
OWD – HJØRRING 2016  

09.09.2016 – 11.09.2016 

Dag 1 - Fredag 09.09.2016 

Oslo - Fredrikshavn 

Det var en glad gjeng som på fredags ettermiddag slurpet i seg noen ½-litere på Sir Winston 

før innsjekk på Stena Line. Vi gledet oss til OWDs årstur til Hjørring. Max kunne dessverre 

ikke være med denne gangen heller, ikke helt uvanlig da turen nok en gang gikk til vårt 

naboland Danmark. Skarpe tunger mente han var blitt allergisk mot bajer og rødgrød med 

fløde på sine gamle dager! 

Innsjekk, middagsbuffet og drinker i baren gikk som planlagt. Takk til The Piper som 

spanderte whisky in absentia. 

Dag 2 - Lørdag 10.09.2016 

Fredrikshavn - Hjørring 

Etter en god natts søvn valgte enkelte bespisning om bord i båden mens andre dro rett i land 
og bestilte morgenmad utendørs på Tordenskiold - bajer til 15 danske kroner flasken. Etter 
hyggelig båtprat med en nordmann med Asberger syndrom og ikke flere klipp igjen på 
bajerklippekortet, gikk vi i samlet tropp til jernbanestasjonen. Togturen med lyntog fra 
Fredrikshavn til Hjørring tok 24 minutter, gåtur fra stasjonen og innsjekk på Det Bede Hotell 
omtrent like lenge. Vi var blitt både tørste og sultne så det ble pølse i bua og noen flere 
utendørsbajer.  
 
En rask gåtur og vi sto på trappa til vinmannen Stig hos Risgaard Vinhandel. Det ble så vidt 
tid til noen høflighetsfraser før smaksprøvene kom på bordet – whisky selvfølgelig. 
Mange godsaker ble vurdert, men handlingen ble utsatt til senere på kvelden. 
Rask tur tilbake til sentrum og frokost på Bryghuset Vendia med nydelig mad og husets 
hjemmelavede bajer. 
 
De fleste ble søvnige efter maden og måtte slenge seg nerpå for en liden høneblund, men 
Precidenten holdt som sedvanlig stand. Han konsumerte enda flere flasker med bajer 
samtidig som han koste seg med det vi vel må kunne kalle for dansk "oterspotting" på torvet 
i Hjørring. 
 
Etter rask kattevask og klesskift stilte vi til whiskysmaking og middag hos Stig. Alle de 5 
whiskyene, Deanston, Fettercairne, Macduff, Glen Elgin og Dalhuaine, smakte godt og fikk 
gode poeng. Maden var utsøkt og levert av mesterkokken Uffe. Stig har alltid vært en 
udmerket vert og han visste ikke det beste han kunne gjøre for oss. Vi handlet masse 
godsaker, takket pent for oss og tuslet hjemover til hotellet. Varene ble satt igjen på 
rommene våre før det bar du i natten og det yrende livet på "nattklubben" Bjesken hvor det 
ble drukket adskillige liter med både bajer og GT. 
  



OWD – HJØRRING 2016  

09.09.2016 – 11.09.2016 

Dag 3 - Søndag 11.09.2016 

Hjørring - Hirtshals - Larvik - Oslo 

Det ble variabelt med nattesøvn, men noen rakk morgenmaden på hotellet før vi sjekket ud. 
Deretter ble det en stille togrejse til Hirtshals hvor vi heldigvis fikk tid til en reperasjonsbajer 
på Hyttefadet før innsjekk på Color Line som skulle ta oss til Larvik. Frokost ble fortært i 
restauranten og det var hyggelig stemning helt til Gregers litt uprofesjonelt og alt for 
åpenlyst forsøkte å skjenke seg en dram av den stivere sorten. En årvåken kvinnelig ansatt 
ville ikke vite av dette og truet med å kjølhale oss og landsette oss på Færder. 
 
Tollen i Larvik ble ikke noe problem, og etter en liten gåtur var det som vanlig bare å slenge 
seg i gresset for å hvile mens vi ventet på Nettbuss Express som skulle ta oss hjem til Oslo. 
Turen gikk fint og alle utenom Max var enige om at det hadde vært en fin tur, i hvert fall etter 
det vi kunne huske ;-) 
 
TAKK FOR TUREN KARER! 
 


