
 
 

 

 

SKAGEN och norra Jylland är alltid ett populärt 
resmål oavsett årstid. Här finns MILJÖERNA med 
de vackra gula kalkade husen med röda tegeltak 
och NATUREN med Råbjerg Mile - Europas största 
vandringsdyn, Grenen - Jyllands nordligaste udde 
och de milslånga ljusa sandstränderna. Ljuset och 
naturen har inspirerat många konstnärer, som t 
ex Ancher och Krøyer vars verk finns nu att 
beskåda på Skagens Museum.  Skagenmålarna 
och deras miljö skildrades i långfilmen ”HIPP HIPP 
HURRA”. ”Hipp, hipp, hurra! Konstnärsfest på 
Skagen” är en målning av den danske konstnären 
Peder Severin Krøyer från 1888. Målningen finns i 
två versioner, den ena hänger på Göteborgs 
konstmuseum och den andra som är en mindre 
skiss finns på Skagens Museum. Målningen 
skildrar konstnärskolonin skagenmålarna, som har 
samlats för firande i en trädgård.  Följ med på en 
weekend och upptäck denna fascinerande del av 
Danmark. På lördag gör vi en HELDAGSUTFLYKT-
RUNDTUR till dessa sevärdheter liksom ett besök 
på SKAGENS MUSEUM.  Vi bor på Hotell 
Jutlandica****, modernt bra hotell i Fredrikshavn.  

FREDAG 8 

Middag. 
Avresa från påstigningsorten på morgonen. Uppehåll för 
lunch. Från Göteborg åker vi kl. 16.00 med Stena Lines 
fartyg till Fredrikshavn. Ankomst till vårt hotell 20.00 
Middag på hotellet. 
 

 

 

LÖRDAG 9 

Frukost och middag. 
 HELDAGSUTFLYKT på NORDJYLLAND och SKAGEN. Dagen 
att vi åker ut till Jyllands nordligaste udde, GRENEN.   
 

                   

 
GRENEN är udden längst ut på Skagens Odde norr om 
Skagen, och utgör den nordöstligaste delen av Jylland.  
Grenen består av sand, som transporterats av havet norrut 
längs med hela Jyllands västkust. Udden växer ungefär 10 
meter om året i nordöstlig riktning mot Sverige. Här möts 
västerhav och österhav – Skagerrak och Kattegatt – vilket 
kan ses på böljorna som kommer in från varje sida. 
Sammanflödet skapar våldsamma strömförhållanden, varför 
det är farligt och strängt förbjudet att bada där. Däremot 
kan besökare prova att stå med en fot i Skagerrak och en fot 
i Kattegatt!  ”SANDORMEN” - traktordragna vagnen tar oss 
från parkeringen så långt ut vi kan komma. En upplevelse.  

Åter till vår buss för en kort resa till SKAGENS MUSEUM.  
Skagen blev från 1870-talet en samlingspunkt för konstnärer 
från Danmark, Norge och Sverige. Det intensiva ljuset på 
den smala landtungan av kalksand mellan Skagerack och 
Kattegatt, liksom den särpräglade befolkningen och miljön i 
det lilla fiskeläget lockade till landskaps- och figurmåleri. 
Skagenmåleriet kännetecknas av ett realistiskt 
friluftsmåleri och valörrika skildringar av det intensiva 
ljuset. Skagenmålarna blev ett begrepp. I konstnärskolonins 
centrum fanns målare med egna hus i Skagen, som Anna 
och Michael Ancher, Marie och P.S. Krøyer, Laurits Tuxen 
och Holger Drachmann.  

Många av målarna bodde på Brøndums Hotel, (se bild !) 
som drevs av Anna Anchers familj och som var en 
samlingspunkt för målarna. Konstnärerna betalade ofta 
logi med målningar, som ännu kan ses där.  

Nästa stopp blir SKAGENS HAMN. Skagen har varit en 
fiskeort sedan medeltiden, men först 1903–07 byggdes den 
första hamnen för att tillåta fiske med större båtar, kuttrar. 
Hamnen ledde till en kraftig expansion av stadens 
fiskeindustri och många nya arbetstillfällen. 
Vi parkerar bussen och får tid för lunch och shopping. 
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RÅBJERG MILE - Europas största vandrande 
sanddyn/sandöken med en underbar fin, vit sand  och DEN 
IGENSANDADE KIRKEN - blir våra besöksobjekt efter lunch. 
Här ser vi vilka krafter naturen har – t ex vid kyrkan, som 
övergavs eftersom sanden begravde omgivningen under sitt 
täcke! Idag planteras skog för att hindra sanden att ”erövra” 
ytterligare mark.  Gemensam middag på hotellet. 

SÖNDAG 10 

Frukost.   
Vårt fartyg avgår 11.50 från Fredrikshavn och kommer till 
till Göteborg kl. 15.15. Ombord finns affärer och 
restauranger. Vid inseglingen till Göteborg möts vi av VINGA 
fyr, som förekommer i en rad litterära sammanhang och 
även i bildkonsten. EVERT TAUBE växte upp på Vinga, där 
hans far Carl Gunnar var fyrmästare, och fyren omnämns i 
flera av hans sånger. Huset de bodde i är nu museum. 
Vidare genom Västergötland mot hemorten. Hemkomst 
söndag kväll. 
 

Avresa:    fredag 17 maj    Resdagar:        3 

Pris : 3.590: - inklusive 

• resa i helturistbuss från påstigningsorten 
• två övernattningar i 2-b rum m d/wc hot. Jutlandica**** 
• två frukostar 
• två middagar 
• heldagsutflykt Skagen med omnejd 
• ”Sandormen” ut till Grenen - Jyllands yttersta udde 
• entré Skagens museum 
• busskaffe med bröd i samband med pauser 
• färjekostnader och vägskatter 
• reseledares tjänster 
 

Frivilliga tillägg: 

Enkelrum  750 kr 
Reservation av plats i buss 100 kr 

 

Vårt hotell:  

natt 1-2: Hotell Jutlandica**** 
Havnepladsen 1  DK-9900 Frederikshavn 
Tel +45 98 42 42 00 
Antal rum: 150 - alla med dusch, toalett och 
TV. Våningar: 6. Hiss: ja.  
Läge på orten: i centrum vid hamnplan och 
Färjeläge. Särskilda handikapprum: nej. 
Övrigt: förstklassigt hotell med restaurang, 
frukostbuffé, pool, fritt Wifi 
Vår bedömning: hög klass 

Pass: 

Pass, nationellt ID-kort eller körkort skall medföras. 

Färdledare för resan planeras bli: 

Lars Sköld 
 
 
 
 
 

 

 

Bröndrums hotel 
 

 

Hotel Jutlandica, Frederikshavn 

 

 

 

 

 

         

Arrangör enl. Paketreselagen/lagen om Resegarantier är  

RESAREN AB, (Org.-nr 559057–8729) 

 Mandelblomsgatan 4, 74536 Enköping. 

Företaget är godkänt för F-skatt. 

VÄLKOMMEN till SKAGEN 

Lars Malmström/VD    

Resaren AB, Mandelblomsgatan 4, 745 36 ENKÖPING 

e-post: lars@resaren.se    

Tel direkt.  070-6850888 

(20190912) 

 

 

       Anmälan till resan:   
   SPF / Lotta Gustafsson   

          070-246 53 97  
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