• Rester af zigzaggende tyske løbegrave 

• Rester af engvandingskanaler fra slut 1800 tallet 

• 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:   

• Flyvestations Karups fiskehytte 
Natur:  

• Karup Å 

• Karup Ådal med græssende kreaturer 

• Hedeplantage og spredt lyngbevoksning 
For børn:  

• 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 6: ”Karup Ådal” Længde: 9,7 km. Varighed ca. 2 timer. Turen 
kan ikke gennemføres med barnevogn. OBS!: Der er græssende 
kreaturer på de første 2 km i ådalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Rute 
Mod vest af Alhedestien, h. ved første tværgående grusvej, over Herningvej og ind på blå rute på offentligt militært område, h. i Y kryds ind på gul rute, efter bækken følges gul rute til højre, følg 

gul rute forbi fiskehytten og ind på stien til venstre, ved åben plads med veje følg gul rute til venstre, efter ca. 1,5 km når vejen svinger blødt til højre er bunkeren på venstre side, efter bunkeren 

følges vejen til højre ud til Hessellundvej, v. på cykelstien, over Herningvej til Mosevej, v. Mosevej, Åvej, Østergade, v. Torvegade. 
 

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

mailto:p.skovmos@gmail.com

