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De lokale hemmeligheder
- gemte, glemte og oversete attraktioner
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Lysets Land har mange smukke
og spændende steder at besøge.
Der er overraskende traditioner
og interessante ting, som kan
opleves, når blot man er opmærksom på, at de findes.

Som gæst i et område kan der
gå lang tid, før man finder disse
ting og steder. Måske oplever
man dem slet ikke, fordi man
overser dem.

Tag på jagt efter de lokale hemmeligheder, de gemte, glemte
og oversete attraktioner.

Det kræver kun en smule hjælp
og en håndsrækning fra de, som
kender området - de lokale.
Den håndsrækning får du her.
Her deler lokalkendte deres
viden om de hjørner af Lysets
Land, som ellers ligger gemt,
glemt og overset.

Det, du får i denne folder, er
ikke de steder, som normalt
fremhæves som turistmagneter,
men de ting og steder, man som
gæst ofte overser.
God fornøjelse.

Serien “Find de lokale hemmeligheder” består også af 10 forskellige foldere,
som kan fås på et af de lokale turistbureauer i Frederikshavn kommune.
Desuden kan de downloades på www.lokalehemmeligheder.dk
© Ravnild og Derry
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Frederikshavn turistbureau tlf. +45 98 42 32 66
Skagen turistbureau tlf. +45 98 44 13 77
Sæby turistbureau tlf. +45 98 46 12 44
Aalbæk turistbureau tlf. +45 98 48 86 55
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De afskårne hjørner
- huse uden hjørner, hvorfor dog det?
Danmarksgade, 9900 Frederikshavn
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En arkitektonisk pudsighed ses gennem hele gågaden i Frederikshavn: De afskårne hjørner på mange af hjørnebygningerne. De
skaber større og mere rummelige pladser, der hvor gader krydser
gågaden. Grunden til de afskårne hjørner skal man finde tilbage i
den tid, hvor brandvæsenets hestekærrer i fuld fart skulle kunne
komme uhindret rundt om hjørnerne i smalle gader.
Danmarksgade 48 finder man en sjov variant af det afskårne
hjørne. Her har man ladet hjørnepillen stå og har skabt et lille
rum under buerne.

© Ravnild og Derry
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Altertavle-drillerier
- i Frederikshavn Kirke
Kirkepladsen 6, 9900 Frederikshavn
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Frederikshavn Kirke fra 1892 er en korskirke med et centralt spir
og har domkirken i Aachen i Tyskland som forbillede. Den er opført
i romansk stil af kridtsten, såkaldt Faksekalk. Siddepladsantallet
er efter danske forhold og byens daværende størrelse meget stort:
1160 pladser fordelt dels på gulvet og dels på pulpituret.
Det helt specielle er altertavlen, der er malet af skagensmaleren
Michael Ancher og viser Jesu møde med disciplene ved Genesaret
Sø efter opstandelsen. Da altertavlen var færdigmalet blev den
præsenteret for menighedsrådet, og der blev et vældigt postyr, da
det viste sig, at Ancher havde malet en af disciplene som en af de
andre skagensmalere, nemlig hans gode ven Holger Drachmann.
Dette ville menighedsrådet på ingen måde acceptere, da
Drachmann var berygtet som levemand og kvindebedårer og af og
til opførte sig noget løssluppent. Michael Ancher fik besked om,
at ændre figuren, hvilket han gjorde. Men hvad menighedsrådet
ikke opdagede var, at Ancher ikke ændrede personens skygge, der
stadig viser Holger Drachmanns karakteristiske statur - ses stadig
tydeligt, når man går tæt på altertavlen.
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Læs mere på www.frederikshavnkirke.dk

© Ravnild og Derry
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Bangsbo Å
- Danmarks reneste vandløb
Parkering ved Møllehuset
Møllehus Alle 45, 9900 Frederikshavn
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Bangsbo Å er et af de reneste vandløb i Danmark. Her er et rigt
dyreliv, hvor bjergvipstjært, vandstær, isfugl og masser af insekter
og småfisk lever. Havørreder gyder om efteråret i det strømmende
vand med sten og grusbund. Er man meget heldig, kan man se odderen på besøg.
Åen har aldrig været reguleret og snor sig derfor naruligt gennem
landskabet. Dette ses især på engen i Dyrehaven (se under Bangsbo Dyrehave).

Ved Bangsbo Å ligger også en af Frederikshavns ældste bygninger ”Møllehuset”. Herfra går en sti langs åen, som leder over til
Bangsbo Hovedgård og videre op i Vrangbækdalen. Flere steder er
der bro over åen.

De

Læs mere på www.bangsbo.com

© Ravnild og Derry

rry

FIND
DE LOKALE
HEMMELIGHEDER

Boolsens Stenhave
- sten med stemning
Parkering ved Bangsbo Museum
Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn
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På den gamle danseplads ligger stenhaven med særprægede sten
samlet af forfatteren Johannes Boolsen. Han samlede rav og sleb
det til smykker. Efter oldtidens kendte tuskhandelsprincip byttede
han derefter smykkerne til gamle sten, som f.eks. oldtidsfolkets
kværne, middelalderens døbefonte og spedalskheds nadversten.
Haven er bygget op omkring et ca. 175 år gammelt egetræ og
indeholder ca. 1000 sten.
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Fri entre. Se mere på www.bangsbo.com.

© Ravnild og Derry
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Brysterne og Tubablæseren
- to skulpturer på samme lille torv
Rådhusstræde, 9900 Frederikshavn
Sidegade til gågaden
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På det lille torv ved Rådhusstræde (mellem Rådhusøen og
gågaden) står to skulpturer, som danner en besynderlig, men
samstemmende helhed.

”Brysterne” af Villy Rossel er fem kuppelformede
brostensskulpturer med springende vand. Det rislende vand bliver
et mildt akkompagnement til den anden skulpturs musik.
”Tubablæseren” af Arne Ranslet er en bronzeskulptur, som skuer
over mod Rådhuset, mens han slår takt med den ene fod.
I folkemunde siges det, at han spiller en fanfare, når politikerne
beslutter noget godt. Der er dog ikke enighed om, hvor tit
fanfarerne lyder.

© Ravnild og Derry
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Cloostårnet
- se det hele lidt fra oven
Brønderslevvej 61, 9900 Frederikshavn
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I bakkerne højt hævet over Frederikshavn ligger Cloostårnet. Det
er 60 m højt og udkigget øverst oppe rejser sig 160 m over havet.

Tårnet er bygget i 1962 og har siden stået som et vartegn for
Frederikshavn, synligt fra alle verdenshjørner, når man nærmer sig
byen.
Herfra er der en formidabel udsigt over Frederikshavn og en stor
del af Vendsyssel. I klart vejr ses Skagen og Råbjerg mile i nord,
Rubjerg knude ved vestkysten, Jyske ås i syd og Kattegats øer;
Kølpen, Deget og Hirsholmene og Læsø i øst. Et åndeløst smukt
landskab.
Tårnet har en indvendig trappe med 315 trin og elevator.

Området omkring tårnet er fredfyldt. Her er opstillet borde og
bænke, hvor man kan nyde sin medbragte mad eller tilberede den
på den faste grill på pladsen.
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Åben 1. maj-31. august kl. 10-17. Entré.
Læs mere på www.bangsbo.com.

© Ravnild og Derry
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Dronningestien
- med udsigt til hele verden
Parkering ved Møllehuset, Møllehus Alle 45, 9900 Frederikshavn
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Naturstien går langs en 3 km lang kystskrænt, som rejser sig over
Frederikshavn. Den starter ved ”Møllehuset” og går op gennem
skoven og videre sydpå gennem det kuperede terræn.

Stien går gennem et tidligere militært område og undervejs kommer man forbi betonstillinger med kanoner fra Anden Verdenskrig.
Disse kan også ses fra foden af bakkerne og er projektørbelyst om
aftenen.
Langs ruten er der en fantastisk udsigt over kysten, Frederikshavn
og Kattegat. Stien fik sit navn efter et besøg af Dronning Margrethe og Prins Henrik i 2003.
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Se mere på www.bangsbo.com.

© Ravnild og Derry
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Dyrehaven
- vildt og venligt
Parkering ved Bangsbo Museum
Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn
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Dyrehaven dækker 100 tønder land. Der er oplevelser for alle inde
bag hegnet og de røde låger.
Bangsbo Dyrehave er er kendt for sin flotte bestand af dyrevildt,
som man let kan få et glimt af. Der er også stor variation i havens
flora. For dyreelskere og botanisk interesserede er dyrehaven et
pragtfuldt sted at færdes.
Man kan også motionere på de afmærkere kondistier, betragte
hjortevildt eller spise sin medbragte mad.
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Fri adgang døgnet rundt hele året.
Læs mere på www.bangsbo.com

© Ravnild og Derry
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Endagstur til Hirsholmene
- i Paradis for en dag
Postbåden afgår fra kajen ved Frederikshavn Fiskeriauktion
Kaj 5 i Nordhavnen, 9900 Frederikshavn
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Hirsholmene er Damnarks nordligste øgruppe og ligger kun syv km
NØ for Frederikshavn. Øens profil med fyrtårnet over træerne kan
ses fra fastlandet i klart vejr.

Tre gange om ugen sejler postbåden fra Frederikshavn til
Hirsholmene. Det har den gjort siden 1872. Det er den eneste faste
forbindelse til øen og det er muligt for besøgende at tage båden
derover om formiddagen og hjem igen om eftermiddagen.
Øens fyrtårn er 27 m højt og den gamle kirke er fra 1640. I
Præstebugten er der en lille sandstrand. Hvis man er heldig kan
man se sæler her. Der er ingen veje på øen, kun stier og derfor
heller ingen biler. På Hirsholmen er der i dag kun 2 fastboende
indbyggere.
Lystsejlere kan lægge til i lystbådehavnen med plads til ca. 100
skibe.
Ø-gruppen er fredet. Hunde og katte må ikke medbringes.
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www. frederikshavnhavn.dk/dk/faerger/
til_hirsholmene

© Ravnild og Derry
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Endagstur til Læsø
- Danmarks mindste kommune
Læsø-færgelejet, 9900 Frederikshavn
Fra E45 følges skiltene mod Læsø
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Læsø er Danmarks mindste kommune med Danmarks laveste befolkningstæthed og rummer et væld af oplevelser. Øen er på 101
km2 og består hovedsagelig af strandsand, grus og flyvesand.

På Læsø kører gratis NT bus i rutefart mellem Vesterø og Østerby
og man kan stå af og på så ofte man vil. Det er også let at komme
rundt på øen på cykel.
Læsø er kendt for sin smukke natur, freden, den rene luft og sine
lokale kvalitetsvarer, f.eks. fisk, uld og salt.
Saltet var i gennem mange hundred år en stor indtægtskilde for
Læsø og kaldtes det hvide guld. Salt er igen blevet en indtægtskilde for Læsø. Bl.a. er en kirke i Vesterø ombygget til moderne
kur- og behandlingscenter f.eks psoriasispatienter.

Fra Frederikshavn sejler færgen flere gange dagligt og gør en endagstur til øen mulig.

© Ravnild og Derry

Se mere på www.laesoe.dk og
www.laesoe-line.dk
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Flade Bakker
- er ikke spor flade
Parkering ved Flade Kirke
Flade Kirkevej 1, 9900 Frederikshavn

Cop
Len yRig
Lis i Ra ht
bet vni
h N ld o
ørb g
yga
ard

Landskabet omkring Frederikshavn er præget af markante
bakkepartier, højtliggende sletter og lavtliggende kystsletter. Vil
man have et kig ud over dette landskab er Flade Bakker omkring
Flade Kirke et godt sted at begynde.

Toppen af Flade Bakker er et 3000 år gammelt begravelsesområde
med oldtidshøje, kirkegården omkring den gamle, smukke
middelalderkirke ”Flade kirke” og den moderne kirkegård
”Fladbjerg”. Her er vi 120 m over havet.
Fra toppen af de gamle gravhøje er der en imponerende udsigt
over Kattegat, morænelandskabet mod syd og vest og det flade
landskab, som strækker sig helt op til Danmarks top, Grenen.
Der er adgang til alle gravhøjene og til begge kirkegårdene.
Vil man have et kig ud over landskabet fra et endnu højere
udkigspunkt, kan man gå over hovedvejen og op i udkigstårnet,
Cloostårnet.

© Ravnild og Derry
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Flade Kirke
- smuk gammel middelalderkirke
Flade Kirkevej 1, 9900 Frederikshavn
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Flade Kirke ligger ikke, som navnet ellers giver udtryk for, på fladt
land, men på højt oppe over Frederikshavn i Flade Bakker 120 m
over havet. Derfor har den haft betydning som sømærke gennem
århundreder.

Flade Kirke er fra 1200-tallet og har været brugt af de to store
herregårde i Frederikshavn, Knivholt og Bangsbo, hvad inventaret i
kirken vidner om. Man kan stadig gå/køre ad de gamle kirkeveje/
stier ned til de to herregårde.
Kirkegården omkring Flade Kirke er kendt for den særprægede
måde buske og træer er klippet på. En tradition, som ikke er
kendt fra andre kirkegårde.

Flade Kirke ligger midt i en gruppe af oldtidshøje, hvoraf to ligger
inde på selve kirkegården. Her har man praktisk nok anbragt
klokkestabelen på den ene og flagstangen på den anden.

Fra toppen af gravhøjene er der udsigt over hele Frederikshavn og
til det særprægede landskab nord for byen.

© Ravnild og Derry
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Fladstrand Kirke
- fiskernes og flådens kirke
Kirkegårdsallé 22, 9900 Frederikshavn
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Fladstrand Kirke er Frederikshavn bys ældste kirke og er fra
1600-tallet. Kirken er lille og beskeden, men er rig på historiske
minder, både inde og ude.

Sammen med kirkegården fortæller den om 300 års begivenheder i
Fladstrand, som senere blev til Frederikshavn.
Kirken, som blev renoveret i 2008, har to iøjnefaldende historiske
minder i de to store epitafier på den indvendige nordvæg.
På den velholdte og smukke kirkegård står et monument, som
er karakteristisk for en by, som skylder fiskeriet og søfarten sin
oprindelse, en stor obelisk med navne på omkomne fiskere og
søfolk. Her ligger året rundt friske blomster, som lokale placerer
ved mindestenen.
Her ved kirken ses det, at Frederikshavn var stærkt berørt af
Anden Verdenskrig og dette præger også den store kirkegård.
I våbenhuset findes mindetavle for frihedskæmpere og på den
nordlige del af kirkegården en krigskirkegård med 1500 tyske,
46 britiske, 9 canadiske, 1 australsk, 5 new zealandske og nogle
russiske krigsgrave fra Anden Verdenskrig.
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Læs mere på www.abildgaard-kirke.dk

© Ravnild og Derry
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Frederikshavn gågade
- en kulturel oplevelse og en god handel
Danmarksgade, 9900 Frederikshavn
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Den lange, hyggelige gågade er hjertet i Frederikshavns
shoppingmiljø.

Frederikshavn er den perfekte by, hvis en shoppingtur står øverst
på ønskesedlen. Antallet af specialbutikker, dagligvareforretninger
og restauranter er langt større end kommunens indbyggertal
berettiger til. Udbudet svarer til det niveau, man møder i byer
med 80-100.000 indbyggere og ikke de 34.000, der rent faktisk bor
her.
Specialforretninger ligger side om side med landsdækkende
forretningskæder og i de små gader omkring gågaden, finder man
både danske og etniske spisesteder.
I gågaden er der lagt vægt på kunst og design i byrummet. Læg
mærke til flisebelægningen, de mange skulpturer, de specielle
affaldsspande designet til at ligne skibsskorstene, torvepladserne
og gadebelysningen. Gågaden og byens torve og pladser er ikke
mindst smukke om aftenen, hvor lysdesignet spiller en central
rolle. Besøg f.eks. Lodstorvet om aftenen.
Det er nemt at finde vej til Frederikshavn og det er gratis at
parkere i midtbyen.
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Læs mere på www.frederik-frederikshavn.dk

© Ravnild og Derry
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Den gamle lægebolig
- Doktor Nærums særprægede villa
Jernbanegade 8, 9900 Frederikshavn
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Denne anderledes og særprægede villa blev opført i 1899 og er
tegnet af arkitekten Gustav Bartholin Hagen. Den blev bygget
til Frederikshavns første praktiserende læge, doktor Julius
Nærum. Han boede selv i huset og havde kontor, venteværelse
og operationsstue i underetagen tagen. Det var dengang
praktiserende læger beskæftigede sig med hele paletten indenfor
lægeverdenen.
I gavlen er en udkraget skorstenspibe med gesims og finurlige
dekorationer. Der er en en utraditionelt dekoreret kanap med
bindingsværk. Der er mange sjove detaljer og variationer i
murværket og et utal af grønmalede vinduer, som giver den
særprægede villa et eventyragtigt udseende.

De mange charmerende detaljer vidner om en arkitekt med en rig
og livlig fantasi og med sans for anderledes linier.

Når man står ved huset under det store, gamle kastanjetræ, er
det ikke svært at forestille sig livet i huset på doktor Nærums tid.
Stedet emmer af historie og har en en stemning af eventyr over
sig.

Skagensmaleren P.S. Krøyer og hans kone Marie og datteren Vibeke
kom ofte i huset hos doktor Nærum og hans kone, Julie. I husets
hall findes en trappe og et galleri, som er udsmykket meget smukt.
Det, mener man, er P.S. Krøyers værk.
Villaen ejes i dag af Nordjyske Bank, som har restaureret og
nænsomt ført den tilbage til fordums skønhed.

© Ravnild og Derry
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Havvindmøller
- Frederikshavn på 100% vedvarende energi
Parkering ved Nordre Skanse, 9900 Frederikshavn
eller på en af molerne i Frederikshavn Havn
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I havet ud for Frederikshavn står fire meget store havvindmøller.
Det er et forsøgsanlæg med eksperimenterende møller, hvor man
tester og udvikler bedre møller. Anlægget blev etableret i 2003

Al strøm, varme og energi til biler og maskiner i Frederikshavn by
skal komme fra vedvarende energi. Det er visionen for projektet
Frederikshavn - Danmarks vedvarende energiby, som Frederikshavn
Byråd støtter. Der er begejstring og politisk opbakning til idéen
Derfor er der planer om at rejse 6 nye havvindmøller med højde
på 200 m. De skal stå i havet ud for Frederikshavn og kommer til
at koste over 60 mio. kr.

I løbet af en årrække skal hele energiforsyningen i Frederikshavn
lægges om, så vindmøller, solenergianlæg, biobrændsel og andre
vedvarende energikilder forsyner hele byen.
Frederikshavn skal være ”demonstratorium” - på samme tid en
legeplads og et levende laboratorium, hvor Danmarks fremmeste
energiteknologi bliver udviklet, afprøvet og demonstreret i fuld
skala.
Frederikshavn skal være et levende energi-udstillingsvindue for
en hel verden. Allerede i 2009 skal 50 pct. af frederikshavnernes
energiforbrug dækkes af vedvarende energi, og i 2015 skal byen
overgå fuldstændig til vedvarende energi.

Frederikshavn har før vist en stærk vilje og ikke mindst
handlekraft til at bære ambitiøse ideer igennem. Derfor satses der
på ideen med Frederikshavn som Danmarks vedvarende energiby.

© Ravnild og Derry
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Jernalderkældrene
- spor efter de første frederikshavnere
Købstrupvej/Gærumvej, 9900 Frederikshavn
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Jernalderens folk kunne bosætte sig 15 m over den nuværende
havoverflade, da vandet dengang stod meget højere end nu.
Omkring Frederikshavn ses rigtig mange små og store gravhøje.
Man ser dem alle steder, når man færdes i landskabet.

Man har dog ikke fundet deres beboelser. Det nærmeste, vi
kommer bosættelser, er ved ved gården Løgten i den sydvestlige
udkant af Frederikshavn. Her ligger syv stenbyggede kælderanlæg
udgravede i en lille banke, der i jernalderen var en halvø.

Kældrene er 1,5 m dybe kamre med vægge sat af sten og brolagte
gulve.
Arkæologerne mener, at kældrene kan have været forråds- og
beboelsesrum. Der er dog ikke noget sikkert bevis for, hvad de har
været brugt til.
Kældrene vidner om, at der her har ligget en jernalderlandsby.

Den trækransede plads ligger ved en å, som slynger sig mellem
træerne og pladsen er et oplag sted til frokost i det grønne, hvis
man selv medbringer tæppe.

© Ravnild og Derry
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Kennedyparken
- en perle gemt midt i byen
Kærvej 1, 9900 Frederikshavn
Bag Frederikshavn Gymnasium
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Denne lille perle ligger bag byens gymnasium. Parken er flot, rolig
og velanlagt. Den er et åndehul midt i byen med en sø, gamle
træer, farverige blomsterbede og solgyder.
John F. Kennedyparken hed før ganske enkelt ”Kæret”, indtil den
amerikanske præsident John F. Kennedy i 60´erne blev skudt. Da
navngav man parken efter ham.
Rygtet på Frederikshavns gymnasiums hjemmeside siger, at Kennedy-søen, som ligger midt i parken, faktisk er et krater efter en
UFO, som styrtede ned i 1834.
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Fri entre. Åben hele døgnet året rundt.
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Kæmpe Rødspætten
- i Rødspættebyen Frederikshavn
Hjørringvej/Knivholtvej, 9900 Frederikshavn
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Ved indfaldsvejen til Frederikshavn (Hjørringvej) ligger en stor
skulptur ”Rødspætten”. Den er lavet af den afdøde, lokale kunstner Erik Skjoldborg.
Skulpturen blev skabt til Rødspætteugen i 1987 og lavet i samarbejde med uddannelsesafdelingen på det dengang store værft
Danyard.
Rødspætten er udført i stål og er 4,5 x 3,75 m.

Engang lå den på havnen, men nu ligger den her, langt fra sit
rette element. Og minder os om, at Frederikshavn er kendt som
Rødspættebyen - byen, hvorfra hele Danmark får friske kvalitets
rødspætter.

© Ravnild og Derry
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Kæmpestenen Dynen
- en af Danmarks største sten
Frederikshavn station, Skippergade, 9900 Frederikshavn
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Dynen er en kæmpesten, som er anslået til at veje 270 t. Den
mægtige sten lå oprindeligt ud for Frederikshavns kyst og var
afmærket på de gamle søkort. Senere blev kystområdet opfyldt og
Dynen dækket til.
Men den blev ikke glemt og gennem en lokal indsats blev
blev Dynen i 1975 gravet frem og flyttet til dens nuværende
placering ved banegården. Da man gravede Dynen op fandt man
også en anden kæmpesten, som i folkemunde straks blev døbt
”Hovedpuden”.

© Ravnild og Derry
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Læge- og krydderurtehaven
- have for helbred og smag
Parkering ved Bangsbo Museum
Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn
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Det er en spændende oplevelser at besøge læge- og
krydderurtehaven ved den gamle herregård Bangsbo.

Her står velkendte urter som persille og dild side om side med
mere ukendte som grå bynke og dansk ingefær. Her er krydderier
for enhver smag og helbredende urter til enhver lidelse. Her er
mere end 100 forskellige planter.
Haven er opdelt i store bede kantet med jernbanesveller.

Omkring det gamle piletræ står en træbænk, som kaldes
”Heksebænken”. Den er sponsoreret af HXE-Ringen, en foreningen
af kvindelige ledere og erhvervsdrivende i Frederikshavn
kommune.
Planterne er godt skiltet og i museets kiosk kan man købe en lille
bog med uddybende beskrivelser af de enkelte urter.
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Læs mere på www.bangsbo.com
Fri entre.
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Møllehuset
- et af Frederikshavns ældste huse
Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn
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Møllehuset ligger lige ned til Bangsbo Å. Det menes at være et af
Frederikshavns ældste huse og kan dateres tilbage til 1748. Det
var dengang mølle for omegnens bønder. I 1881 ødelagde en brand
alt, undtagen stuehuset, som i dag er fredet.
I dag er der restaurant og krostue i Møllehuset, som ligger
indrammet af åen, bakkerne og skoven i et område, som er et af
frederikshavnernes foretrukne udflugtssteder.
Møllehusets å-stue er udsmykket med gamle tegninger og vers.
Bl.a. prydes én af væggene af et citat af Johannes Boolsen,
grundlæggeren af Boolsens Stenhave ved Bangsbo museum, som
ligger 5. min gang langs åen gennem parken.

Møllehusets krostue har åbent hver dag. Er man i skoven, er det et
godt sted at sætte sig med en kop eftermiddagskaffe.
Mellem Møllehuset og tribunen står en skulptur af en nøgen pige.
Rygtet vil vide, at navnet er Fru Jelsbak, og at hun hvert år
pinsemorgen bliver klædt på af venlige mennesker, der har set
pinsesolen danse i Bangsbo.
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Læs mere på www.mollehuset.dk
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Pikkerbakken
- en udsigt nær himlen
Understedvej, 9900 Frederikshavn
eller p-pladsen ved Møllehuset, Skovalle 45, 9900 Frederikshavn
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Højt hævet over Frederikshavn ligger udsigtpunktet Pikkerbakken.
Det er en del af en 3 km lang kystskrænt og rejser sig 71 m over
havet.
Herfra ses et fantastisk panorama over byen, Kattegat og
Hirsholmene. I klart vejr dukker Skagen op i nord og Læsø i øst.

Det er muligt at køre ad en snoet skovvej op på Pikkerbakken (16%
stigning), men man kan også parkere ved Møllehuset, hvorfra der
er en pragtfuld spadseretur ad Dronningestien gennem skoven op
til udsigtspunktet.

© Ravnild og Derry
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Plantagen
- byens gamle, grønne område gennem 160 år
Nørregade/Gl. Skagensvej, 9900 Frederikshavn
Parkering på Gl. Skagensvej eller ved Fladstrand Kirke
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Plantagen er Frederikshavns gamle, grønne område. Parken blev
anlagt i 1840 og er dermed over 160 år gammel.

Den er en bypark med store skyggefulde træer, grønne plæner, en
lille sø, fuglevolierer og legeplads, scene og bocciabane. Parken er
en blanding af rolige områder til afslapning og mere livlige til leg
og aktivitet. Plantagen er beliggende med den gamle Fladstrand
Kirke som nabo.

Plantagen bliver hver sommer brugt til parkunderholdning, ligesom
de lokale bruger parken til hyggelige udestunder.

© Ravnild og Derry
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Russisk grafitti
- lavet af krigsfanger
P-plads ved Møllehuset, Møllehus Alle 45, 9900 Fredrikshavn
Tribunen kan ses fra p-pladsen
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I kælderen under tribunen ved Møllehuset kan man se, at
væggene er dekoreret med russiske bogstaver. Det er dog ikke helt
almindelig grafitti, der her er tale om. Det er store kyrilliske tegn,
tegnet op med en blyant.
Nogle mener, at der er tale om spor efter russere.

Der var mellem 600 og 800 sovjetborgere i Frederikshavn under
noget af Anden Verdenskrig. Det var krigsfanger, som tyskerne
havde givet valget mellem at gå i tysk krigstjeneste eller blive
sendt i krigsfangelejr.

Russerne, som de blev kaldt, boede i en boede i en barakby tæt på
Møllehuset og bl.a. derfor mener man, at grafittien under tribunen
stammer fra dem.
Om det er en fræk vittighed, hån mod tyskerne eller en ensom
soldats hjemve, der er skrevet om på væggen, ved vi ikke. Ingen
har endnu tydet de fremmedartede bogstaver under tribunen.
De lokale fortæller mærkelige historier om russerne. F.eks, at
russerne gerne stjal hårsprit. Ikke for frisurens skyld, men for at
slukke tørsten.

Eller at russerne ikke kunne cykle og det ville tyskerne lære dem.
For frederikshavnerne var det en stor og gratis fornøjelse, når
der var cykeløvelse. Så samledes man på steder, hvor de uøvede
cyklister med dårlig balance skulle dreje.
Nogle af russerne er her endnu, hvad krigsgravene på
Frederikshavn Kirkegård giver et tydeligt bevis for. Det siges også,
at grunden til at flere af stenene er fra begyndelsen af 1945, er at
nogle af soldaterne begik selvmod fremfor at skulle sendes i aktiv
krigstjeneste for tyskerne.

© Ravnild og Derry
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Sansehaven
- pirring af alle sanser
Parkering ved Bangsbo Museum
Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn
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Ved Bangobo Museum er der anlagt en have, som taler til alle
sanser. Et væld af dufte og farver skaber de fantastiske omgivelser.
Haven er et sandt bombardement af syns- og duftesansen.
I denne handicapvenlige have er der hævede bede og passager,
hvor der er taget højde for at kørestolsbrugere kan bevæge sig
rundt i området. Alle bede har tydelig afskiltning, som tilgodeser
svagtseende og som har punktskrift for blinde.

I museets butik kan besøgende købe en bog med beskrivelse af alle
havens planter.
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Fri entre. Se mere på www.bangsbo.com.
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Sognefogedgården
- det gamle midt i det nye
Mellergårdsvej 3, 9900 Frederikshavn
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Sognefogedgården er en meget typisk vendsysselsk
landbrugsejendom. Den står, som den blev forladt for 100
år siden og kun få forandringer er sket i dette århundrede.
Sognefogedgården et godt sted at besøge, hvis man er interesseret
i at se, hvordan en helt almindelig bondefamilie levede.
Gårdens historie kan følges helt tilbage til 1713 og
Sognefogedgården er blot én gård af flere i den gamle landsby
Vester-Flade, der hørte til hovedgården Knivholt.
I et moderne industri- og forretningsområde område med
dominerende afskiltning står Sognefogedgården som en lille,
uberørt perle. Absolut et besøg værd.

Læs mere på www.bangsbo.com
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Sorgenfri
- en gård midt i byen
Skolegade 4, 9900 Frederikshavn
Parkering på Banktorvet ved Nordjyske Bank
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Den gamle gård med det smukke navn ”Sorgenfri” ligger klemt
inde mellem to meget nyere bygninger. Til trods for dette, ligger
den gamle gård og hævder sin gammeldags egenart. Huset blev
bygget i 1730 og er dermed næsten 300 år gammelt.
Den gamle sort-hvide bindingsværkslænge lyser op i det travle
bymiljø og minder om den tid, hvor Fladstrand - Frederikshavn
stadig havde gårde og marker indenfor det område, som i dag er
Fredrikshavns bymidte.

Selvom det kan være svært at forestille sig, så har Sorgenfri været
gård med køer og heste, med marker og afgrøder. Store dele af
den jord som Frederikshavn Rådhus, Rådhusøen og gågaden ligger
på har hørt til gården Sorgenfri.
Foran huset står en gammel kastanje. Den blev plantet i 1893
af Fru boghandler Dorthea Engsig. Faktisk plantede hun to
kastanjetræer, men det ene gik hurtigt ud. Men det andet træ
er nu over 100 år gammelt og lever i bedste velgående med sin
smukke top og sin mægtige stamme.

© Ravnild og Derry
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Togtur til Skagen
- en rejse med moderne tog i gammelt landskab
Frederikshavn stationen, Skippergade, 9900 Frederikshavn
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Hop på toget til Skagen og få en halv eller hel dags oplevelser
med Skagensbanen. Fra et komfortabelt sæde hos landets mest
moderne jernbane kan man nyde udsigter til naturperler og små,
gamle stationsbyer på den ca. 40 km lange strækning.
Togvognene er navngivet efter lokale helte eller kendte.

De gamle stationsbygninger langs banen er tegnet af arkitek Ulrik
Plesner, som var en del af den berømte kunstnerkoloni i Skagen.

Langs banen ligger små byer med navne som Strandby, Jerup,
Ålbæk, Bunken og Hulsig, hver med deres særpræg. Ser man noget
spændende fra toget, er det bare at hoppe af og se på det og tage
det næste tog. Skagensbanen kører fra ca. kl. 6 til omkring kl. 23.
Undervejs ser man unikke landskabstyper med rimmer og
dopper, strandenge, moser, hede, sandmile, plantager og store
klitområder. Landskabet skifter hele tiden og afslører nye og
smukke udsigter fra togvinduet.
Det er let at få sin cykel med toget. Stå f.eks. af ved Bunken
station og kør på cykelstien til Skagen (ca. 15 km). Den går
gennem et utroligt smukt naturområde. Da denne strækning
er uden nævneværdige stigninger, er den en let og ubesværet
cykeltur, som kun er afhængig af vejret. Blæst er ikke noget
ukendt fænomen her på den øverste top af Danmark.

© Ravnild og Derry
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Transformatortårn nr. 100
- ligger hist hvor vejen slår en bugt
Flade Kirkevej 28, 9900 Frederikshavn
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Transformatortårnene begyndte at dukke op i det danske landskab
i 1920erne. Dengang var de ikke populære - de generede udsigten,
de var grimme og skæmmede landskabet, syntes man.
Med omlægningen og nedgravningen af det danske elnet, har
transformatortårnene mistet deres betydning for levering af
el.Men tårnene rummer en historie for os. De er en del af vores
kulturlandskab og kan måske ligefrem savnes, hvis de forsvinder.
Slægts- & Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn forsøger at
bevare transformatortårn nr. 100 for eftertiden.

Tårn nr. 100 har har flere kvaliteter, deriblandt en fantastisk smuk
beliggenhed og det er velbevaret. Tårnet er den del af den lokale
historie. Det er bygget af lokale murermestre og i tegl fra lokale
teglværker. Sammenhængen mellem kabelmasten på den gamle
flyveplads og tårnet er bevaret.
Tårnet ligger helt ud til vejen og er let at se, når man kører ad
den utroligt smukke, gamle Flade Kirkevej.

© Ravnild og Derry

Læs mere på www.bangsbo.com
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Valutaslangen
- en bro fra hav til by
Indgang ved Frederikshavn turistbureau
Skandia Torv, 9900 Frederikshavn.
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Når man kører på E45 gennem Frederikshavn, ser man en gangbro,
som fører hen over vejen. Det er den bro, som hvert år fører tre
millioner færgepassagerer fra Norge og Sverige ind til midten af
Frederikshavn og til dens gågade.
Gangbroen har fået det lokale kælenavn ”Valutaslangen” og det
er vist ikke så svært at gætte hvorfor. Den er 538 m lang og blev
bygget i 1979-80.
Der er delte meninger om gangbroens udseende, men der er
vist enighed om, at den ikke er det pæneste stykke arkitektur,
Frederikshavn kan byde på.

Til gengæld kan man gå en tur gennem valutaslangen og se
havnens dynamiske aktivitet. Udsigten viser en by i bevægelse med færger, containerskibe, biler, kraner, industri og turisme.

Det kan være en god ide at bevæge sig op på gangbroen imellem
færgeankomst og -afgang, da der kan være ret mange rejsende,
som bevæger sig gennem Valutaslangen.

© Ravnild og Derry

De

rry

FIND
DE LOKALE
HEMMELIGHEDER

Vandværksskoven
- 100-årig mystik og idyl
Brønderslevvej/Donbækvej, 9900 Frederikshavn
Kør/cykel/gå ind i skoven fra Brønderslevvej, overfor Flade Kirke
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Skoven er en perfekt udflugtsmulighed. Turen fra Brønderslevvej
igennem skoven ned til Bangsbo Museum er skøn. Vejen er meget
gammel og forbinder den århundrede gamle Flade Kirke med den
gamle hovedgård Bangsbo. Turen kan foregå til fods, på cykel eller
i bil.
Vejen er ensrettet og er man i bil, kan den kun køres fra
Brønderslevvej.

Skoven er ca. 100 år gammel og fik sit navn efter vandværket,
der fra 1884 til 1992 forsynede Frederikshavn med drikkevand.
Vandreservoiret er nu en stor idyllisk skovsø.

Skoven rummer 100 år gamle bredkronede bøgetræer, bl.a
Kongeegen, ca. 100 forskellige træsorter, gamle diger, idylliske
glimt af den slyngede Donbæk å, picnicområder med borde og
bænke.
En blanding af mystik og idyl og et oplagt sted at indtage sin
medbragte mad.

© Ravnild og Derry
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Vangen Strand
- lille strand med stor udsigt
Parkering ved transportcenter Nord, E45, 9900 Frederikshavn
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Fra parkeringspladsen ved Transportcenter Nord går en lille og
godt gemt gangsti under E45. Stien leder ned til en strand, som er
nærmest ukendt for andre end de lokalkendte.
Stranden indkranses af den gamle bydel Bangsbostrand mod nord
og et meget gammel sommerhusområde mod syd.

Mod øst får man en eksklusivt og sjældent syn op mod den
fantastiske og stejle kystskrænt, som er fronten af det store
bakkemassiv, som istiden og landhævningerne har skabt. Synet er
imponerende og giver et godt indtryk af, hvordan Frederikshavn
igennem tiderne har ligget både beskyttet og udsat mellem
himmel og hav.

Stranden er en udmærket badestrand og på transportcenteret
ligger Nicolines Cafeteria, som er kåret som Danmarks bedste
motorvejscafeteria. De lokale ved, at onsdag servers den gode,
gamle danmarksspise, “Stegt flæsk med persillesovs”, som nok er
værd at køre efter.

© Ravnild og Derry
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Vinden
- en skulptur i jern og luft
Rimmensgade/Parallelvej, 9900 Frederikshavn
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Skulpturen ”Vinden” er lavet af kunstneren Freddy Fræk i 1992.
Den er placeret på en af Frederikshavns mest centrale offentlige
pladser.
Går man ind under skulpturen, når det blæser, kan man hurtigt
fornemme og forstå, at navnet ”Vinden” er passende til denne
monumentale jernkonstruktion.

Materialet leder tankerne hen på stålets betydning for en by,
hvor værfterne gennem mange år har haft afgørende betydning.
Skulpturen er også en gave fra byens dengang store værft,
Danyard.
Ved skulpturen blev der i 2004 plantet en sølvlind. Den var
en gave fra venskabsbyen Bremerhaven i anledning af 25 års
venskabsbyjubilæet.

© Ravnild og Derry
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Vrangbækdalen
- med havet som baggrund
Parkering ved Bangsbo Museum
Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn
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Den vågnende natur er altid en stor oplevelse. Fuglestemmer,
morgentåge og stemninger, som ikke kan beskrives, men som
skal opleves. I den smukke Vrangbækdal kan dette opleves med
solopgangen over havet som baggrund.

I dalen ligger et fugletårn med en fantastisk udsigt over
Vrangbækdalen og Kattegat og dette sted er ideelt til
morgenkaffen i morgengryet. Tårnet ligger et godt stykke oppe ad
åsen, der danner den sydlige grænse af dalen.
Parker på p-pladsen ved Bangsbo Museum og gå videre ud af
Vrangbækvej ca. 1-2 km . Følg vejen op til Søndre Donbæk. Ved
gården følges grusvejen til højre. Her fører en sti op til tårnet.

Man kan gå tilbage samme vej eller fortsætte tilbage ad stien og
dreje til venstre ad en lille sti der fører ind i Vandværksskoven.
Når man kommer til vejen i skoven, drejes til højre og fortsættes
tilbage til Bangsbo Museum.

Der er ingen p-plads til tårnet. Turen derop har flere stigninger og
er ikke handicapvenlig. Afstanden er ca. 4-5 km og tager en god
time, ekskl. kaffepausen i tårnet.

© Ravnild og Derry
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Øksnebjerg
- Danmarks smukkest beliggende picnic-område
Understedvej, 9900 Frederikshavn
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Øksnebjerg rejser sig 95 meter over havets overflade. Det er et
populært udsigtpunkt for de, som kender til stedet. Herfra kan
man følge Ålbækbugtens runding helt op til Skagen og den smukke
udsigt ind over land og det gamle morænelandskab. Udsigten
er smuk, hvadenten det er sommer eller vinter, morgen eller i
skumringen.
På de høje bakker omkring Øksnebjerg ses mange oldtidshøje.
Mod syd ses Bålhøj, som igennem århundreder har været brugt
som bavnehøj. Mod vest ses en høj med dyssekammer ved garden
Ravntoft. Sagnet siger, at i skråningen syd for Sønder Knuden har
søhanen Knud boet på sit slot. Stedet kaldes endnu Borgbanke.
På pladsen er der opsat bænkeborde, hvor en picnic med udsigt
kan indtages.

Når man kører fra Øksnebjerg er vejen mod syd og vest ned mod
Vangen en oplevelse værd, en meget kuperet og ret stejl vej med
smukke udsigter.

De

rry

Hele den smukke udsigt kan ses fra
parkeringspladsen, hvorfor det er muligt
for kørestolsbrugere og gangbesværede
at nyde synet.
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