
JYSKE ÅS RUTEN
En rundtur fra Klokkerholm

til porten af Jyske Ås
(Stjerneplads midt) og retur
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Kvindbjerghøje har en unik udsigt mod Aalborg i syd og Jyske 
Aas i nord. 
Kvindbjerghøje – en samling af 8 gravhøje – er en del af Grav-
højsporet, som har sit udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø. 
Turen fører forbi ikke mindre end 11 gravhøje af forskellig beskaf-
fenhed. De 8 høje er dateret fra bronze-alderen. 

En dyb kløft ved vejen viser betydelig afgravning. Disse observati-
oner passer ret nøje sammen med en lokal beretning fra 1873/74 
om to mænd og en 8-årig dreng, som var så besat af drømmen 
om at finde en skat i denne gravhøj, at de begyndte at grave i 
den. Efter en pause i juledagene fortsatte de, og de var nået et 
godt stykke ind i højen. Mens den ene af mændene og drengen 
var langt inde i en slags tunnel, skete det frygtelige, at højen skred 
sammen om dem, og de omkom begge to, selvom den anden 
mand og tililende naboer forsøgte at grave dem fri. I sognet var 
man selvfølgelig dybt berørte over det skete, men der var dog 
også dem, som mente, at de fik løn som forskyldt for på den 
måde at forstyrre gravfreden. En stor skare deltog dog i begravel-
sen på Hellevad Kirkegård den 4. januar 1874.

Møllesøen er et naturområde på ca. 10 ha og den største sø 
i Vendsyssel. Området er naturfredet, hvilket betyder, at der 
ikke må drives jagt på de omkringliggende arealer. Der kan 
dog fiskes i den vestlige del af søen efter særlige bestem-
melser. Bestemmelser og regler kan ses på søens informati-
onstavler.
Møllesøen blev genetableret i 1979 og bruges flittigt til 
motionløb og gåture. Søen er delvis omkranset af træer og 
buske, af arter der hører til den Vendsysselske vegetation. 
Rundt om søen er der anlagt en natursti, ca. 2,5 km. Turen 
varer ca. en halv time.På turen kan du se flotte søpanora-
maer og flotte udsigter over det Vendsysselske landskab mod 
f.eks. Jyske Ås og Allerup bakker.
Traveturen kan f.eks. begynde ved fisketrappen. Her er opsat 
tavler med information om søen og naturforhold.

Ved søen findes shelters, bålplads, borde og bænke, rinden-
de vand og toilet. 



Jyske Ås stien
Stien fører til en rundtur fra Klokkerholm til Stjerneplads
midt i ”Jyske Ås”. Jyske Ås tilbyder masser af aktiviteter,
natur, kunsthåndværk, kunst, mad...

Stien tager sit udgangspunkt ved den smukke Klokkerholm
Møllesø. Her kan man starte turen ved fisketrappen.
Herfra går turen ad Allerupvej mod den snoede Holskovbæk-
vej, hvor istiden har sat sit præg på naturen.
Herefter ankommer man til Aalborgvej, hvor den flotte Stjer-
neplads midt ligger. En rasteplads med information om Jy-
ske Ås – bålplads, toilet og mulighed for at holde spisepause.
Så går turen retur til Klokkerholm ad Kvindbjergvej.
På ruten kommer man forbi Kvindbjerghøje, en samling grav- 
høje fra jernalderen. Også her er der mulighed for at nyde 
udsigten og et hvil ved borde og bænke. Måske møder man 
her en vandrer, da ruten Hærvejen ligger tæt på.

Jyske Ås projektet
– den centrale Stjerneplads

”Porten til Jyske Aas” viser sig som en minimodel af det 
flotte, varierede kultur og naturlandskab – Jyske Aas.
Aasen blev dannet for 12.000 år siden præget af istidens 
bræ, som med tyngde og kraft skabte et meget varieret 
landskab, der nu kan ses med højdepunkter, dale, vand, 
voldgrave, gravhøje. På pladsen viser modellen sig som en
landskabeligt formet vold, med et kuppelformet infocen-
ter, hvor kan du blive klogere på, hvordan Jyske Aas blev 
dannet. På pladsen er der formet en spiral fra P-zonen og
ned mod bålpladsen. Herfra starter en ny spiral, som fører
op på toppen af volden, hvorfra der er udsigt til den Jyske
Aas.
Selve infosalen er udformet som en hule og skal minde
om de fattiges små jordhuler – og om slottenes kældre.
Eventyr og mystik.

Udover den centrale Stjerneplads findes Stjerneplads Vest
ved naturskolen Lunken og Stjerneplads Syd ved Dron-
ninglund slot. Ved Dronninglund slot findes et infohus 
med områdets aktuelle turistfoldere.
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▲ Ruten er markeret med gule trekanter.
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