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Du kan måske bruge din pilgrimsfærd på at overveje, hvordan du kan 
gøre dagen bedre for de medmennesker, du møder på din vej.
Værner du mon både om dit medmenneskes liv og hjerte og dit eget?  
Elsk hvert eneste skridt du tager, endda også når dine muskler bliver 
ømme. Du kan måske finde et særligt smukt sted. Sæt dig der med en 
flaske vand. Tænk på at livets vand kan skænke kraft til kærlighedens 
spire. Kristus er som en sol, der giver energi til barmhjertighedens træ, 
så medfølelse og livsmod kan nære alle jordens børn.
Solen skinner altid, selv over de mørkeste skyer. 

Gud er hos dig, også når du føler dig allermest alene.    

Du og jeg er pilgrimme på livets vej. Må kærligheden og livsmodet blive 
en del af din færd. Himlen er kommet til jorden.

God tur!    Pastor Peter

Kære medvandrer
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”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige 
velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste 

tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” 

- ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.”

Søren Kierkegaard

Denne Pilgrimsvandring starter ved Sankt Gertruds Kirke i Grenaa, der i 
daglig tale kaldes Grenaa kirke. 

Sankt Gertrud var blandt andet kirkebygger og de rejsendes beskytter. 
Hun var kendt for at holde hånden over dem, der færdedes på rejse. Af 
samme grund vendte man sig til Sankt Gertrud for at få hjælp på rejser 
både her i livet, men også på den sidste rejse efter døden. 
Sankt Gertruds Sti er en Pilgrimsrute på ca. 80 km., der går mellem 14 
kirker, 1 kirkeruin og 1 kirkeskov i Fornæs Pastorat. Ruten er delt op i 16 
etaper. Etaperne går fra kirke til kirke. Langs ruten finder du også unikke 
kulturhistoriske steder. 

Du kommer primært til at gå ad gamle historiske stier, småveje, gennem 
skove, samt langs klinter og strande. På din Pilgrimsfærd møder du 
således områdets forskellige landskaber. 

Vi håber, din vandring vil give anledning til refleksion og eftertanke. 

God Tur. 
Med Venlig Hilsen 
Fornæs Pastorat

Sankt Gertruds sti                                                                     
- Pilgrimsvandring
på Djursland     



Gode råd og vejledning 
Du er hjertelig velkommen til at færdes til fods ad Pilgrimsruten overalt, 
hvor Fornæs Pastorat har indhentet tilladelse fra ejeren. Som regel må 
du færdes fra solopgang til solnedgang på anlagte veje og stier i private 
skove. Hvor der er opsat skilte, skal henvisningerne følges. Du må gerne 
gøre kortere ophold, blot det er mindst 50 m. fra bygninger, og gerne 
plukke blomster, samle bær og svampe til eget brug – men kun hvad du 
kan nå fra stierne. I kommunalt ejede skove og plantager, i Agathelund, 
på Rimsø byjord, og på strande og klitter må du færdes året og døgnet 
rundt, også til fods uden for stierne. Du må strejfe ind over den åbne 
hede eller det tætte krat.

Giv dig tid til at lære naturen at kende på nært hold. Og vis hensyn til 
naturen, især om foråret, når der er æg og unger, og dyrene har brug for 
fred. På din vandring efterlad intet spor af din færd, ryd op og tag affaldet 
med dig. På strande må du gerne sove, blot du ikke stiller telt op.

Ved tre kirker og på smukke pletter finder du shelters og 
primitive teltpladser. Flere steder er der bålpladser, bænke, borde, 
affaldsbeholdere og adgang til vand og toilet til fri afbenyttelse.

Hver kirke byder på særlige historier. Vi håber, du vil gå på 
opdagelse og finde frem til nogen af dem. Vi har ved hver kirke 
opsat et gnidestempel til brug i Pilgrimspasset. Her forsøger vi at 
give en ledetråd til en ejendommelig fortælling.

Gå i fred.
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Sankt Gertrud
Grenaa Kirke, der i middelalderen var indviet til Sankt Gertrud, 
blev opført omkring 1300 i teglsten. I vestgavlen og skibets 
vestside sidder nogle kalkstenskvadre, muligvis fra den 
nedlagte Gammel Grenaa Kirke. Herfra kan en kalkstensfrise 
med udskårne bueslag og pilastre i våbenhusets vestmur også 
stamme. Genopførsel efter brand i 1649 og gennemgribende 
restaureringer i slutningen af 1800-tallet har givet det nygotiske 
ydre og det lyse indre. Læg mærke til glasmosaikkerne af Jais 
Nielsen.  

S T E M P E L

Y: 56,41349
x: 10,87590

Torvet 12
8500 Grenaa
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Gammel Grenaa Kirke
Forgængeren til Grenaa Kirke gemmer sig blandt nogle træer 
på sydsiden af Bavnehøj - lige nord for sygehuset. I dag er kun 
kampestenene fra fundamentet tilbage, men tidligere stod her 
en kalkstenskirke. Kirken blev nedlagt i 1558, sandsynligvis 
nedbrudt før 1649 og derefter mere eller mindre glemt. 
Byens navnkundige amatørarkæolog, Løjtnant Jensen, ledede 
udgravningen af kirken i 1893; her stod stadig lidt af murene. 
De blev dog fjernet efter endnu en udgravning i 1942-43.

S T E M P E L

y: 56,41906
x: 10,86439

På hjørnet af Kløverbakken
og Kløvervang.
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y: 56,44404 
x: 10,89497

Hammelev Kirkevej 17
8500 Grenaa

Hammelev Kirke
Hammelev Kirke er en af de bedst bevarede af Djurslands 
kalkstenskirker, og da skibet og korets mure samtidig står 
ukalkede, træder kalkstenskvadrene tydeligt frem. På en tur 
rundt om kirken kan man derfor lade øjet springe fra sokkel til 
tag og nyde de smukke friser og buer, kalken som byggemateriale 
gav mulighed for. Læg også mærke til soklen og muren med 
middelaldergraffiti. Hammelev Kirke ligger højt, lige ved Kattegat, 
og har da også været benyttet som landkending for fiskere og 
søfolk lang tid før, det nærliggende Fornæs Fyr blev tændt. Nord 
for kirken står et minde fra 1834 over sognepræsten Gerhardt 
Munck, der vaccinerede alle sognebørnene mod kopper.

S T E M P E L
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Voldby Kirke
Voldby Kirke er endnu en kalkstenskirke i den norddjurske 
perlerække. Kirken er ganske anseelig; det lange kor med sakristi 
og våbenhus er sengotisk, mens skib og det nederste af tårnet er 
bygget samtidig, nemlig omkring 1200. Kirken er også interessant 
for dens kalkmalerier, især et stort billede af et krigsskib - det 
ældste i en dansk kirke. En lang række groteske væsner pryder 
flere af kirkens andre vægge, ligesom man finder Aarhusbispen 
Jens Iversen Langes våben - den selvpromoverende biskop satte 
sit spor på mange af egnens kirker.

S T E M P E L

y: 56,46083 
x: 10,86400

Thorsøvej 8
Voldby, 8500 Grenaa
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De tætliggende høje er den sidste rest af et gravfelt på mere end 
30 høje på stedet, synlige for enhver på lang afstand og anlagt 
ad landeveje og søruter, som forbandt Djursland med det øvrige 
Europa og handlen videre til Egypten og Mesopotamien. 

Højene vidner om en højkonjunktur i Norden i perioden 1600 – 
1200 f.kr.: Stormandssamfund kun overgået i rigdom af Mykene 
i Europa. Omhyggeligt anlagt på højderygge minder gravene for 
bestandig om de herskende lokale slægter, som overvåger og 
kontrollerer kommunikationslinjerne for handel, gaveudveksling og 
venskabsbånd, og stadfæster de samtidig retten til forfædrenes land. 

Thorsøhøje 
På et ca. 50 m. højt bakkedrag vest for Thorsø ligger 9 gravhøje 
fra Bronzealderen (1700 – 500 f. kr.) med udsigt over Djurslands 
østkyst og Anholt i horisonten.

y: 56,45234
x: 10,83074

Bronzealderpladsen 
Kongshøjvej, 8500 Grenaa
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y: 56,47402 
x: 10,83594 

Grenaavej 42A
Veggerslev, 8500 Grenaa

Veggerslev Kirke
Veggerslev Kirke er modsat de nærliggende kalkstenskirker 
bygget i granit. Det kan synes underligt, når man tager i 
betragtning, at Veggerslev Å sandsynligvis var sejlbar, da 
kirken blev bygget omkring 1200. Man ville nemt have kunnet 
transportere kalksten fra den nærliggende klint til byggepladsen. 
Døbefonten er også af granit, fra stenmester Horders værksted, 
ligesom ydervæggen gemmer på et mandshoved i udhugget 
granit. Gennem et hul i korets mur kunne sognets spedalske 
førhen modtage nadveren.

S T E M P E L
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y: 56,47175 
x: 10,85952

Høgebovej 11, Karlby, 
8500 Grenaa

Karlby Kirke 
Karlby Kirke ligger i den sydvestlige udkant af byen. Kirkerne 
ligger tæt omkring Karlby, med Veggerslev og Voldby Kirke 
som synlige naboer. Det er ikke tilfældigt, men fortæller om 
en særdeles frugtbar landbrugsjord. Da de danske sogne 
skulle udlægges, blev de skabt så store, at indtægterne kunne 
underholde både præst og kirke. Der skulle mindre af den gode 
jord til - derfor er sognene små her. Kirken er i romansk tid bygget 
af kalkstenskvadre, men har en romansk granitdøbefont fra den 
berømte stenmester Horders hånd.

S T E M P E L
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Kalkklinterne
Kalkklinterne ved Karlby og Sangstrup har ikke alene leveret 
byggematerialer til kirker og kalkning, men ved deres 
usædvanlige hvide farve sikkert også tiltrukket besøgende 
fra nær og fjern og sandsynligvis haft en rituel betydning 
for stenalderens mennesker. Især de rige og værdifulde 
flintforekomster var velegnede til økseproduktion og cylindriske 
flækkeblokke til fremstilling af pilespidser. 

De færdige produkter indgik som en vigtig handelsvare, der 
blandt andet blev udvekslet med Vestsverige, som havde tætte 
forbindelser med bopladserne på Kainsbakke og Kirialbro, og 
den særegne shamanistiske Grubekeramiske kultur. 

Ældste afbildning af sejlskib fra det 6. århundrede e.kr., fundet på 
bagsiden af en meget lille sten. Stenen blev fundet ved Karlby klint 
og kan ses på Museum Østjylland i Grenaa.

x: 10,87619
y: 56,48757

Karlby & Sangstrup Klinter, 
8500 Grenaa
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Gjerrild Kirke
Kirke fra 1100-tallet, der ligger østligt i Gjerrild by med udsigt 
ud mod vandet og Gjerrild Klint. Nærheden til klinten kan også 
aflæses i selve kirken, der i sin romanske grundform består af 
kalkstenskvadre udhugget ved kysten. Kalksten er noget lettere 
at arbejde med end granit, og murværkets fine blindarkader 
afslører materialet trods kirkens kalkning. Det store nordkapel er 
knyttet til familien Skeel på Sostrup, og samme adelsfamilie kan 
spores i kirkens rige, indre udsmykning - især kalkmalerierne 
skal nævnes.

S T E M P E L

y: 56,49833 
x: 10,83564

Kirkepolden 1
Gjerrild, 8500 Grenaa
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Maria Hjerte Kirke
Den yngste kirke i Fornæs Pastorat er ikke en sognekirke; 
den har sin oprindelse som klosterkirke for nonner af 
cistercienserordenen, der i 1961 slog sig ned på Sostrup Slot 
og i 1992 byggede kirken. Nonnerne forlod stedet i 2013, 
men den store kirke med plads til 120 mennesker står endnu. 
Indvendigt fremstår den med hvidkalkede mure som et højt, 
lyst, nygotisk kirkerum med tegl og egetræ som gennemgående 
byggematerialer. Alteret er en granitsten, en vandreblok 
fra istiden, fundet lokalt, og flankeres af prædikestol og en 
brændende rosenbusk i eg.

S T E M P E L

y: 56,49623 
x: 10,82348

Sostrup slot & Kloster
Maria Hjerte Engen 1, 
Gjerrild, 8500 Grenaa
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Hemmed Kirke
Senromansk kirke fra mellem 1100 og 1200. Hemmed Sogn var 
historisk plaget af sandflugt, og den undseelige kirke fortæller om 
sognets fattige jord med netop sin beskedne arkitektur. Kirken 
er bygget af rå kampesten, kun i hjørnerne er der blevet råd til 
tilhuggede granitkvadre. Kirken er ligeledes kullet, altså uden 
tårn, og klokken har fået plads i et glamhul i vestgavlen. Både 
våbenhus og kamtakker er tilføjet i sengotisk tid - omkring 1500. 

”Til venstre for indgangen til kirken ses et gravsted, hvor Dagmar 
og August ligger begravet. August var smed i Hemmed, og da 
Dagmar dør i 1950, går August dagligt gennem skoven og hen for 
at besøge sin Dagmar ved gravstedet. August dør i 1964. Stien 
findes stadig i skoven, og de lokale kender den som Dagmarstien.”

S T E M P E L

y: 56,49562 
x: 10,74285

Hemmed Kirkevej 14
8585 Glesborg
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Bronzealder i Hemmed
 
Spor efter bebyggelse fra Bronzealderen blev for første gang 
fundet ved Hemmed kirke, hvor der tidligt i perioden, ca. 1700 
f.kr., blev opført et 43 gange 7 m. stort hus af plankevægge og 
lerfugemasse og med to ildsteder. To af fire huse var i brug 
på samme tid ved gravhøjen Egehøj vest for Hemmed, 1500 
f.kr. I højen, der rummede flere begravelser, var gravlagt en 
central egekiste, hvori der er fundet to guldspiralringe, en dolk i 
skindforet træskede og en bøjenål af bronze.

Mellem tre stenfodskranse lå en dobbelt stenkiste med hvidbrændte 
knogler, flintpilespidser og bronzeknapper med læderstrop.  

Yderst var seks urner med brændte ben nedsat. I husene var der 
forråds - og vævegruber, og i et af dem lå der mængder af forkullet 
byg, emmer og brødhvede. Øst for byen er fundet tre højremshuse 
fra ældre bronzealder, 1300 – 1000 f.kr., med to rækker tagstolper 
med eller uden væggrøft med stolper til lerklinede vægge 
på fletværk. Husene havde to indgange, trerumsdeling med 
skillevægge, lergulv, og ildsteder med forsænkede jordovne.

Det yngste hus blev forladt i hast ca. 1000 f.kr. tildækket af et tykt 
lag fint, gult flyvesand. Overudnyttelse af naturen, det enorme 
forbrug af frugtbar agerjord i form af afskrællede overfladetørv 
til bygning af gravhøje og andre rituelle byggerier, samt intens 
dyrkning var skyld i erosion og sandflugt.

Aristokraternes magt smuldrede mod slutningen af bronze-
alderen. Den sidste rest af urskov blev fældet, og husene blev 
ikke længere bygget i massivt tømmer, men af tørv og lerklinet 
fletværk. Mellem år 700-500 f. kr. forsvandt forsyningerne af 
bronze, handelsforbindelserne svigtede og den gamle elite 
formåede ikke at fastholde politiske forbindelser til de nye 
fyrsteslægter nede i Europa.
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Kirkeskoven  
Agathelund
Fra Albæk, som var et trinbræt på Gjerrildbanen, løber Bloksbjerg 
vej som et hjulspor mod sydøst ind i Sostrup skovene, hvor den 
møder sporet Gl. Randers Landevej, som fører ind i kirkeskoven 
Agathelund, opkaldt efter Rimsø præstens hustru ved 
begyndelsen af det 20. årh. En lille lysning tjener her som kirke 
ved udendørs gudstjeneste, meditation og eftertanke. 

Skovene var reduceret til forhuggede små lunde, krat og hede 
indtil slutningen af det 19. årh., hvor skovrejsning på de sandede 
jorde påbegyndtes, bl.a. under ledelse af tyske forstmænd. Fra 
middelalderen og frem til 1850 henlå størstedelen af området 
som hede og overdrev, og blev bl.a. anvendt til græsning af stude 
såvel som til opgravning af ler og mergel. Dengang som nu tilhører 
en fælles lergrav og driverstien Drøvten Rimsø ejerlav og står 
under Oldermandens beskyttelse.

Gjerrildbanestien
En privat jernbaneforbindelse blev i 1911 oprettet 
mellem Ryomgård og Gjerrild og i 1917 forlænget til 
Grenaa. Arbejdet blev udført af ”Banebisser”; vandrende 
arbejdssjak ved oprettelsen af baner forskellige steder 
i landet. Banen blev et vigtigt transportmiddel for 
passagerer og gods, bl.a. store mængder tørv, træ, kartofler 
og æg. Under besættelsen anlagde værnemagten i 1943 et 
sidespor, kaldet ”Tyskerbanen”, til stenlejerne ved Gjerrild 
Nordstrand. Rallet herfra blev anvendt ved byggeri af 
bunkers og befæstningsanlæg, og udvindingsmaskineriet 
blev flere gange sprængt af sabotører.

Efter 2. Verdenskrig havde banen stadig store 
godsmængder, men passagertallet faldt og banen nedlagt 
i 1956. Banestrækningen fra Gjerrild via Ryomgård til 
Allingåbro er ryddet og åben for offentligheden som 
vandrings – og cykelsti. 
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Rimsø Kirke
Rimsø Kirke ligger højt og smukt i landskabet. En placering, der 
har været tiltalende allerede før kristendommen kom til landet. 
Et synligt bevis på dette ses på kirkegården, hvor en gravhøj 
og en runesten fra vikingetiden rækker tilbage til hedensk tid. 
Sydmuren prydes af en fantastisk stenportal fra stenmester 
Horders hånd; den er heldigvis tilbage på sin plads efter at 
have været på herregården Sostrup en årrække frem til 1895. 
Kirkerummet defineres af et simpelt, moderne træalterstykke 
i samspil med det runde vindue i koret. Sidst skal nævnes den 
smukke præstegård - Danmarks ældste bygget i 1593.

S T E M P E L

y: 56,47842 
x: 10,79507 

Toresvej 4
Rimsø, 8500 Grenaa
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Kastbjerg Kirke
Den hvidkalkede kirke ligger nordligt i Kastbjerg, den er i sin 
kerne romansk, men har muligvis så tidligt som i 1300-tallet 
fået nyt kor. Senere i gotisk tid er der tilføjet tårn, våbenhus og 
hvælv, de sidste har krævet de kraftige stræbepiller, man kan se 
udvendigt på koret. Tårnets underrum står i forbindelse med 
skibet som en del af kirkerummet, og de gotiske tilbygninger har 
på den måde forandret kirkerummet væsentligt. Man kan dog se 
et enkelt, tilmuret romansk rundbuevindue mod nord, ligesom 
den smukke omend fodløse døbefont daterer sig tilbage til de 
første, kristne århundreder i Danmark. Altertavlen og alterbord 
fra 1975 samler rummet med sit enkle og smukke formsprog.

S T E M P E L

y: 56,45832
x: 10,76001

Kastbjerg, Emmelevvej 1 
8585 Glesborg
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Villersø kirke
Den lille Villersø Kirke byder på lidt af en egnsspecialitet: 
styltetårnet. Et styltetårn er et spinkelt kirketårn med en eller 
flere åbne rundbuer og et lukket rum foroven. Kirken er fra ca. 
1200, tårnet tilføjet i sengotisk tid engang i 1500-tallet. Kirkens 
romanske kerne er bygget af tilhuggede granitkvadre, mens 
de gotiske tilføjelser - tårn, hvælvinger og våbenhus - primært 
er bygget af tegl. Inde i våbenhuset kan man finde en malet 
gravplade, der fortæller om Ane Holst, der døde i 1779; “hendes 
udgang (...) forårsaget af den bedrøvelige grasserende blodgang”. 
Dysenteri. 

S T E M P E L

y: 56,44550 
x: 10,81559

Grønhøjvej 12
Villersø, 8500 Grenaa
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Derfor gravede stenalderbønderne flere gruber på række ned 
på skråningen mod den sydlige fjordbred, som en symbolsk 
grænse mellem de levende og ånderne. Kun ved at udføre særlige 
ritualer omkring gruberne kunne stenalderbønderne betræde 
forfædrenes ø. For omkring 5.200 år siden indtraf en alvorlig 
krise, og fra spredtliggende huse og marker flyttede store dele 
af Djurslands befolkning kort før 3.000 f.kr. sammen i en enorm 
stor boplads på den hidtil ubebyggede hellige ø. Herfra optog det 
lokale bondesamfund nye ideer udenfor Danmark og blandede 
disse med lokale traditioner i levevis, ernæring, gravskikke og 
redskaber præget af begivenheder med udspring langs Sveriges 
Østersøkyst, hvor en nomadisk havjæger kultur indvandrede 
fra det nordøstlige Baltikum. Disse mennesker tilhørte den 
Grubekeramiske kultur, opkaldt efter måden at dekorere lerkar 
med aftryk af sneglehuse og knogler.

Ca. 200 år efter den grænseoverskridende bosætning på åndernes 
ø indtraf en ny krise affødt af invasion af steppenomader fra 
Ukraine, som sendte chokbølger op gennem Jylland. Kort før 
nomadernes ankomst udførte indbyggerne på Kainsbakke en 
shamanistisk ceremoni af ekstraordinære dimensioner, hvor de 
gamle gruber blev opgravet, belagt med tykke lag østersskaller 
og fyldt op med store mængder af potteskår, flintredskaber, 
muslingeskaller og udvalgte dyre knogler.

Mest påfaldende er knogler fra bjørne, elge og krøltoppet pelikan, 
de samme dyr som optræder hyppigt på helleristninger og 
figurer i forhistoriske fund i Nordskandinavien og det nordøstlige 
Baltikum. Efter ceremonien blev bopladsen opgivet, og fra hele 
Djursland kendes der kun få fund fra de efterfølgende 200 – 300 år.

Kainsbakke
I den tidlige bondestenalder for 5.500 år siden lå vandspejlet i 
det nordøstlige Djursland fem meter højere end i dag. Kainsbakke 
var en lav holm, omgivet af sump og fjord og i realiteten en ø, som 
kun kunne nås med båd fra sydsiden. For stenalderfolkene lå øen 
i et helt usædvanligt helligt landskab, og i moserne vest, nord og 
øst for øen blev der ofret store mængder flintøkser, lerkar og dyr. 
Kainsbakke var forbeholdt forfædrenes ånder, og det var farligt 
for de levende at komme i kontakt med disse. 
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Enslev kirke
Selv om Enslev Kirke ligger noget inde i landet, og dermed 
langt fra kalkforekomsterne ved kysten, er den stadig bygget 
af kalksten. En tur op i tårnet åbenbarer dog sammenhængen; 
udsigten over Kolindsund er uovertruffen. Kvadrene er kommet 
med skib på den nu tørlagte sø, da kirken blev bygget i 1100-tallet. 
Før turen går ned fra tårnet, bør man klappe den gamle klokke, 
der med sine 800 år er ældre end tårnet, den hænger i. Kirkens 
døbefont tilskrives Horder, den berømte, romanske stenmester 
med værksted på Djursland. På sydøsthjørnet af koret kan man 
finde en middelalderkriger i relief.  

S T E M P E L

y: 56,41727 
x: 10,81348

Enslev, Kirkevej 3
8500 Grenå
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Simon Peter Kirke
Den yngste af Fornæs Pastorats sognekirker er på mange måder 
også den mest usædvanlige. Kirken blev midlertidigt indrettet 
i et skolehus i 1957 for at tjene den hurtigt voksende havneby. 
Som det ofte går, blev det midlertidige permanent, og havnebyen 
har haft kirke i huset lige siden. Tilknytningen til havnen ses på 
inventaret; et skibsrat skænket af en fisker, og kirkeskibet er en 
model af en fiskekutter, bygget af en lokal skibsbygger. Kirken har 
klokkestabel i haven.

S T E M P E L

y: 56,40948 
x: 10,91594 

Søgade 33
8500 Grenaa
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Anholt kirke
Den kirke, der står på Anholt i dag, er øens 2. Den første havde været 
brugt som fængsel for krigsfanger under Napoleonskrigene, hvor 
britiske tropper havde besat Anholt, og denne hårdhændede brug kunne 
bygningen ikke holde til. Den blev i 1818 erstattet af den nuværende. Før 
den gamle kirke blev bygget i 1551, havde øboerne måtte sejle til Morup 
Sogn i Blekinge for at gå i kirke. Indvendigt er kirken beskeden, men smuk. 
Altertavlen med en skildring af Jesu vandring på vandet af Carl Rasmussen 
blev sat op i 1890. Lige uden for indgangsdøren findes et gravsted for to af 
øens unge piger, der druknede under en badetur i sommeren 1891.

S T E M P E L

y: 56,70348 
x: 11,54442

Østervej 14
8592 Anholt
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Anholt fyr
Anholt Fyr er et af de først opførte fyr i Danmark, og det har haft 
en vigtig betydning for sejladsen i Kattegat. Det startede med at 
være en simpel fyrpande, hvor der blev fyret med træ. Senere er 
det ombygget flere gange.

S T E M P E L w w w. s a n k t g e r t r u d s s t i . d k

y: 56,73740 
x: 11,65045

Ørkenvej 102
8592 Anholt
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