
Storslået udsigt 
over det nordvestlige Vendsyssel!
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Fra Tornby Bjerg (84 m.o.h) er der en 

storslået udsigt over det nordvest- 

lige Vendsyssel med det skarptskårne 

landskab – dannet af istidens gletsjere. 

Mod nord og nordvest strækker havet 

og de store klitplantager sig, så langt 

øjet rækker.

Hvis vejret er klart, får man en fornem-

melse af klitstrækningen mod Skagen 

langs Tannis Bugt.

I godt vejr er der bl.a. udsigt til Hjør-

ring Bjerge, Rubjerg Knude Fyr og 

Børglum Kloster. Mod øst og sydøst 

er landskabet frodigt, grønt og bakket.

Under 2. verdenskrig havde tyskerne 

militære installationer på Tornby Bjerg. 

Bygninger, inden for en vis afstand fra 

de militære installationer, måtte røm-

mes.

Pejlestation/ "Lytteposten" på Jens 
Vestergaards mark på Tornby Bjerg. 
Sommeren 1945. 
(Fra Ejnar Vestergaards billedalbum)

2 tyske soldater, henholdsvis fra Danzig og 
Øst Prøjsen, foran barakbygning på Frederik 
Madsens mark på Tornby Bjerg. 1943-44. 
(Fra Ejnar Vestergaards billedalbum)

Storslået udsigt

Under krigen



Lokaliteter, der kan ses fra Tornby Bjerg: 

Hirtshals Fyr, Hirtshals by: Befolknings-

tal ca. 6000. Erhvervshavn og færge-

havn. Nordsøens Oceanarium. Nord-

europas største akvarium. Forskerpark.

Teglhøj: DMI Radarstation. Storslået 

udsigt horisonten rundt.

Hjørring Bjerge: Fra udsigtstårnet er 

der en imponerende udsigt over store 

dele af Nordvendsyssel. Afstandsskilte 

opsat.

Børglum Kloster: Tidligere kongsgård 

og kloster. Personer med tilknytning 

til klosteret: Stygge Krumpen, biskop. 

Christian Michael Rottbøll, pioner in-

denfor oprettelsen af modstandsbe-

vægelsen. 26. september 1942 skudt 

af dansk politi. Mindetavle opsat. 

Børglum Kloster ejes også i dag af 

Rottbøll-slægten. Historiske/kulturelle 

arrangementer/udstillinger.

Vennebjerg Kirke: Tæt ved kirken lig-

ger en renoveret hollandsk vindmølle.  

Periodevis fortsat i drift.

Rubjerg Knude og fyrtårn: Den store 

sandbanke omkring fyrtårnet illustre-

rer naturens uhæmmede kræfter. Ste-

det besøges hvert år af mange turister 

og lokale. Elementer fra fyrtårnet og 

det tidligere sandflugtsmuseum er 

flyttet til Strandfogedgården under 

Vendsyssel Historiske Museum.

Udover det her nævnte ses også en del 

middelalderkirker.

I sydøstlig retning vil man også be-

mærke 6 store kugleformede kon-

struktioner. Benyttes til kontrol af 

kommunikationer.

Information

Kilder:
Kommunale kort
Hirtshals Turistbureau
Tornby-Vidstrup Sognearkiv
Ejnar Vestergaard

Afstande i km fra Tornby Bjerg 
(afrundede tal)
Hirtshals Fyr..........................6 km
Hellehøj ..................................4 km
Teglhøj ..................................11 km
Hjørring Bjerge ....................7 km
Børglum Kloster ................21 km
Vennebjerg Kirke ..............12 km
Rubjerg Knude og fyr .....15 km



5km

Geodatastyrelsen

Papirformat: A4

5km

Geodatastyrelsen

Papirformat: A4

Ellers tak!  
Der knytter sig en del legender til Tornby og Tornby Bjerg.  

Her er en af dem: 

Det var i den store syndflods dage. Syndige som de var, skulle alle mennesker 

udryddes. Dog med undtagelse af Noah og hans udvalgte. Noahs ark flød på 

vandene. Masser af vand. Arken kom forbi Tornby Bjerg. På bjerget stod en 

mand og kiggede. Noah spurgte, om han ville med om bord.  

Hertil svarede manden: ”Nej tak, det er kun en byge. Men ellers tak”.
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