NORRA JYLLAND MED SKAGEN
Det magiska ljuset i Skagen

Det sägs att det är ljuset som lockar besökare till
Skagen och området kring Jyllands nordligaste
udde. Och visst är det ett alldeles speciellt ljus
här. Det är de två haven, Kattegatt och Skagerak
som är grunden till det ljus som också lockat
många konstnärer hit. Följ med oss på denna resa
till den nordligaste delen av Jylland där vi beundrar de kända Skagenmålarnas konst, promenerar
på Grenen och får tillfälle till lite shopping i de
mysiga små butikerna.

stränder med vita badhytter, fiskebåtar samt hemort för många konstnärer med gallerier och konstbutiker. Vi kommer fram till Ålborg och dess vackra
innerstad. Att flanera på Jomfru Ane Gade är ett
måste. I Danmark finns närmare 100 olika mikrobryggerier och vi gör ett besök i ett av dem där vi
får en rundtur och lite provsmakning av den goda
ölen. Guiden kommer att gå lite in i den faktiska
bryggningen av ölet, de över- och underjästa typerna av öl, skillnaden mellan ljus och mörk öl,
produktion av öl, anläggningarna och kapacitet
Dag 1 Mot Fredrikshavn
och massor av andra spännande fakta. Vi avslutar
Vi tar sikte på Göteborg och stannar längs vägen
besöket med att spisa den goda, berömda Stjerför möjlighet till kaffe och lunch. På eftermiddagen neskuden, kanske Jyllands nationalrätt. Vi far tillanländer vi till Göteborg där vi gör en rundtur innan baka till Fredrikshavn där vi spenderar kvällen på
vi kliver ombord på Stena Lines fartyg som på drygt egen hand. Utbudet av affärer och restauranger är
tre timmar tar oss över till Danmark och Fredrikstort. 17 mil
shavn. Ombord serveras en god buffé. Vid ankomst
checkar vi in tre nätter på centralt belägna Scan- Dag 3 Från Fredrikshamn till Skagen
dic The Reef. 46 mil
Efter en stabil frukost beger vi oss mot Skagen.
Området runt Skagen är känt för det förföriska och
Dag 2 Mot västra kusten och Ålborg
föränderliga ljuset. Det är ett land i landet som
Vi beger oss tvärs över Jylland och ut mot kusten
breder ut sig över Norra Jylland utan några egenttill Lönstrup som är en trevlig och livlig semesterort liga gränser. Det är svårt att säga var det börjar,
med små gator, gallerier, glashyttor och butiker. I
det är lättare att beskriva slutet som är Grenens
utkanten av Lönstrup dras fiskebåtarna fortfarande topp där Skagerack möter Kattegatt i ett spänupp på stranden varje dag vid hemkomsten. Söder nande vågspel. Vi startar vår Skagenrundtur med
om Lönstrup finns den stora Lønstrup Klint. Hur
det lilla traktortåget Sandormen, med vars hjälp vi
sandflykten påverkat landskapet, kan vi se vid
tar oss till Danmarks nordligaste udde Grenen. Det
Rubjerg Knude fyr. Sandkorn för sandkorn flyttar
är här den omtalade ljusbrytningen uppstår som i
vinden delar av Nordjyllands västkust inåt landet.
grunden var upprinnelsen till konstnärskolonierna.
Ingenstans är erosionen så påtaglig som vid
Det är så vackert så man förstår verkligen varför
Rubjerg Knude, där den insandade fyren var på
så många konstnärer söker sig hit. Vid det legenväg att störtar ner i havet. 2019 var fyrplatsen bedariska Bröndums Hotel ligger Skagenmuseet. Det
gravd i sand och tornet riskerade att välta så fyren var krögarens framsynta och filantropiska inställflyttades 70 m in mot land. Flytten förväntas säkra ning som är grunden till att museet finns idag. Här
fyrens framtid åtminstone fram till omkring 2060. I
får vi med hjälp av en duktig guide möta PS Kröyer,
närheten har den berömda Mårup kirke monterats Christian Kroghs, Michael och Anna Anchers
ned då risken för att kyrkan skulle rasa utför stupet konstnärskap. Därefter har vi tid för egna strövtåg i
och ner i havet var överhängande. Lökken är en
Skagen, som från första början var ett litet fiskepopulär badort vid Nordsjön, där det finns vackra
läge och idag har det utvecklats till en fantastisk

RESFAKTA
Avresa: 19-22 augusti, 4 dagar
Pris: 6 695 kr
I resan ingår: Bussresa, båtresa Göteborg Fredrikshamn t/r, del i dubbelrum, tre frukost,
två middag, en lunch, visning och ölprovning,
visning och entré på Skagenmuseet, Sandormen, reseledare.
Tillval per person: Enkelrum 1 990 kr
Valuta: Danska kronor
Logi: Scandic The Reef, Fredrikshamn
Pass: Obligatoriskt med godkänd ID-handling,
pass eller körkort.
Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se
sommarstad för såväl båtälskare, konst- och arkitekturintresserade. Det är tätt mellan sevärdheterna och vi skall sedan bara förflytta oss en liten bit.
Råbjerg Mile är Europas största öken och varje år
förflyttar sig den vandrande sanddynan flera meter
i ost-nordostlig riktning och allt som kommer i dess
väg begravs i fin vit sand. Det är ett naturfenomen
väl värt ett besök. Vi hinner ta en promenad före
middagen som serveras på vårt hotell. Ca 8 mil
Dag 4 Från Fredrikshavn och hemåt
Frukost och avgång till hamnen för vidare färd till
Göteborg. Vi stannar för mat och kaffe längs
vägen. Ca 46 mil

