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Onsdag d. 9. september – lørdag d. 19. september 2020 

 
 
’Septembers himmel er så blå…’ 
.. gik jeg og nynnede glad, mens camperen blev pakket! 
 
Den blå himmel glæder vi os til at se, for regnen siler ned. Det ødelægger dog slet ikke feriestemningen. 
Vi siger blot som vore islandske venner ’Vi er jo ikke brusetabletter’ (underforstået, vi går jo ikke i 
opløsning af en smule regn!) 
 
Og den blå himmel dukkede simpelthen op, da vi landede på en fin autocamperplads i Hvide Sande på 
Tangevej. Vi sidder i solen, i læ bag allerførste klitrække, og nyder den livlige aktivitet rundt om os. Her 
er nemlig mange andre campere og almindelige personbiler fyldt op med unge mennesker, der alle ifører 
sig våddragt og suser op over klitten og ned igen og afsted på de herlige friske bølger. 
 
Vi fik også travet en lang tur rundt i byen og overraskes over så mange turister, primært tyskere, på trods 
af Corona. 
 
Det fine vejr holdt ved, næsten til solen gik ned, så vi fik masser af dejlig sol, luft og blæst i kinderne. 

 
Cold Hawaii – Nørre Vorupør – 2. dag 
Der var fri hundeleg på en forfriskende lang travetur på den fine sandstrand. Det blæste herligt, og det gav 
masser af gode bølger til alle de legesyge surfere. 
 
Vi kørte nordpå langs vestkysten, og gjorde frokost stop i Thorsminde. Her gik vi en tur ud på den enormt 
lange mole, hvor bølgerne imponerede med kæmpesprøjt for enden af molen.  



Surfere kalder kyststrækningen i Thy mellem Agger i syd og Hanstholm i nord for Cold Hawaii, her er an-
giveligt 31 fine surf steder. Cold Hawaii har fået sit navn, fordi denne kyststrækning har nogle helt særlige 
vindforhold, der minder om dem på Hawaii. 
  
Her er også lange moler med skumsprøjt for enden. Der er også lavet et stort fantastisk godt beskyttet hav 
bad. Pladsen vi lå på var gratis, og det bedste… det var de offentlige toiletter, der var opvarmet og tilbød 
gratis varmt brusebad! Sikken service, vel nok primært beregnet på alle de surfere, der samles i hobetal 
her. 
 
Vi traver selvfølgelig tur i den lille levende aktive by, og må også ned på stranden, hvor fiskekutterne er 
blevet trukket op på sandet. 
 
Mogens henter lækker fiskemad fra fiskehandleren til aften – fiskefrikadeller, røget pebermakrel, røgede 
rejer og røgede muslinger. Det var herligt.  

Helligkilde og Strandby Skud – dag 3 
Næsten ingen vind, og blide, dovne Vesterhavsbølger. Sikken kontrast. 
 
Men regnvejr og sandfyldte hundepoter!!!  I adstadigt tempo kører vi videre nordpå langs med Vesterha-
vet. 
 
Klitmøller er en lille levende surfer by, med en fin strand til dette. Det ser skønt ud. Også her er mange kite 
surfere, men faktisk flest helt almindelige surfere, der ligger tålmodigt i vandet og venter på den helt rigti-
ge store surf bølge! 
 
Sikke et forunderligt og foranderligt land vi bor i. Nu kører vi igennem lange, øde strækninger med græs-
klædte sandklitter, ikke et eneste lillebitte sommerhus ser vi. 
 
Vi når til Hanstholm, som har en kæmpe industrihavn. Vi holder godt øje med en hollandsk bom trawler, 
der stille glider til kajs. 
 
Videre nordpå må vi selvfølgelig smutte ud til kysten og gå en tur i området med det ny opførte Svinkløv 
Badehotel.  Badehotellet brændte 
totalt ned i 2016. Det oprindelige 
badehotel blev opført i 1925. 
 
Badehotellet ligger så uendelig 
smukt højt på klitterne med ene-
stående udsigt til Vesterhavet og 
solnedgangen. Og det er da også 
et ganske eftertragtet sted. Der 
skal vist bookes i særdeles god 
tid, hvis man vil have en chance 
for en overnatning på dette skøn-
ne sted. 
 
Men vi har jo selv overnatning 
med, så vi fortsætter turen til da-
gens mål: Fosdalen. 



Fosdalen og dens omgivelser har været søgt af mennesker for sit helbredende vand siden tidlige middelal-
der. Fosdalen er en af flere dybe dale eller kløfter, der skærer sig ned i skråningerne. I bunden løber en lille 
bæk, der stammer fra kilder i dalsiderne. 
 
Her er betagende smukt, frodigt og fredfyldt, en ganske enestående natur. Vi vandrer på høje skrænter, i 
dybe slugter, langs med bækken og kommer forbi Vor Frue Kilde, der har sit udspring nær Lerup Kirke. 
 
Vor Frue Kilde er en gammel helligkilde, som syge mennesker gennem århundreder søgte på Jomfru Mari-
as fødselsdag, for at drikke af det helbredende vand.  
 
Vi suser henover Nord Jylland til Jyllands øst side og lander i 
Strandby nord for Frederikshavn for natten, på en autocamperplads 
på havnen… og det lige ved siden af Den blå Café. Det var meget 
heldigt, for herfra får vi Strandby Skud, som take-away og spiser 
den herlige fiskeanretning hjemme i camperen. 
 
Vi tænker lidt på en tur til Læsø.. men læser at en medarbejder på 
Læsøfærgen er blevet syg og testet for Covid-19. Intet svar endnu. 
Vi holder øje… 
 
Vesterhavet og Kattegat i et evigt brusende favntag – dag 4 
Dagens mål var Skagen Museum, men den lange kø udenfor 

(forårsaget af restrikti-
oner på antal gæster 
ad gangen på museet), 
ja, det afgjorde sagen 
for os. 
 
Vi vælger i stedet en 
travetur i blæsevejret 
helt ud på spidsen af 
Grenen, hvor Kattegat 
og Vesterhavet mødes. 
 
Vi var iklædt regntøj og gode vandtætte travestøvler, og det var 
godt. For det ikke bare regnede meget, men flere steder ude på 
Grenen, slog havvandet ind over stranden og lavede vandhuller, 
vi måtte vade igennem. 
 
Turen startede ved Holger Drachmanns grav. Holger Drachmann 
var maler og digter og en kendt og elsket person af Skagboerne, 
såvel fiskere som øvrige borgere. Drachmann døde i 1908 og 
hans urne blev nedsat i klitterne i gravkammeret, der er lavet af 
kobber og tegnet af P.S. Krøyer. 



Videre støder vi på flere store bunkere, 
lavet af tyskerne under 2. Verdenskrig. 
Enorme og kompakte står de som dystre 
mindesmærker fra en grusom tid. 
 
På trods af vejret er ganske mange andre 
turister også på vej til toppen af Danmark. 
 
Og selv om vi har været her før, ja, så be-
tages vi af dette ganske særlige naturfæ-
nomen. De to have, der slår sammen. I 
dag pisker de hinanden op til brusende, 
hvide, skummende bølger. Smukt og beta-
gende. 

 
Begge hunde nød den efterhånden meget våde travetur i sandet hjemad. Diva opsamlede nærmest en hel 
sandkasse i sin lange pels, primært på poter og mave. 
 
Resolut tog jeg hende under armen og med ind på det offentlige toilet. Her proppede jeg hende delvist ned 
i håndvasken og fik det værste sand skyllet af! Naturligvis gjorde vi rent efter os. 
 
Alle 4 havde vi nydt den friske travetur og den gode oplevelse. 
 
Checkede lige køen ved Skagen Museum på returvejen… og jo, den var god nok, køen altså! Så Skagen 
Museum har vi endnu en gang til gode. 
 
Pludselig bryder solen frem, og det gav lyst til en lille travetur i Skagen by, som dog var præget af lørdags 
stilhed! 
 
Så blev det til Gl. Skagen, som bød på de smukkeste, karakteristiske gule huse med hvide stafferinger på 
tagene. Det var en rigtig køn oplevelse, inden vi rundede Kandestederne ad en gammel tysk betonvej. Den 
ender helt ude på stranden, hvor man faktisk kan køre i sin egen bil! Men altså bare ikke i dag. Vesterhavet 
var i oprør, og så var det højvande! 
 
Retur ad beton vejen fra Kandestederne får et kig til Råbjerg Mile, Danmarks største vandreklit. Milen er 
1000 m på hver led og dækker et areal på ca. 2 km². Den indeholder 3,5 millioner m³ sand og vandrer 15 
meter årligt mod øst. Den ser enorm ud. 
 



Palmestranden er vitterligt en palmestrand, en 25 m bred og 500 m lang sandstrand med ca. 90 kæmpestore 
palmer. Her er sydlandsk stemning, hvis vi lige ser bort fra dagens blæst og lave temperaturer. 
 
Et herligt sted, hvor der virkelig er ydet en indsats for et rekreativt område med mange aktivitetsmulighe-
der. Det inkluderer også mange solsenge, borde/bænke og grill til fri afbenyttelse. 

Corona smitte på Læsø færgen? – dag 5 
Der er stadig en mulig smittet medarbejder på Læsø færgen, så alle ombord skal bære mundbind. Man kan 
dog vælge at blive i egen bil under den 90 minutter lange overfart. Det valgte vi! 
 
Læsø er den største ø i Kattegat. Den ligger sådan cirka midtvejs mellem Frede-
rikshavn og Göteborg. Læsø er på 118 km² og har ca. 1.800 indbyggere. Læsø op-
træder flere gange i den nordiske mytologi, bl.a. som hjemsted for jætten Ægir og 
som feststed for de nordiske guder, aserne. 
 
Læsø beskrives med højt til himlen, med et fantastisk lys, vidtstrakte skove, stran-
de i kilometervis, og en imponerende blanding af hede, lyng og marsk. På Læsø 
sænker roen sig, fortælles det. 
 
Så det er med stor forventning, at kursen er sat mod Læsø. 
 
Det regner og det blæser, men vi snupper alligevel en frisk travetur langt ud på 
Bløden Hale, som er et smukt og i dag lidt barskt naturområde langs havet. Blø-
den Hale vokser ca. 5 m mod syd hver år. Det er da lidt interessant, sådan at få 
ekstra land! 
 
Ved stranden Danzigmann traver vi op på de rigtig høje sandklitter, hvorfra der er 
den fineste havudsigt. 
 
Dagens sidste planlagte oplevelse – tanghuse! Vi ville opleve de helt unikke huse, der er dækket med et 
tykt tangtag. De findes kun på Læsø. 
 
Hvorfor nu bruge tang til taget? Jo, forklares 
det, engang havde øen hverken strå eller træ. 
Men på stranden fandtes ålegræs og stran-
dingstømmer. Disse ting blev brugt til tag og 
bindingsværk. 
 
Der er ca. 20 tangtag huse tilbage på Læsø, og 
et af de ældste, Andrines Hus, har haft tangtag 
siden 1790. I 2009 blev tangtaget restaureret 
ved at bruge 32 tons tang. Så nu skulle tangta-
get angiveligt kunne holde i flere hundrede år. 
 
 



Spændende var det at køre rundt og finde nogle af 
disse tangtag huse. Og vi kom bl.a. forbi Maries 
Hus, og Hedvigs Hus, som nu er museum. Andre 
tangtag huse bebos og ejes af private. 
 
I Østerby fandt vi en autocamperplads på lystbå-
dehavnen. Rigtig fint sted med udsigt til havet og 
lystbådene. 
 
Det rusker og regner, og det krævede efter mid-
dagskaffe med kager og bland selv slik, og en ef-
terfølgende lille lur til min chauffør og vore to 
hunde. 
 

Gad vide om vi skal have jomfru hummere i aften på Havnens spisested? 
 
Friske traveture og Saltsyderiet – dag 6 
I dejligt solskinsvejr med en lun brise traver vi flere ture.  
 
Første stop er på den høje Baustens Bakke med en vidunderligt milevid udsigt ud over havet. 
Dernæst Hvide bakker, som er høje sand- og græsklædte klitter ned til en langstrakt hvid sandstrand. 
 
Med udgangspunkt i Hornekshuset traver vi en lang tur langs stranden i smukke hede områder, hen til det 
gamle redningshus Lilledal. Huset, der er bygget i 1891, bruges ikke mere. I dag er der her en udstilling, 
der fortæller om redningsvæsenets historie. Og så bebos huset af ualmindelig mange svaler, som jo natur-
ligvis bruger gulvet til deres efterladenskaber! Så pas på, hvor du sætter dine fødder! Det er bedst at gå i 
meget små sko! 
 
Solen indbød til udendørs frokostpause ved Hornekshuset. Hornekshuset er et stenhus, opført i 1936 af na-
turmaterialer. Natursten og tang fra stranden. Ideen var at bygge en slags mini sommerhus, der faldt i med 
naturen. 
 
Der ligger også to bittesmå hummerhytter, som har været i brug indtil 1950. De blev ligeledes bygget af 
sten og drivtømmer, og indeholdt to køjer, bord og stol, og en kedel til at koge kaffe i. 

Hytterne blev brugt som base for hummerfiskerne, som tilbragte en stor del af foråret og sommeren, med at 
fiske efter hummer. Aftenerne tilbragte de i de små hummerhytter med at ordne hummertejner, mens de 
drak kaffe, fortælles der. 
 
I dag er det ganske svært at forestille sig at bo under så primitive forhold. 
 
Vi befinder os i Læsø Klitplantage og næste travetur går rundt om Foldgårdssøen. Vi spejder forgæves ef-
ter søen. I stedet får vi selskab af nogle store, godmodige drøvtyggende Galloway kvæg på vores tur rundt 
om det, der nok i vådere tider er en sø. 



Inden vi skal besøge Saltsydehytten, tager vi endnu en tangtags hus runde. Vi blev især imponeret over hu-
set Juelsminde, som også hører til en af Læsøs ældste gårde fra Middelalderen. Stuehuset er fra 1769, og 
gården har været i samme slægt i århundreder, og bebos da også af den nuværende ejer. 
 
Det er et fantastisk smukt og flot hus med sit enestående tangtag, der hænger næsten helt ned til jorden. 

Også på Museumsgården imponeres vi af enorme tangtage. Den ældste del af denne gård er fra 1630. Går-
den blev overtaget af Læsø Museum i 1938, er fredet og fungerer som museum. 
 
Læsø Salt opstod som et historisk værksted i 1991. Udgravninger på Læsø havde vist rester af Middelal-
derlige saltsyde hytter. 
 
Siden 2005 har Læsø Salt været et aktieselskab, og producerer nu omkring 80 tons krydret havsalt om året. 
Det bruges som bordsalt, men også i lindrende saltbehandlinger for hudlidelser. 
 
Det var et rigtig interessant sted 
af opleve. 
 
Solen skinnede stadig og i en 
lille bod på landevejen hjem til 
Østerby Havn købte vi kantarel-
ler. De blev svitset i smør og var 
et lækkert supplement til grill-
kødet.  
 
Læsø Klitplantage skulle efter 
sigende være et af Danmarks 
bedste steder at finde kantarel-
ler. Og vi så da også mange små 
boder, der tilbød disse lækre 
svampe. 
 
Vi rundede den dejlige dag af 
med den smukkeste solnedgang 
fra toppen af klitterne i vores 
nabolag! 
 



En grænseoverskridende smagsoplevelse – dag 7 
Åh nej, havgus og tæt tåge… og det lige præcis på vores traktor tur ud på det enor-
me vådområde Rønnerne med strandenge og heder. 
 
Vi kører gennem grus, sand og vand. Kommer forbi den store Pigestenen. Sagnet 
fortæller, at nogle piger søgte tilflugt på toppen af stenen, for nogle tyre, der jagede 
dem. 
 
Vi ender ude på Hornfiskerøn, som faktisk er en ø, også med træer. Her er en del 
nysgerrige smukke, næsten hvide kvæg, vistnok af racen Charolais.  
 
Den mest interessante oplevelse var dog, da vi blev inviteret 
til at finde og spise levende gule engmyrer. De er bittesmå, 
og smager syrligt og meget citronagtigt. 
 
Men pas på! Husk at bide først, eller når myren at bide dig i 
tungen!!! Det var en grænseoverskridende og sjov oplevelse. 
 
Naturen bød også på smagsprøver af Kveller, ligesom flere 
plukkede Malurt til julebjesken! 
 
Kveller eller salturt er en 5-30 cm høj plante, som især vok-
ser i saltede strandenge og vader. Den er så absolut spiselig 
og smager tydeligt af salt. 
 
Godt mætte af herlige Læsø oplevelser og også af havgus og tåge, så 
tager vi aftenfærgen retur til fastlandet og sætter kurs mod Palme-
stranden for natten. 



Aperol Spritz i Øster Hurup – dag 8 
Vi kører sydpå, forbi Sæby og et lille smut ind i Lille Vildmose, inden vi lander i Øster Hurup Havn i det 
dejligste, om end blæsende solskinsvejr. Vi finder læ bag camperen og nyder udsigten til et smukt vådom-
råde med masser af fugle, der har travlt med at fouragere ved lavvande. 
 
Solen og varmen er livgivende. Og det bliver da også til en enkelt Aperol Spritz i solen… eller var det to? 
Inden Mogens henter pizza og tortellini på havnens restaurant Neptun. 
 
Fugle, hunde, kabelfærge og skøn solnedgang – dag 9 
Det blev en stormende nat med riv og rusk i camperen. Og så på mirakuløs vis omtrent helt vindstille til 
morgen, og det endda med solskin igen.  

 
Vi traver en smuk, lun tur ud i vådområdet, der nu er dækket 
en del af højvandet. Begge hunde løber løs, og det var yderst 
fristende lige at løbe lidt hen imod de store fugleflokke, og 
se dem lette. Fuglene lod sig nu ikke sådan skræmme, de 
fløj blot et par meter, inden de landede igen. 
 
Vi må videre sydpå, og fragtes som eneste bil med kabelfær-
gen fra Udbyhøj henover Mariager Fjord. Det var fornemt, 
og det til blot 90 kr.  
 
 



På havnen i Bønnerup 
Strand finder vi den 
skønneste solskinsplet, 
med et langstrakt udsyn 
over et fladt havområde 
med masser af fugleliv. 
 
Vi falder i snak med nabo 
camper folket. De er vildt 
betaget af Ninos adfærd 
og Mogens’ og Ninos 
kontakt til hinanden! Vi 
hyggesnakker en times 
tid i den sene eftermid-
dagssol… og det viser 

sig, at de kender både Boris Fis-kehus og Renæssancehavnen i Kerteminde, og meget mere i vores dejlige 
hjemby. De plejer nemlig at komme til Kerteminde hvert eneste år i deres autocamper. 
 
En vidunderlig smuk solnedgang afslutter vores fine dag. 
 
Gratis rundstykker og friske fisk – dag 9 
Der var gratis morgensol, og gratis rundstykker fra Brugsen. Hvilken luksus. 

 
Mogens handler lækker fisk og østers til vores 
aftensmad i en imponerende fiskebutik på havnen 
i Bønnerup Strand. 
 
Og lige pludselig, dagen efter, så var vi hjemme 
igen efter en rigtig dejlig efterårs kyst tur i cam-
peren. 
 
 
 
 



 
Dagbogen blev renskrevet i dag d. 11. december2020, og her følger en lille efterskrift. 
 
Hvad vi ikke vidste, var, at dette blev vores sidste tur i camperen.  
 
Og det blev det, fordi vi solgte vores hyggelige, men lille og lidt trange båd, fordi vi gerne vil tilbage til 
sejlerture i en lidt større båd. Det er her camperen kommer ind i billedet, eller rettere forsvinder ud af bille-
det. For camperen var kun til salg i få dage, inden den forsvandt ud af billedet!  
 
Det var jo herligt, men naturligvis også med lidt vemod, for vi har haft så mange berigende, skønne ture i 
autocamper! Det er en skøn måde at feriere på, med huset på ryggen. 
 
 
Nu venter nye eventyr… 
 
Internettet er blevet pløjet igennem for både… mange interessante og mange mulige og umulige, for vi har 
nogle ønsker. Især det store agterdæk er vigtigt for os. Og så er der jo det med prisen… den skal jo også 
passe til os. Corona og Brexit spændte ben for en mulig ønskebåd i England. Processen fortsætter, vi er ful-
de af håb… vi tror på livsnydende sejlende eventyr i 2021. 






