VANDRETURE

Råbjerg Mile

* NORDSØSTIEN
* RÅBJERG MILE
* DEN RØDE BÆNK I
HULSIG
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Råbjerg Mile
Danmarks svar på Sahara - en MUST SEE oplevelse
Oplev en af de største vandreklitter i Europa. Denne miniørken rummer 3,5 millioner m3 sand
og er 35-40 meter høj. Den bevæger sig hele tiden med en gennemsnitshastighed på 15 m. pr. år og
den bevæger sig mod nordøst. Råbjerg Mile er fredet og man forventer at om ca. 100 år vil den begrave hovedvejen til Skagen. Der er ikke taget stilling til hvad der så skal ske.
Du går i skøn natur hele vejen til #råbjergmile og går gennem nåleskov, løvskov og lyng.
Få dit kort i receptionen.
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Den Røde Bænk i Hulsig
Tag på en hyggelig gåtur og oplev en overdådig udsigt over toppen af Danmark
fra Den Røde Bænk i Hulsig ved Tornbakke Rimmen.

OPLEVELSER TIL BENS
PÅ DIN FERIE PÅ SKAGEN STRAND

Gå på opdagelse i lokalområdet og tag turen til Den Røde Bænk i Tornbakke Rimmen. Det må være
Hulsigs absolut bedste udsigtspost og det er da også grunden til at der er blevet sat en rød bænk i
tidernes morgen. Tag en kande kaffe med og oplev en udsigt over hele toppen af Danmark.
Er du på Instagram, så tag et billede fra #denrødebænk i #hulsig på din ferie på #skagenstrand :)
Få dit kort i receptionen.

tranevej 108, hulsig • telefon 9848 7222
web: skagenstrand.dk
mail: reception@skagenstrand.dk
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Oplev en del af Nordsøstien

ca. 2

4 km

En travetur i H.C. Andersens hjulspor

Har du gået på Nordsøstien helt på toppen af Danmark?
Det er en vandring i kystens kulturhistorie.

Gå den smukke tur fra Hulsig strand til Skagen

Oplev en del af Nordsøstien helt på toppen af Danmark.

I sommeren 1859 var digteren H.C. Andersen på rejse i Nordjylland. 16. august overnattede han i
Frederikshavn og næste dag gik turen til Skagen.

Du går fra Skagen Strand og ned til havet. Der er 800 m og så går du op langs kysten og derefter op til
Den Tilsandede Kirke. Så går du mod vestsiden forbi Naturhistorisk Muesum og til Gl. Skagen. Herfra
fortsætter du op til Grenen.
Nordsøstien runder nemlig Skagens Gren, Jyllands nordligste punkt, og er skiltet næsten ud til spidsen.
Skagen Gren er det yderste af Skagen Odde, som regnes for en af verdens største odder. Skagen Gren,
eller blot Grenen i daglig tale, skifter hele tiden udseende.
Bunkers på vejen. Under besættelsen blev Skagen omdannet til en militær støttepunkts gruppe af den
tyske værnemagt. Der blev anlagt kanonbatterier, radarstationer, infanteristillinger og en meget lang
pansergrav. Mange steder blev der bygget svære bunkers som ligger der den dag i dag. Det var også
tilfældet ved Grenen. Området fra p-pladsen mod vest vrimler med bunkers, der på lidt afstand blot
ligner klitter.
Efter Grenen kommer du forbi Skagen Bunkermuseum, Vippefyret, Skagens Museum og havnen. Nu
kan du vælge at tage toget tilbage og så har du gået en tur på ca. 24 km. Er du hardcore fortsætter du til
Den Tilsandede Kirke og går resten af vejen langs kysten - indtil du er vel hjemme igen. Ca. 36 km ialt.
Oplev #nordsøstien. Læs mere om Nordsøstien på www.northseatrail.org.

Han blev ledsaget af student Uldall, der var søn i huset, hvor Andersen havde overnattet i Frederikshavn. Hr. Uldall kørte dem til Jerup, hvor posten overtog den videre transport i hestevogn. Dengang
var der ingen vej eller jernbane til Skagen, så turen foregik langs stranden til Kattegat.
Det var oprindelig aftalt, at Andersen skulle bo hos præsten, men da han havde en uventet rejsekammerat, tog de ud til ”værtshuset” i den østlige ende af byen (i dag Brøndumshotel). Her var man ikke
forberedt på det fine besøg, men Andersen fik selskab af byfogeden og værten (Erik Andersen Brøndum), der røg og talte i et væk.
Køkkenpigen blev sendt ud for at købe fisk – det må have været på Nordstrand – for Andersen fik
først sin mad kl. 2300 (men ”den kogte fisk var delikat”). Værtens kone (Ane Hedvig Møller) var gravid,
og om det var det fine besøg eller køkkenets mangel på mad, der fremprovokerede fødslen vides ikke,
men den samme nat blev den senere Anna Ancher født. Oplev historiens vingesus og skumsprøjt.
Gå en rask travetur til Skagen langs stranden (ca. 12 km) og afslut med en frokost på et af de mange
spisesteder – måske en rødspætte på Brøndums Hotel.
Det er en tur på ca. 12 km, hvis du tager toget tilbage fra Skagen.
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