Flot udsigt ved Kettrup

Fårup Sommerland

I Hune kan I gøre stop ved Bageren (15). Ved bageren kan I opleve kunst (forskellige udstillinger) eller nyde en pause i bagerens cafe. Senere kommer I forbi Hune kirke (16) (åben
fra kl. 8.00 til 16.00). Hune kirke blev bygget omkring 1100-tallet. Tårn og våbenhus er fra
1475. Af kirkens inventar må nævnes den fine romanske granitdøbefont. Prædikestolen er
fra 1700-tallet og i våbenhuset ses en runesten fra vikingetiden. Ved siden af Kirken ligger
Blokhus Vandrehjem. De tilbyder billige overnatninger for alle, såvel vandrere, cyklister som
bilister.
I Hune ligger også Haven i Hune (Anne Just´s have), Blokhus Lys (Lysstøberi) og andre
lækre specialforretninger.

Bunkers fra
2. Verdenskrig

På turen fra Saltum til Blokhus cykles der langs stranden(5,4 km.). Nogle siger Nordeuropas
bedste strand (10). En 21 km lang bred sandstrand. Mange cykler eller går på stranden,
men bilkørsel er også tilladt (IKKE cykel i vandkanten). Stranden og havet er en oplevelse i
al slags vejr.
Når I kommer til Blokhus (11) (her ligger Sømærket og et nyopført Strandcenter med strandcafé og toiletbygning) cykler I fra stranden og op mod Blokhus by. I passerer først en restaurant (Hawet)(12) på højre hånd. Huset er fra 1777, og blev tidligere brugt som fængsel. I
det nordøstre vindue kan man stadig se jerntremmerne. Derefter kommer Redningsstationen
(13), som er blevet opført i 2009 efter de oprindelige tegninger (Blokhus havde sin egen
Redningsstation frem til 1944, da jævnede tyskerne den). Ved siden af Redningsstationen er
der opsat en flagstang (Byens flagstang) og en mindesten for forulykkede fiskere og redningsfolk (13). Udover navnene på 15 fiskere rummer stenen også navnene på 5 mænd,
der omkom i forbindelse med en redningsøvelse 29. december 1856.
Bag Redningsstationen finder I Blokhus Turistbureau.
På turen fra Blokhus til Hune cykles igennem den statsejede Blokhus Klitplantage (14). I
slutningen af 1600 tallet begyndte en voldsom sandflugt. Den fortsatte i 1700 tallet, og var
ved at lægge egnen øde. Gårde, huse, agerjord føg til, så noget måtte gøres. Staten gik ind,
og Blokhus Klitplantage blev beplantet. Plantagen er 642 ha. stor. Størstedelen er skovbevokset, tilplantet fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1930. Der er mest plantet skovfyr,
sitkagran og almindelig ædelgran. Som tilplantningen tog til, opstod der dyreliv i skoven, og
i dag findes følgende dyrearter i skoven: ræve, råvildt, harer og egern. Plantagen har fine
forskellige afmærkede ruter, som absolut kan anbefales (spørg efter kort).

ca. 37 km
ca. 4 timer
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Der cykles til venstre ad Pirupvejen. Området på venstre side ad Pirupvejen er en gammel
grusgrav. Der graves ikke længere grus, og stedet er reetableret, så det indgår som en naturlig del af landskabet. Søerne kaldes i dag Hune Søerne (1).
Følg nu vejen ud til rundkørslen (I passerer Fårup Sommerland på venstre hånd) (2). Ved
næste rundkørsel har I (3) Saltum Kirke på højre hånd. Saltum Kirke er en af de største landsbykirker i Vendsyssel. Kirken er en langhus kirke med tårn og våbenhus. I kirken findes nogle
interessante kalkmalerier fra omkring 1525.
Lige nord for Saltum Kirke ligger tinghøjen – Tingstedet (4). Det var i gamle dage indtil 1684
tingstedet for området. Her var der hver lørdag ting, hvor en dommer, en skriver og 8 udvalgte
tingmænd afgjorde tvister, der måtte være beboerne imellem, og oplysninger af alle slags blev
her bekendtgjort. I regnvejr flyttede man dog tingstedet ind i kirkens våbenhus. I dag hører
området retslig under Hjørring, og der er i dag en nærpolitistation i Pandrup.
Grønhøj-Kettrup området ligger mellem Løkken og Saltum. Området er i dag et meget eftertragtet sommerhusområde. Før turismen var området landbrugsland, men da jorden er mager
sandjord, var der ikke mulighed for stort udbytte, så området var præget af nøjsomhed og
sparsommelighed. De fleste landbrug var små brug, hvor klitbonden havde får, nogle få køer
og grise. Det er anderledes i dag. I dag er her mange sommerhuse, idet landskabet med de
mange klitter er attraktivt for folk, der holder af naturen. Et særligt flot sted er området omkring
Kettrup Bjerge Vej. Der går en sti mod vest, når I på jeres venstre hånd står ved Sylviavej.
Sæt cyklerne og gå ad denne sti. Nyd den flotte panoramaudsigt over Vesterhavet, ved at stå
på bunkersen, som ligger inde i Klitten (5). Bunkersen stammer fra 2. Verdenskrig. Her ses
den årtusind gamle højtbeliggende kystlinje med hævet havbund i området ud mod havet.
Under 2. Verdenskrig blev der bygget mange bunkers i området, idet nazisterne forestillede sig, at de allierede ville angribe dem herfra. Derfor byggede de et forsvarsværk fra den
spansk-franske grænse i syd til den norsk-russiske grænse i nord, kaldet Atlantvolden (ca.
5000 km. strækning). De allierede valgte som bekendt Normandiets kyst som invasionssted,
så de mange bunkers i Danmark, hvoraf flere kan ses i Kettrup, blev heldigvis aldrig skueplads for krigshandlinger. De er imidlertid så solidt lavet, at de stadig henstår, idet det vil være
alt for kostbart at fjerne dem.
Cykl tilbage ad Kettrup Bjerge Vej. Når I kommer til Grønhøj Strandvej, kan I se Strandfogedgaarden (6). Strandfogedgaarden i Grønhøj er fra 1896. På Strandfogedgaarden havde
strandfogden til huse. Hans arbejde var at have opsyn med stranden og indsamle det gods,
der drev ind fra havet. Det kunne være planker og brædder fra skibenes dækslaster.
Strandfogden sørgede for, at godset blev udbudt til salg for alle interesserede på årlige
strandauktioner. Hvis I svinger I til venstre, kommer I ned til Grønhøj strand. Men I skal
svinge til højre. På Kettrupvej kommer I forbi en Efterskole (Ingstrup Efterskole) (7). Ingstrup
Efterskole, er en ungdomskostskole for elever fra hele landet. Mange danske unge vælger
at afslutte den almindelige folkeskole med et kostskoleophold, inden der fortsættes med en
videregående uddannelse. I helt gamle dage var der her et større landbrug, som blev drevet
ved hjælp af klitbønderne i området. Mange af de små brug var nemlig indtil omkring år 1800
ejet af Kettrupgård. Kettrupgård fortsatte som landbrug indtil 1899, hvor det blev moderne for
byboere at tage til havet om sommeren. Der indrettes badepensionat, som fortsætter indtil
krigen, hvor tyskerne lægger beslag på stedet. Efter krigen har stedet været brugt til forskellige former for undervisning, og i dag altså som efterskole.
Hvis I følger den stiplede rute, kommer I til Ingstrup by, en lille landsby. I Ingstrup ligger der et
mejeri (8) (på hovedgaden på højre hånd), som især er kendt for sine gode oste. Mejeriet har
åbent: Man Lukket, tirs-fre 9.00-17.00, og Lør 8.30-13.00, og er absolut et besøg værd.
På vejen ned mod stranden ved Saltum passerer I en restaurant (Fårup Skovhus) på venstre
hånd (9). Her er altid mulighed for en let frokost.

Oplevelser på turen

