
 

Rundt Hjarbæk Fjord 

Rebslagergården – Rødevej – Gl. Skivevej – Salvievej – Kommenvej – 

Engelsborgvej – Vognmagervej – St. Rundkørsel  

Undallslund(Byplantage 1852) KN Undall(Kammerherre, formand for 

Sparekassen og inspektør for Tugt- og Manufakturhuset) 

Tilskud: 2/3 Sparekassen + 1/3 kommunen og arbejdskraften var tugthusfanger   

Løgstrup(Typisk baneby) - (Jernbanestationen)      

Jernbanerne: (Viborg/Løgstør(1893/1963/1999) - (Viborg/Herning 1906/1971) - 

(Viborg/ Langå 1863) - (Viborg/Skive 1865) – (Fårup/Mariager 1927/1960)  

Fiskbæk(Romansk kirke fra ca.1200, tårnet fra ca.1400 og nedr.ca.1700 tallet og 

erstattet af det løgformede tårn) – oprindelig tækket med træspån, men efter 

lynnedslag i 1900 ændret til blytag. 

 Nybro/Nybro Kro(tidligst omtalt 1607, bropenge, velanset og søgt kro til 1925, 

(vejen omlægges i 1930 & hæves adskillige gange grundet oversvømmelse).  

 Hjarbæk Fjord ca. 12 km lang/max dybde ca. 5 m. -–  

 Kvols (Geotermisk Boring(udnyttelse af jordens varme)) – ”Hvem skal nu 

betale?” – planlagt til 35 dage, men lukket efter 4½ måned og ca. 150 mill kr. 

fattigere(27/1 2012 – 13/6 2012) – bemyndigelse til brug af ca. 11 mill. – 8 

borehuller(4 produktion af varmt vand + 4 retur af afkølet vand) – Kirken 

(Romansk fra 1200 tallet med tilbygget tårn ca. 1500) 

Tårupgård(Muligvis ca.1200 – kraftigt beskadiget under ”Grevens fejde” 

(1534/36) - nuv. bygninger ult. 1500 FR II,s kansler Niels Kaas – søgt 

udflugtsmål i 30
erne 

og m. restaurant). 

Knudby/Borup(”Solskinsby”, energistyrelsens pris Sv. Auken 2001, grundet de 

mange solfangere) 

Ørum Enge(gren af Limfjorden i Stenalderen) - Jordbro Mølle Å – Strandet 

Hovedgård(mindesten 1932 La Cour slægten 1759/-75, fransk Adel?). 

Ørslevkloster(nonnekloster fra 1200 tallet af Benediktinerordenen til 1538) – fra 

1969 refugium for forfattere og andet kulturfolk der kræver total ro til arbejdet. 

Virksund/Sundstrup(Dæmning til Lovns bredning/Limfjorden 1966 og 

problemer siden da – saltvand/brakvand/bundflora væk (hvidhval 1983”Moby 

Dick”) - å tilløb: Fiskbæk å/Simested å/Skals å/Jordbro å. - Myggeplage indtil 

1991 - indslusning af saltvand 1991 – Pumpestation til salt/Gas lageret i Ll. 

Thorup – de 2 gravhøje ”Marens Patter”(ikke udgravet).  



Nørreris(Bondegård fra 1700 tallet under Lynderupgård – medio 1800 

Herregård med hovedbygning fra 1867). 

Lynderupgård (1. gang nævnt i1405 – under bispestolen i Viborg – afbrændt 

1534 af Skipper Clement - hurtig genopført, tilhører nu Kirsten og Ove Glerup). 

Låstrup/Skals/Simested Å(Skomagermorderen)(Løgstørbanen åbnet 1893 lukket 

1991).- Skals Å. 

Kølsen (Mergelleje 1907-1934), kalkholdigt ler til jordforbedring, opgravet ved 

brug af tugthusfanger fra Horsens, tipvognsspor til Løgstørbanen(Kølsen 

trinbræt). 

Vordegaard (Villumsen, landbrugsbevægelsen), gårdfriser af Rasmus 

Christiansen 

Vorde kirke(1200 tallet, tårn 1400 tallet) (altertavle fra Gråbrødre Kirke) –  

Vorde Bavnehøj 68 m(Galgebakke) 

Hjarbæk(Hjarbæk Kro toldsted 1847-1867, Viborgs havn, vigtig til banen kom i 

1893 og gjorde fjordsejladsen overflødig) –  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


