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• Kokkedal Slot

www.slotshotel.dk

• Att rup Camping

www.attrupcamping.dk
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

Skovsgård

Limfj orden
T

Att rup Havn
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2. HERREGÅRDEN BRATSKOV
Bratskov er en typisk nordjysk her-
regård. Hovedbygningen er bygget i 
1550 i to etager, og de to bindings-
værkssidefl øje er ca. 200 år yngre. 
Hele bygningsanlægget er opført på 
et voldsted med omgivende voldgrave 
på 3 af siderne. Ruminddelingen 
er stort set ført ti lbage ti l det først 
kendte Bratskov.

TANKESTEDER:
Både  Blushøj/Alsbjerg samt 
Att rup Havneområde er blandt de 18 
Tankesteder der fi ndes i Jammerbugt 
Kommune. 

Et Tankested er et særligt udvalgt sted i 
kommunens smukke natur, hvor du får 
en god oplevelse, der giver et indtryk 
ti l rejsen, en smuk udsigt for øjet, en 
indre fred for sjælen og et godt sted 
at dele med sig selv eller andre. Et 
Tankested bidrager med andre ord ti l ro 
og balance.

1. KOKKEDAL SLOT
Slott et ligger højt på sin bakke med 
vid udsigt over Limfj orden ti l Aalborg 
og Nibe. Voldgraven omkranser 
slott et og vidner om, at det er en 
borg bygget ti l at modstå angreb. 
Bygherren Erik Banner var marsk 
for Chr III. Hans forfar var viking og 
fi k det rød-hvide våbenskjold eft er 
erobringen af England under Knud d. 
Store. Kokkedal nævnes første gang i 
1407, da herresædet ti lhørte væbner 
Anders Albrechtsen. I dag hersker fred 
og idyl. Smukke sale genlyder af glade 
gæster og historisk vingesus. Prins 
Joachim var i 1990 protektor for slot-
tets renovering. 
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KULTURMILJØ
Hvisselhøj Jætt estue er den eneste 
kendte jætt estue i Danmark med tre 
sammenhængende kamre. Hoved-
kammeret, er ott e meter langt og 
halvandet meter bredt. Det store 
kammer er forbundet med bikam-
meret gennem en lille åbning. Herfra 
kan man bevæge sig videre ti l et 
endnu mindre bikammer gennem en 
endnu mindre åbning. Jætt estuer med 
to kamre er velkendte i Danmark og 
Europa. Men en trekamret jætt estue 
er uhyre sjælden. Udgravningen viste 
tydeligt, at de tre forbundne kamre 
er bygget på én gang, som en samlet 
konstrukti on. Eft er udgravningen i 
1915 blev jætt estuen restaureret, 
sikret og åbnet for publikum.
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3. TORSLEV KIRKE
Torslev Kirke i Ø. Hanherred ti dligere 
benævnt som Hanherreds Domkirke. 
Kirke er blevet bygget i den periode, 
hvor der blev bygget 1800 stenkirker. 
Torslev Kirke består af romansk kor 
og skib fra omkring år 1200 samt 
sen-goti sk vestt årn fra 1400-årene 
og våbenhus fra 1935 i nord. Tårnet 
er 22,5 m højt. Prøv at gå langs med 
nordre side af skibet og forneden vil 
du se en sten, som er nær ved tre 
meter lang: hvilket arbejde at hugge 
en sådan ti l! Der er i øvrigt en teori 
om, at to mand arbejdede fem ti l syv 
år med at hugge sten ti l en sådan 
kirke. Altertavlen er skænket i 1654 af 
ejerinden på Kokkedal, som benævnes 
som “jomfru Karen Galde” (gift  med 
Børge Rosenkrantz.

Inspirati on ti l gode oplevelser i Jammerbugten  |  danskernes foretrukne desti nati on!

27,5 km. på off entlig vej.
95 % asfalt og 5 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• To Tankesteder
• Et Kulturmiljø

Cykelrute
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4. BROVST KIRKE
Middelalderkirke fra kirkebygningspe-
rioden ca. år 1100 – 1250. Altertavle 
og prædikestol er fra 1729. Pulpituret 
lidt senere. Alterbilledet er malet af 
Dorph omkring 1890 og forsti ller Je-
sus i Emmaus. Orglet har 12 stemmer 
og bygget i 1975 af Fabricius Husted. 
Der er 250 siddepladser.


