
Oplev bl.a.: Læsø med bl.a. vild natur, tangtage og sydesalt, Skagen med smukke gamle  
huse og hyggelig havn samt Skagen bryghus og den tilsandede kirke, Grenen med Sandormen 
og 2 have, der mødes, Frederikshavn med hyggelig gågade og poesiparken, Bangsbo Fort og 

Pikkerbakken, Sæby med hyggelig bymidte og havn samt Danmarks bedste fiskebuffet,  
Rubjerg Knude Fyr der lod sig flytte og en fantastisk udsigt, Hjørring som Vendsyssels  

handelscentrum og med bryghuset Vendia, samt hyggeligt selskab på hele rejsen.. 
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Kære interesserede. 
Dette er så den 5. ”smag på”-rejse i mit regi. 
Vi har tidligere oplevet Bornholm, Fyn, Thy og 
Lolland, Falster, Fejø og Møn og nu er turen 
så kommet til Nordjylland / Vendsyssel, som 
også kaldes Toppen af Danmark. 
Vi skal bo på Hotel Herman Bang, der ligger 
centralt placeret på gågaden i Frederikshavn. 
Hotellet har både cafe og restaurant og uden-
dørs servering, når vejret tillader det. 
Vi skal, ud over Frederikshavn bl.a. også ople-
ve Læsø, Sæby og Skagen og Grenen, Ru-
bjerg Knude og Hjørring. 
Du kan læse hele programmet på side 4-5. 
  

Rejsens grundpris: 4890,- kr.  
pr. person i delt dobbelt eller twin værelse, 
samt hel-pension (alle faste måltider). 

Tillæg for enkeltværelse kr. 650,- 
 
Rejsens pris inkluderer: 
4 x overnatning på Hotel Herman Bang i delt 
dobbelt værelse med fantastisk morgen-
madsbuffet. 
4 x 2 retters aftenmenu tilpasset sæson og 
sammensat af køkkenchefen, inkl. 1 øl eller 
vand. 
1 stor fiskebuffet* i Sæby på udrejsedagen. 
1 frokost ekskl. drikkevare i forbindelse 
med udflugten til Læsø (tirsdag). 
1 frokostplatte med lokale specialiteter på 
Bryghuset Vendias Bistro V i Hjørring. 
1 frokost på Skagen Bryghus inkl. 1 øl el. 1 
gl. vin eller en vand. 
Kaffe / te og rundstykke på udrejsen og  
1 frokostpakke inkl. 1 kildevand på  
hjemrejsen. 
Færge t/r Frederikshavn-Læsø. 
Tur med Sandormen til Grenen og retur. 
Kørsel i 4-stjernet luksusbus med erfaren 
chauffør.  
Bussen har aircondition, toilet, kaffemaskine, 
køleskab, video mv., og der sælges kolde øl 
og vand i bussen. 
Desuden er følgende inkluderet: 
Fast plads i bussen, og normalt i godt og hyg-
geligt selskab. 

TILMELDING: 
 

Send en mail til leifbuster@gmail.com  
med følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
*Skriv også hvis du ikke spiser fisk/skaldyr. 
 

Vælg værelsestype: Dobbelt eller twin (2 
enkeltsenge) eller enkelt (tillæg). 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
Vælg: Menu på Skagens bryghus: 
Fisketallerken el. Pariserbøf samt drik: 1 Øl, 
1 gl. vin, 1 vand. 
Tilvalg: 
1.: Ølsmagning Skagen, kr. 150,- Ja/Nej 
 
- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 10. maj 2022. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg 
Tlf.: 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
 

NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et antal nyhedsbreve på mail med 
relevant tur-info / nye arrangementer  til de tilmeldte i 
perioden mellem tilmelding og afgang. 
 

NYTTIGE LINKS:  
Her er et par gode links, hvis du vil læse / se 
mere: 
https://www.toppenafdanmark.dk/
frederikshavn 
 

https://www.visitlaesoe.dk/forside 
 

https://www.enjoynordjylland.dk/skagen 
 

https://www.visitnordvestkysten.dk/
nordvestkysten/inspiration/hjoerring 
 

https://www.toppenafdanmark.dk/saeby 



BEST WESTERN Hotel Herman Bang 
Tordenskjoldsgade 3, 9900 Frederikshavn 
Tlf.  +45 9842 2166 
er et byhotel med nostalgi og charme. Historien 
går helt tilbage til 1882, så hotellet emmer af 
sjæl og nostalgi. Indretningen af de 53 værelser 
forener fortid og nutid, og de unikke spa & well-
ness faciliteter tilbyder oplevelser og afslapning 
ud over det sædvanlige.  
Hotellet er beliggende midt i Frederikshavn ved 
byens gågade. Der er kort afstand til f.eks. fær-
gehavn.  
Vi byder hjertelig velkommen på et hyggeligt 
unikt byhotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard værelset (dobbelt eller twin) er et lyst 
og venligt værelse som er beliggende på 2, 3 
og 4 sal I ejendommen. Der er elevator. 
Standard værelset har eget badeværelse med 
bruseniche, spejl, el-udtag, stang og kroge til 
håndklæde og tøj samt hårtørrer.  
Værelset har garderobeskab, skrivebord, tele-

fon, og Tv. Der er gratis WiFi overalt på hotel-
let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byens populære restaurant Empire er en del af 
hotellet.  
Det er her, vi spiser morgenmad hver dag og 
middag hver aften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan læse mere om hotellet på: 
https://www.hermanbang.dk/ 
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- ret til ændringer / forbedringer forbeholdes. 
 
Mandag den 27. juni 2022: 
Husk altid: Mødetid er 10 min. før afgang. 
07.00: Afgang fra Museumspladsen, Nørre-
gade i Esbjerg, 
08.00: Opsamling på Kolding Busterminal. 
Efter afgang fra Kolding serveres kaffe/te og et 
smurt rundstykke i bussen. 
Vi kører nordpå ad E45 mod Aalborg og deref-
ter Sæby, evt. med en ”strække-ben-pause” 
undervejs. 
Der burde være tid til lige at nyde et kig på den 
hyggelige havn i Sæby inden vi  
Kl. 13.00 skal nyde den berømte store  
Fiskebuffet på Jacobs Fiskerestaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(er du ikke til ”alt godt fra havet” er der andre 
muligheder: En steak). 
Efter frokosten er der tid til at nyde centrum i 
Sæby, inden vi fortsætter mod vores hotel i 
Frederikshavn. 
Ca. kl. 17.00 ankommer vi til Hotel Herman 
Bang (se side 3) i Frederikshavn, hvor vi 
skal bo de næste 4 nætter. 
Hotellet ligger lige ved gågaden. 
kl. 19.00 er der middag, inkl. 1 øl eller vand, 
i hotellets restaurant. 
Efter middagen er der kaffe og kage. 
 
Tirsdag den 28. juni 2022: 
Hotellet åbner i dag ekstraordinært  
Morgenbuffeten fra kl. 06.00 fordi vi i dag skal 
nå færgen til Læsø med afgang 07.50, så bus-
sen skal køre fra hotellet senest 07.00. 
Det er muligt at gå selv fra hotellet til færgen, 
hvis du vil. Du skal være der kl. 07.35. Der er 
ca. 10-12 min. gang. Færgeturen tager 90 min. 

På Læsø: 
Vi ankommer til Vesterø på Læsø kl. 09.20 og 
kører derefter gennem hovedbyen Byrum og til 
Læsø Salt, hvor der er første udendørs fortæl-
ling kl. 10.00, og saltsyderiet arbejder. Shop-
pen er åben for køb af div. produkter og i pan-
dekageboden kan du købe is og pandekager. 
Vi kører derfra igen senest kl. 11.15. Vi skal 
besøge Hedvigs hus, som er et af de tang-
tækkede huse, der kan beses på Læsø. Vi 
kører derefter forbi et par af de øvrige huse 
med tang på taget på vej mod Østerby lyst-
bådehavn. På dette hyggelige sted finder vi 
Læsø Marina Park, som venter med en let 
frokost (drikkevarer for egen regning). 
Efter frokosten kører vi til Byrum, hvor der er 
tid til at besøge Læsø Tang, Læsø Museum, 
Uldgården eller et af de andre gode steder. 
Vi tager færgen retur fra Læsø kl. 15.00, og er 
tilbage i Frederikshavn kl. ca. 16.30. 
På hotellet er der kl. 19:00: 2 retters middag  
inklusiv 1 øl eller vand 
 
Onsdag den 29. juni 2022: 
Morgenmad fra kl. 06.30-09.30 
I dag kører vi en god halvdags udflugt til Ru-
bjerg Knude, hvor vi bl.a. skal se fyret som 
Murer Kjeld og hans folk i oktober 2019 flytte-
de fyret yderligere 70 meter væk fra havet. 
Over 20.000 mennesker overværede flytnin-
gen. Vi går fra P-pladsen ca. 1 km til Rubjerg 
Knude og ser fyret og nyder den fantastiske 
udsigt. 
Efter besøget på Rubjerg Knude kører vi til 
Hjørring, som er hovedbyen i Vendsyssel. 
Her spiser vi frokost (ekskl. drikkevarer) i  
Bistro V på Bryghuset Vendia, der ligger tæt 
på gågaden. Ølsmagning kan tilkøbes senere. 
Efter frokost er der tid til at se nærmere på 
Hjørrings gågade etc., inden vi kører retur til 
Frederikshavn. 
I Frederikshavn er der tid til at besøge f.eks. 
Bangsbo Museum, botanisk have og dyre-
haven ved Bangsbo, Pikkerbakken og 
Bangsbo Fort. 
Middag på hotellet kl. 19.00 
I dag er der buffet inklusiv 1 øl eller vand 
efterfulgt af  husets kage med friske frugter og 
vanilje creme & Kaffe. 
 
Torsdag 30. juni 2022: 
Morgenbuffet fra kl. 06.30-09.30 
Kl. 9.30 er der afgang med bussen til Skagen, 
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Frederikshavns historie 
Frederikshavn er en historisk søfartsby med 
mange stolte maritime traditioner. Her slog 
Tordenskiold sine folder i 1700-tallet, og under 
flere af de store krige, har byen været et stra-
tegisk vigtigt knudepunkt. Når du besøger Fre-
derikshavn finder du mange spændende histo-
riske beviser, der alle er et besøg værd.  
Frederikshavn kommunes ældste bygninger er 
kirkerne.  
Der findes 5 middelalderkirker opført i tidsrum-
met 1150-1250: Skærum Kirke er formentlig 
den ældste, mens Flade, Gærum, Åsted og 
Elling kirker er bygget efter 1200. Men der 
findes også mange rester af meget ældre an-
læg indenfor kommunegrænsen – Der er ar-
kæologiske spor fra stenalder til vikingetid; der 
er gravhøje, langdysser, jernaldergrave osv.  
Og i det kystnære område eller på hævet hav-
bund er der fundet skibsvrag fra tidlig middel-
alder.  
Frederikshavn med masser af seværdigheder 
og med sin smukke natur ved vandet, skoven 
eller oppe i bakkerne. 
Ved skov og bakker: 
Flade Kirke, Closstårnet, Vandværksskoven, 
Møllehuset, Bangsbo Fort, Bangsbo Herre-
gård, Botanisk Have, Bangsbo Dyrepark og 
Knivholt. 
Ved hav og strand: Krudttårnet, Frederikshavn 
Kirke, Fiskerklyngen, Nordre Skanse, Palme-
stranden og Rønnerhavnen. 
Frederikshavn har også et bryghus, som des-

værre ikke kan besøges, men deres øl kan 
købes i butikker og restauranter. 
Se mere på https://www.toppenafdanmark.dk/
frederikshavn 
 

I Frederikshavn kan du i byen centrum opleve 
PoesiParken, - på udvalgte fliser i gågaden på 
mure, på opstillede sted, glasstykker mv. ople-
ve poesi: Vers der ”taler” til dig og giver dig lidt 
at tænke over. Og der kommer hele tiden nye 
til. 

Gl. Skagen / Grenen mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter ankomst til Skagen kører vi med traktor-
bussen Sandormen ud til Skagens Gren, hvor 
vi kan opleve de to have, Skagerrak og Katte-
gat mødes. Det er også muligt at se den tilsan-
dede kirke på denne udflugt. 
Kl. 13.00: Frokost på Skagen Bryghus: 
Fisketallerken eller Pariserbøf, inklusiv 1 øl, 
1 glas vin eller en vand. Vælg menu og drik 
ved tilmelding. Ølsmagning kan tilkøbes ved 
tilmelding.  

Eftermiddagen på egen hånd i Skagen. 
Kl. 17.00 forlader vi igen Skagen for at køre 
via Gl. Skagen og den tilsandede Kirke mod 
vores hotel i Frederikshavn.  
Kl. 19.00: Middag på hotellet, inklusiv 1 øl 
eller vand. Kaffe og is m/ jordbær. 
 

Fredag den 1. juli 2022: 
Morgenbuffet fra kl. 06.30-09.30. 
Vi tjekker ud fra hotellet og pakker bussen så 
vi er klar til afgang kl. 10.00. 
Vi holder et frokoststop (madpakke* og 1 
kildevand er inkl.) undervejs til først Kol-
ding Busterminal. Madpakken består af  en 
sandwich m/ pålæg, 1 franskbrød m/ost, 1 
lille kage, sødt, frugt og en kildevand. 
Vi forventer at være i Kolding kl. ca. 14.30  
og derefter mod Esbjerg med ankomst kl. ca. 
15.30. 
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Læsø. 
Læsø er en af Danmarks mest afsidesliggen-
de øer og derfor også fredfyldt helt ind i sjæ-
len. Her spiller den unikke natur hovedrollen – 
med tang og salt i vigtige biroller. 
Kun 1.800 indbyggere bor fast på den lille ø i 
Kattegat. De fleste kender hinanden, og her 
er fred og idyl året rundt – og med kun 3 an-
meldte tyverier i 2017 er der ingen grund til at 
låse dørene. Skulle der alligevel opstå proble-
mer, har landbetjenten heldigvis åbent tirsdag 
mellem kl. 11 og 12 og torsdag fra kl. 16 til 
17.  Øen er kendt for sin skønne og meget 
unikke natur og har et af Danmarks højeste 
antal solskinstimer.   
 

VILD NATUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rønnerne er den helt specielle Læsø-natur – 
et lavtliggende område på ca. 4.000 tønder 
land, der flere gange om året bliver over-
svømmet af havvand, som – når det har truk-
ket sig tilbage – efterlader saltvand i brønde-
ne, der er gravet for at opsamle vand til salt-
sydningen.  
Her er der åbne vidder i skiftende nuancer 
efter årstiden i det helt rolige og fredede om-
råde, hvor hestevognen fra Krogebækgård og 
Rønnerbussen er de eneste to tilladte køretø-
jer blandt græssende kvæg og specielle plan-
ter som f.eks. salturten.  
 

SALT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennem århundreder har de lokale sydet salt 
på Læsø, og Saltsyderiet, hvor du selv kan 
prøve kræfter med disciplinen, er måske nok 
øens kendteste sted. Eller du kan nøjes med 
et kig ind i de forskellige sydehytter, hvor det 
”hvide guld” er undervejs.    
Rønnerbussen afgår også herfra. Når du har 
sydet eller kigget, kan du nyde kaffe og en 
frisklavet pandekage fra boden.   
 

TANG 
For 500 år siden var Læsø fattig, isoleret, og 
nærmest alle mænd var til søs. De billigste 
materialer til husbyggerier var ler og tørt åle-
græs, som kvinderne fastgjorde til tagene 
efter et sindrigt system.  
Efter en lang periode, hvor håndværket gik i 
glemmebogen, er der igen fokus på kulturar-
ven, og på den ca. 4 km lange Tangrute kan 
man opleve både nyrestaurerede tanghuse  
og igangværende  
projekter, som kun  
findes dette ene sted i  
verden.    
Men tang kan også  
spises – og det har Rie  
Toftelund gjort til sit  
personlige iværksætter- 
projekt. Vi kan lægge  
vejen forbi hendes  
butik Tofteladen, hvis  
der er interesse. Hun sælger egenproduceret 
og -indsamlet spisetang, syltet tang, tang-
chips og andre produkter med den ekstremt 
sunde hovedingrediens.  
 

LÆSØ MARINA PARK 
I Østerby finder vi Læsø Marina Park, der  
ligger mindre end 100 meter fra én af øens 
bedste badestrande, med panoramaudsigt ud 
over lystbådehavnen, stranden og havet.   
De har både Sailors Pub og en dejlig restau-
rant, hvor vi skal spise frokost. 
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Gl. Skagen &  
Skagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Skagen ligger i Vendsyssel og er Danmarks 
nordligste by. Byen har 7.664 indbyggere og 
er beliggende i Frederikshavn Kommune un-
der Region Nordjylland. I dette nordligste om-
råde af Jylland kan man bl.a. se Den tilsande-
de kirke og besøge Grenen, hvor Skagerrak 
og Kattegat mødes. Her på spidsen af det 
europæiske kontinent så et kunstnerkollektiv i 
slutningen af 1800-tallet det helt specielle lys, 
og lod det skinne på både høj og lav i det lille 
fiskersamfund. Det gav byen internationalt ry 
og en ganske særlig plads i kunsthistorien. 
Kunsten var og er enestående og stadig en 
markant del af livet i Skagen. Det samme er 

gule skagenshuse, gourmetrestauranter og 
badehoteller; og så den unikke natur ikke at 
forglemme. I sandhed ægte og enestående. 
På Skagens Museum hænger mange af de 
berømte malerier fra de berømte Skagensma-
lere – f.eks. Anna Anchers værk ‘Solskin i 
Den Blå Stue’ med det smukke lys, der strøm-
mer ind i den blå stue på Brøndums Hotel. 
Skagen Bryghus er et mikrobryggeri og spise-
sted i Skagen. Bryghuset blev etableret i 2005 
i et nedlagt elværk i Skagen, tæt på byens 
centrum. René Diget Søgaard Sørensen er 
brygmester og direktør. Vi spiser frokost 
(inkl.) på Skagen Bryghus. Mulighed for 
ølsmagning (5 øl) kr. 150,- (tilvalg). 

Grenen. 
Grenen nord for Skagen er spidsen af Ska-
gens Odde. Grenen dannes af sand, der af 
havet transporteres nordpå langs hele Jyl-
lands vestkyst. Odden vokser gennemsnitligt 
med ca. 10 meter om året i nordøstlig retning 
mod Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kører med traktorbussen Sandormen det 
sidste stykke ud til spidsen af Grenen, og så 
er det muligt at smide sko og strømper og stå 
med et ben i Skagerrak og et i Kattegat, hvis 
du vil…… 
 

Den tilsandede kirke. 
Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii Kirke, me-
nes opført i sidste halvdel af 1300-tallet og 
var på den tid den største i Vendsyssel. 
I klitterne vest for Skagen by står tårnet af 
den gamle sognekirke, den middelalderlige 
Sct. Laurentius kirke, i dag kendt som ’Den 
tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede 
den menigheden, indtil sandflugten lagde sig 
hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet 
satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at 
ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken 
blev lukket. 
Sct. Laurentius var en præg-                         
tig kirke med et imponerende                    
inventar, hvoraf nu kun alte-                       
rets to svære malmlysestag-                          
er er tilbage. De står på den                                
’ny’ kirkes, Skagen kirkes                              
alter. Men under jordover-                          
fladen gemmer sig endnu                          
rester af kirkens fundament-                          
er og gulv, samt en døbe-                          
font, der ikke - som det øv-                         
rige inventar – blev fjernet og solgt. 
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Hjørring og Rubjerg Knude 
Rubjerg Knude er den højeste og mest mar-
kante del af den 13 km lange kystskrænt, som 
kaldes Lønstrup Klint, mellem Lønstrup og 
Løkken. 
Ældst er Rubjerg Knude, der består af talrige 
stejltstående flager af smeltevandsaflejringer 
(skiftevis sand og ler), som er presset op af 
istryk fra nord under den sidste istid for om-
kring 20.000 år siden. 
Klinten er under stadig nedbrydning med op til 
flere meter pr. år i gennemsnit.  
Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første 
gang den 27. dec.1900. Fyret blev bygget på 
kystskræntens højeste punkt 60 m over havet 
og godt 200 m inde i land. Som årene gik 
blæste store mængder af smeltevandssand 
fra istiden, som er aflejret i skrænten, op på 
området mellem fyret og havet. Det lagde sig 
omkring bygningerne, fyldte brønden og øde-
lagde køkkenhaverne. 
Rubjerg Knude Fyr er et anduvningsfyr på 
Rubjerg Knude. 
Fyret blev bygget i 1899, men på grund af 
enorm sandflugt gennem årene blev man 
nødt til at slukke fyret i 1968, da man ikke 
længere kunne se lyset fra vandet. De gamle 
personalebygninger har været indrettet som 
sandflugtsmuseum, men har også måttet op-
gives da sandet begyndte at ødelægge byg-
ningerne. Sandflugtsudstillingen er nu flyttet 
til Strandfogedgården i Rubjerg, som er en 
del af Vendsyssel Historiske Museum. Da 
det kysterosionstruede fyr er en stor turistat-
traktion, besluttede Hjørring Kommune i au-
gust 2018 at flytte fyret 70 m. længere bort fra 
kysten. Flytningen blev påbegyndt d. 22. okto-
ber 2019 kl. 9.15 og afsluttet samme dag kl. 
14.35. Flytningen blev udført under ledelse af 

murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup. 
 

Hjørring 
Hjørring er den største by i Vendsyssel med 
25.741 indbyggere og har et rigt og blom-
strende kulturliv. I byen ligger Vendsyssel 
Kunstmuseum indrettet i en nedlagt klæde-
fabrik og Vendsyssel Historiske Museum. 
Du kan nyde en caffe latte i den dejlige gåga-
de med de mange butikker eller besø-
ge Metropol, som er blevet kåret til Dan-
marks bedste shoppingcenter i 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gågaden finder du i Østergade og Strømgade 
samt Stokbrogade. Gågaden er forholdsvis 
lang og med hyggelige skulpturer, cafeer, 
restauranter og butikker til både mænd og 
kvinder...  
 
Bryghuset Vendia er Hjørrings stilfulde,  
anmelderroste restaurant, bistro og  
bryggeri, som byder på gode  
smagsoplevelser lige fra Humle  
til Gourmet. De venter os med en  
frokostplatte (ekskl. drikkevarer) 
i bistro ”V”. 
De tilmeldte kan senere tilvælge en ølsmag-
ning af forskellige Vendia-Øl . 
 

Vendia er iøvrigt det latinske ord for Vendsys-
sel. 

Vi kører med Brørup Turistbusser 
og erfaren chauffør: 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i 
moderne 4-stjernet luksusbus med airconditi-
on, toilet, kaffemaskine, køleskab, video mv., 
og vi holder naturligvis passende pauser un-
der vejs. 
Der er salg af alm. øl og vand til rimelige pri-
ser. Kaffe og the er gratis.  
Der er naturligvis begrænset bagageplads i 
bussen, men der vil da være plads til, at vi 

kan tage lidt gode lokale produkter med hjem 
fra Toppen af Danmark. 


