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Velkommen
til Gl. Skagen
Denne 22  årgang af avisen er et resultat af et nært samarbejde mellem  

Gl  Skagens erhvervsdrivende  Den er samtidig et udtryk for Gl  Skagens 

måde at sige Goddag og Velkommen på til de mange besøgende  Det er vort 

håb, at både nye og tidligere gæster vil få blot lidt mere at vide om Gl  Ska-

gens historie – og om, hvad der sker i år  Informationstavlen i vejudfletnin-

gen ved “Henry’s Plads” vil desuden oplyse om aktuelle begivenheder mv 
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Susanne Lanng
Gl. Skagen

Værksted & Udstilling

Velkommen til mit værksted og udstilling, der ligger midt i 
Gl. Skagen - 150m øst for Solnedgangs pladsen i et lyserødt

fiskerhus fra 1797. Her har jeg i 26 år designet og
håndlavet unikke smykker. Jeg benytter gerne natur materialer,

18/22/24k guld, sølv, ædelstene, Tahiti og South Sea perler.
Personlige smykker udføres efter bestilling.

Åbent hele året - (skiftende åbningstider)
Åbningstider kan ses på www.lanng.dk eller ring for aftale

Niels Ottesensvej 5 • 9990 Gl. Skagen 
Tlf. +45 22 25 85 60 • E-mail: s@lanng.dk

www.lanng.dk

Clinic Chi I Skagen
og Frederikshavn tilbyder:

Akupunktur 
Massage

Kosmetisk ansigts akupunktur 
med eksklusive SENSAI produkter.

Læs mere og book tid her:
www.clinic-chi.com

Qigong i naturen
Kom og vær med på stranden eller ved sømærket.

Læs program mm. på www.clinic-chi.com 
Gertie H. Sandfeld - Tlf. 4216 0945

Middelbanke 16 · Skagen
Danmarksgade 19 · Frederikshavn
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JECKELS HOTEL:  TIMESHARE - KØB eller LEJ 
Y D E R L I G E R E  O P L Y S N I N G E R  -   S E  W W W . J E C K E L S . D K  -  E L L E R  R I N G  + 4 5  9 8  4 4  6 5  4 4

n af Gl. Skagens ældste og smukkeste 
bygninger - Jeckels Hotel - består af 

42 smagfuldt indrettede og velholdte ferie-
lejligheder i forskellige størrelser med 2-8 
sengepladser, mange med terrasse eller 
balkon - enkelte med havudsigt. Til alle lej-
lighederne hører et veludstyret køkken med 
komfur, ovn, køleskab og opvaskemaskine 
og alt i køkkengrej, glas og service, desuden 
indeholder lejlighederne et hyggeligt bade-
værelse med toilet og bad. Lejlighederne er 

indflytningsklare ved ankomsten med redte 
senge og håndklæder.

Leje eller Time-share
Informationer omkring udlejning eller køb 
fås ved henvendelse til administrationen 
eller via Jeckels hjemmeside, hvor salgs- og 
lejepriser fremgår, ligesom en oversigt over 
alle lejlighederne vises - med fotos af hver 
enkelt. 
- se nærmere på www.jeckels.dk

JECKELS GL. SKAGEN
Jeckelsvej 5, 9990 Skagen
Telefon (+45) 98 44 65 44

info@jeckels.dk
www.jeckels.dk
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HØJENGRAN TIME SHARE
Flagbakkevej 28 

9990 Skagen
+45 9844 1432

kontor@hojengran.dk
hojengran.dk 

Højengran Time Share ligger i rolige naturskønne omgivelser i tilpas 
kort spadsereafstand fra Gl. Skagen. Som timeshareejer har man kun 
erhvervet den tid, man har brug for, og man holder derfor ferie fra før-
ste til sidste time. Timeshareforeningen sørger for al administration, 
vedligeholdelse, drift og rengøring.

Højengran Time Share består af 16 velindrettede ferielejligheder – alle 
samlet i én bygning og alle med fl ot naturudsigt mod vest – klithede, 
lav fyrreskov, klitrækken mod havet og Sømærket i Gl. Skagen.

Når brugsretten til en ferielejlighed er erhvervet (samme lejlighed 
i samme uge år for år), er eneste omkostning ved ugeophold års-
kontingentet på 2.800 kr. inkl. moms.

Fantastiske muligheder for køb (og leje) til særdeles attraktive 
priser på et niveau, hvor alle kan være med.

Husk, at alle årstider har sin charme i Gl. Skagen ...

hojengran.dk

HØJENGRAN TIME SHARE
ferielejligheder på delebasis
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Siden opførelsen i 1910 har Strandhotellet indgå-

et en ikonisk bygning i Gl  Skagens charmerende 

bybillede  Det historiske badehotel har i starten 

af 2021 gennemgået en renovering af alle væ-

relser og junior suiter  Naturligvis med største re-

spekt for hotellets historie og bygningsmæssige 

finurligheder  

Forbindelsen med Strandhotellet og Ruths Hotel, 

som dengang hed Badepensionatet Vesterhus, 

starter helt tilbage i 1917  Her får Dagmar, Emma 

og Hans Chr  Ruths datter, og hendes ægtemand 

mulighed for at købe strandhotellet  Dagmar og 

Johan Olaf Dahler vælger at takke ja til tilbuddet 

fra Fru Marie Schmidt Kristensen, og de bliver 

herved hotelejere  Senere overtager de også drif-

ten af Ruths Hotel  I mere end 60 år er værtska-

bet for de mange tilrejsende gæster kendetegnet 

ved ”Mama Dahler”, som Dagmar elskværdigt 

blev kaldt af familie såvel som lokale og faste 

sommergæster  Ved hendes død i 1974 blev ejer-

skabet af hotellerne splittet op  De to hoteller er 

i dag, takket være Jørgen Phillip-Sørensen, igen 

under samme tag, og i den forbindelse ændrede 

Strandhotellet navn til Ruths Strandhotel  

I kraft af den stilfulde værelserenovering har 

Ruths Strandhotel med sin autentisitet, karisma 

og enestående udsigt til de idylliske omgivelser 

påbegyndt en ny storhedstid  

En ny storhedstid 
for Ruths Strandhotel 
af Ruths Hotel



2021  //  L IDT  OM GL.  SKAGEN 7

RUTHS BRASSERIE
Hos Ruths Brasserie byder vi på ægte fransk Brasserie- 
stemning med klassiske og moderne delikatesser. Som et 
traditionelt fransk brasserie er det et koncept uden bord- 
reservationer. Det er dog muligt at bestille bord til enten kl. 
12:00 eller 18:00. Vores pejsestue samt terrassen foran bras-
seriet udgør desuden et naturligt samlingssted i Gl. Skagen.

RUTHS GOURMET
Ambitionsniveauet er højt og med køkkenchef Jack Cramer i 
spidsen har Ruths Gourmet opnået nye højder. Vi sætter en 
ære i at skabe en atmosfære, som indbyder til fokus, fordy-
belse og nuanceret nydelse af de gastronomiske detaljer. 
Åben fredag og lørdag samt udvalgte dage året rundt. 

RUTHS WELLNESS
En forkælelse af hele kroppen, hvor vi tilbyder velvære og 
skønhedsbehandlinger i særklasse. I tillæg hertil kan op- 
levelsen suppleres med sauna, dampbad, fitness faciliteter 
samt det opvarmede terapibassin med en vandtemperatur 
på 30-32 grader.

MORGENBRØDSUDSALG 
Frisk morgenbrød kan afhentes hver dag i pejsestuen på 
Ruths Hotel fra kl. 7:30 til 10:30. Forudbestilling er påkrævet 
senest kl. 21:00 dagen forinden. Foretag din bestilling ved 
at udfylde en bestillingsseddel i receptionen eller online på 
vores hjemmeside.

ÅRSTIDERNE AFSPEJLES
- og hver sæson 

komplimenterer hinanden

Landskaberne i og omkring Gl. Skagen 
forandrer sig elegant i takt med årstidernes 

skiften, og det samme gør sig gældende 
for atmosfæren på hotellet.

Vi elsker alle årstider, og Ruths Hotel
er en oplevelse hele året rundt.

www.ruths-hotel.dk
+45 9844 1124 / info@ruths-hotel.dk

Hans Ruths Vej 1, 9990 Skagen
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Tyverialarmer - Vægtertjeneste - Nøgleservice - Sommerhustilsyn
Munkeklit 7 - Gl. Skagen - 9990 Skagen - Tlf. 96 79 10 00 - Fax. 98 44 37 22

VI HOLDER ØJE MED GL. SKAGEN...

Vores mangeårige erfaring på området gør os 
i stand til at rådgive om, hvilke alarmsystemer 
der vil være de ideelle i dit hus. 
Vi monterer og installerer følgende  
sikringsanlæg:

ALARMANLÆG M. APP
BRANDALARMSANLÆG
DØR-ADGANGSKONTROL
VIDEOOVERVÅGNING M. APP

Desuden består flere af vores løsninger af 
trådløse systemer.

FASTE SERVICEAFTALER
Vi tilbyder faste serviceaftaler på ovennævnte 
anlæg og sørger for eftersyn med det interval, 
de relevante myndigheder har fastsat som krav.

VÆGTERTJENESTE 
DØGNVAGT M. LOKALE VÆGTERE
Vi er det eneste lokale vægterfirma, som er 
godkendt af politiet. Vi har kompetencerne 
og udstyret, der kan sikre dit hjem eller din 
virksomhed – og som lokale har vi Danmarks 
korteste udrykningstider. Så vil I føle jer sikre, 
så kontakt Steen Jørgensen El-installation A/S. 

VI SIKRER DIT HJEM ELLER DIN VIRKSOMHED  
MOD UBUDNE GÆSTER OG/ELLER BRAND

HVIS DU VIL VIDE MERE, KAN VI KONTAKTES PÅ TLF. 96 79 10 00 TIL EN UFORPLIGTENDE SNAK

/

www.olejohansen.dk . ole@olejohansen.dk

VELKOMMEN
OLE JOHANSEN A/S  

-  MURER OG ENTREPRENØRFIRMA

Selv om murer og entreprenørfirmaet Ole Johansen A/S kun 
har eksisteret siden 2000, bygger Skagen-virksomheden på
solide traditioner og stærkt håndværk. Firmaet har da også 
allerede sat sit markante fingeraftryk på byggeprojekter i det 
meste af Nordjylland. 

Ole Johansen A/S er et alsidigt byggefirma med kompeten-
cer indenfor murer, entreprenør, kloak, beton og fundament, 
tage samt facaderenovering med energioptimering.
Ikke mindst facaderenoveringen har firmaets medarbejdere 
opbygget så stor erfaring i, at også kolleger i branchen be-
nytter Ole Johansen A/S til den type opgaver.

Skagen-firmaet løser opgaver i fagentreprise eller totalentre-
prise, hvor Ole Johansen og hans medarbejdere påtager sig 
ansvaret for, at byggeriet føres sikkert i mål gennem effektiv 
kontakt til alle projektets parter, lige fra myndigheder og 
arkitekter til alle øvrige håndværksgrupper.

Ole Johansen A/S har bygget andelsboliger, industri, erhverv  
– bl.a. flere fødevarebutikker, hoteller og ikke mindst parcelhuse, hvor firmaet har stor erfaring med at 
bygge efter den kendte Skagen-stil, der også går igen ved eksempelvis tagrenovering. 

Ole Johansen A/S beskæftiger omkring 30 dygtige og engagerede medarbejdere. Antallet kan variere, af-
hængig af projekternes art og størrelse, men kunden kan altid være sikker på, at Ole Johansen stiller med
det stærkeste hold til opgaven. 
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Det var en sort dag i oktober 1995, da Strand-

baren i Højen lukkede  Værtshusholder Henry 

Christophersen havde i 20 år drevet gæk med 

borgermusikken, raspet vittigheder af sig og sat 

folk på plads, hvis de begyndte at blæse sig lige 

lovlig meget op  

Ind imellem vred han fadøl i stride strømme ud af 

hanerne, når en vis køter glammede og tørstige 

hædersmænd indfandt sig for at få halsen skyllet 

og synke ned i massiv gemytlighed og muntert 

samvær  

Mange havde deres faste plads ved langbordet  

Højens bykonge, entreprenør Herluf Olsen, fi-

skeeksportør Mogens Røntved og den udenbys 

partykonge Johnny Reimar er blot eksempler på 

den lange række af notabiliteter, der fandt stort 

behag i at slå sig ned i Strandbaren 

Alle gæster blev inddraget i snakken, og Henry 

var ikke bleg for at iføre sig paryk eller maske for 

yderligere at give den gas 

Undertegnede var en lørdag formiddag for man-

ge år siden på vandring langs Nordstrand  På 

turen fandt jeg en flaskepost, der lå opskyllet på 

stranden  Jeg tog den med til Strandbaren, hvor 

Henry straks var behjælpelig med at få flasken 

lukket op, og den indlagte skrivelse fisket ud  Gu-

belanterne i værtshuset sad med strakt hals og 

fulgte spændt manøvren  Teksten på brevet lød: 

”If you find this letter, please call me at The Whi-

te House  Ronald Reagan ”  Næserne blev måske 

lidt lange, men humøret fejlede ingenting, og 

der blev omgående brug for en ekstra omgang 

til stuen 

”He went peaceful 
             round the corner”
af Hans Nielsen //  Fotografier: Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet

Højensvej 4 ses midt i billedet, 
som stammer fra en tid, der er fjernt 

fra lamborghiniernes æra.
Husets historie går tilbage til starten 
af 1800-tallet. Siden 1856 var det i 

familien Christophersens besiddelse.

Luftskipperen Chr. Christophersen 
(1916-1973) var hurtigtkørende vognmand 

m.m. og far til brødrene Erik og 
Henry Christophersen.

Henry Christophersen balancerer behændigt 
med tre af de skarpe. Bemærk skiltet over 
baren: ”Gæsterne anmodes om at gengælde 
vor gæstfrihed ved lejlighed.”
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Onkel Henry

Henry var høwbo med hud og hår så langt tilba-

ge som øjet og hukommelsen kunne række  ”Jeg 

har 300 års erfaring” var Henrys kække sidebe-

mærkning, når talen i vandkanten atter faldt på 

kystsikringsproblematikken 

Han blev født i 1939  Faderen var den legenda-

riske redningsmand, strandfoged og vognmand 

Christian Christophersen, der fik tilnavnet ”Luft-

skipperen”, da han eksekverede en ret liberal for-

tolkning af begrebet ”fartgrænser” 

Sammen med broderen Erik overtog Henry 

vognmandsforretningen, og de blev også begge 

strandfogeder samt aktive redningsmænd som 

faderen 

I starten af 1970’erne skiftede Erik Christophersen 

og hans kone Alice spor og startede restaurant 

Sømærket på Jeckelsvej  

Det blev et meget populært mødested for både 

skagboer og høwboer, men da muligheden få 

år senere for at omskabe barndomshjemmet på 

Højensvej til restaurant og bar opstod, huggede 

de til og tryllede førstesalen om til restaurant 

Trekosten, medens Strandbaren slog dørene op 

i underetagen  

Hvor der før havde været garage, lade og en 

stald med 14 grise, et par heste og seks køer, blev 

der nu serveret raffinerede retter med tilhørende 

fabelagtig udsigt til Skagerak 

Strandbaren

I Strandbaren regerede Henry Christophersen, og 

her var han som en ål i mudder 

Henry blev kult og kendt af alle for den helt spe-

cielle stemning, han fremmanede i Strandbaren 

Masser af hans punchlines lever lystigt videre  Tu-

risten, der bad om en cappuccino, fik med bekla-

gelse at vide, at Strandbaren kun havde Santos, 

og dristede nogen sig til at spørge efter irish cof-

fee, svarede Henry med påtaget naivitet, at han 

ikke anede, at man dyrkede kaffe i Irland 

Berømt er også hans lakoniske kommentar, da 

en badegæst spurgte ham, om der ikke var man-

ge originaler i Gammel Skagen  ”Jo,” svarede 

Henry, ”men de fleste rejser hjem igen, når fe-

rien er forbi ”

På væggen i Strandbaren var der ophængt en 

række grinagtige undersættelser, som man kun-

ne fornøje sig med, hvis der et sjældent øjeblik 

ikke lige var noget i værtshuset, som kunne kalde 

smilet frem  Titlen øverst hedder på dansk: ”Han 

gik pissefuld rundt i kornet”, og ”Somewhere a 

voice is calling” blev til ”Sommervejr i Vojens og 

Kolding” 

 

I 1989 overtog fiskehandler Hans Tage Hansen 

Trekosten, men Henry beholdt Strandbaren til sin 

alt for tidlige død i 1995  Henry Christophersen 

var en nobel gavtyv og en hjertevarm hæders-

mand med et glimt i øjet og mere end én ræv 

bag øret  Højen rykkede ned i 2  division, da Hen-

ry slap gashåndtaget 

 

Der blev gjort flere forsøg af forskellige ejere og 

forpagtere på at føre Strandbaren videre  Men 

der manglede ligesom noget, og værtshuset 

blev aldrig det samme efter 1995  I april 2001 var 

det slut, og hele komplekset blev bygget om til 

ferielejligheder 

 Solskin og skummende 
fadøl. Livet blev også levet 

i gårdhaven, men det 
var inde i Strandbaren, 

det for alvor gik løs med 
lystighederne.

Strandbarens keramiske skilt er heldigvis 
bevaret, men sidder nu på huset på 

hjørnet af Chr. Møllers Vej og Jeckelsvej.

Trekosten, som den ser ud i dag. 
Nydelig, bevares, men tænk på alt det 
sjov, som udfoldede sig på matriklen 

i Henry Christophersens tid.

Højensvej 4 under ombygning til spisestedet 
Trekosten og værtshuset Strandbaren.

Indgangspartiet til Strandbaren. Gik du over 
dørtrinet, åbnede en helt ny verden sig for dig.
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Skagenklit A/S 
– Smukt og højt beliggende på Gl. Skagens ypperste beliggenhed!

Skagenklits pragtfulde bygning startede som pensionat ”Sommerhjemmet” i 1912 
og er gennem de over 100 år til i dag løbende renoveret, ombygget og vedligeholdt 
i samme æstetiske ånd, som stedet er garant for.

Her kan man eje og/eller leje delelejligheder på ugebasis fra lørdag til lørdag året rundt. 
Ejerkredsen af de 1.000 aktier/brugsretter består af omkring 800 aktionærer. 
Der sættes ca. 300 uger om året til udlejning – resten benyttes af ejerne selv. Det er op til ejerne 
hvorledes de ønsker at benytte brugsretten fra år til år og nogle ejere ønsker pt. at gensælge 
deres aktier/brugsret.
Se mere på vores hjemmeside skagenklit.dk for eje og/eller leje! 

Skagenklit – med mulighed for badeferie året rundt
20 veludstyrede ferielejligheder med eget køkken, adgang til svømmehal, 2 saunaer, fri wi-fi , 
udendørs legeplads og egen P-plads. 

Lejlighederne er forskellige i størrelse med mulighed for 3, 4, 6 eller 8 pers. lejligheder – Alle 
med samme vedligeholdelsesstandard. Her er mulighed for #feriefraførsteminut alene med sig 
selv og/eller med familie og venner.

Gæster på Skagenklit har fordele i form af aftalte rabatter med golf, cykelleje, restauranter mm.
– Det hele indenfor nær gåafstand på alle tider af året! 

Kontakt os gerne for evt. yderligere oplysninger: 

Skagenklit A/S
Højensvej 5, 9990 Skagen

(+45) 9845 0111 (hverdage 10-12)  /  (+45) 4014 9111 Administrationschef Lotte Alsing Højgaard

info@skagenklit.dk  - FB / Instagram: Skagenklit A/S – www.skagenklit.dk

#Skagenklit  #delelejligheder  
#Sømærket   #Solnedgangspladsen  
#Glskagen
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Siden 1972 har der været supermarked på 
Doggerbanke, det der startede som “Hedebo-
centret” er idag kendt i hele byen som MENY 
– og ejes i dag af parret Else Meibom og Johnny 
Sørensen. De har sammen drevet supermarke-
det siden december 1998. Frem til marts 2009 
under navnet ”Aktiv Super”, så som Euro Spar 
og i dag som MENY. 
Supermarkedet blev i 1972 opført af Bent 
W. Pedersen, som drev det i et par år, hvor-
efter Rodin Olsen overtog roret og udvidede 
med bl.a. en flot slagterafdeling. Herefter 
blev forretningen igen solgt – denne gang til 
Bent Bøgh, der efter et par år solgte forret-

ningen for at åbne nyt supermarked i Aalbæk. 
Efter Bent Bøgh blev forretningen købt af  
Flemming Larsen. 
Siden Else og Johnny overtog supermarkedet er 
der sket store forandringer. Der er i 3 omgange 
bygget væsentligt om og til, så det i dag er på 
mere end 1000 m2. 

Vi glæder os allesammen 
til at byde Dem velkommen 

– og husk vi holder
åbent alle dage kl 07.00 – 21.00! 

mere end 1000 m2 med dagligvarer på Doggerbanke

Supermarkedet rummer i dag bl.a.: 

DOGGERBANKE 2,  9990 SKAGEN,  TLF.  98 44 21  80

•  STOR FRUGT-  OG GRØNTAFDELING. 
•   STOR FLOT KØLE-  OG FRYSEAFDELING  
   MED BREDT SORTIMENT. 
•   FRISKBAGT BAGERBRØD HVER DAG. 

•   FLOT STOR VINAFDELING. 
•   T IPS  OG LOTTOFORHANDLING. 
•   STORT UDVALG I  BLOMSTER.
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Grundejerforeningen har i flere år i samarbejde 

med kommunen haft  projekt  stiføringsplan i 

gang, idet formålet har været at tilvejebringe en  

oversigt over, hvor man må færdes i området , og 

hvorledes man lettest kommer til stranden 

Planen er  omsider blevet færdig i et godt samar-

bejde med de lokale vejformænd og vil  være til-

gængelig for alle via en QR kode, som bl a  også 

vil fremgå af grundejerforeningens hjemmeside  

og være til rådighed for alle via standeren ved 

Solnedgangspladsen, ligesom hoteller og restau-

ranter og de handlende vil kunne stille linket til 

rådighed for kunder og gæster 

Prøv QR koden her på siden og se vej-og stiforløb  

Det har længe været et ønske at få cyklisterne 

væk fra selve Flagbakkevej – det er  dejligt at 

se så mange gæster i Skagen området, der be-

nytter sommeren til at se natur og bebyggelser 

fra saddelhøjde   I samme periode er der meget 

biltrafik på Flagbakkevej , og der opstår ofte farli-

ge situationer når de to transportformer mødes   

Grundejerforeningen var i et samarbejde med 

kommunen medvirkende og medfinansierende 

til cykelstien langs Flagbakkevej fra Gl  Skagen til 

Højengran  

Det sidste stykke ud til landevejen mangler ; men 

Frederikshavn kommune arbejder nu på projekt 

cykelsti ved Flagbakkevej på det manglende styk-

ke  Vi håber at projektet bliver gennemført inkl  

henvisnings skilte, inden sommerens trafik sæt-

ter ind 

Kystbeskyttelslaget Gl  Skagen har her i det tidli-

ge forår to store arbejder i gang: 

Skråningsbeskyttelse foran Gl  Skagen på stræk-

ningen fra Traneklit  til nedkørslen for redningskø-

retøjer ved vendepladsen ud for Niels Ottesens 

vej  Projektet skal sikre de bagvedliggende klitter 

og ejendomme og indgår som en afsluttende del 

af kystsikringen 

Kystbeskyttelseslaget for Gl  Skagen har hos Kyst-

direktoratet opnået tilladelse til et større projek-

tet med  afrunding af de højeste klitter med efter-

Nu er den her - den færdige vej-og stiplan
af Hans Jegindø, formand for Grundejerforeningen Gammel Skagen 

Prøv QR koden her 
og se vej-og stiforløb.

Skt. Hans
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følgende beplantning af hjelme samt opsætning 

af trådhegn, som beskyttende foranstaltning 

mod at de nye hjelme trampes ned, før de får fat 

I den forbindelse skal grundejerforeningen ap-

pellere til, at man ikke færdes på de nyanlagte 

klitter på Solnedgangspladsen – de tåler ikke leg 

og færdsel  

Vi arbejder sammen med Kystbeskyttelseslaget 

og kommunen på, at få fjernet de store mæng-

der ral ,der flere steder ligger i op til 3 m højde – 

det synes at være en meget udfordrende opgave, 

der indtil nu ikke har båret frugt – Alle har vi et 

stort ønske: At få sandstranden tilbage !

Grundejerforeningen  arbejder på at kommunen  

vil ajourføre  og forny den gamle lokalplan fra 

1986 ; idet vi kan konstatere, at samfundet Gl  

Skagen i de sidste mange år har gennemgået 

en affolkning af helårsbeboere og en fortætning 

af bebyggelsen – idet en fuld udnyttelse af byg-

ningsprocenten  af grundstørrelser på 700 m2  

med tilhørerne udhuse  medfører en fortætning 

af Gl  Skagen – alt er lovligt; men stik imod   lo-

kalplanens formål 

Grundejerforeningen håber at vaccinationspro-

grammet er kommet så langt til sommer,  at 

forsamlingsforbuddet er ophævet, så det atter 

bliver muligt at  holde Skt  Hans ved og på Sol-

nedgangspladsen og vores taler fra den aflyste 

Skt  Hans anno 2020 – journalist og forfatter 

Kirsten Jakobsen har lovet atter at  stå klar med 

båltalen  – Kirsten har netop udgivet en bog om 

Solskivens ophavsmand kunstneren Ingvar Cron-

hammar 

Generalforsamlingen håber vi atter kan finde 

sted under normale forhold på Hyttefadet tors-

dag d  15  juli 

Grundejerforeningen ser gerne tilgang af nye 

medlemmer  Som talerør for Gl  Skagen er det 

vigtigt at have så bred en opbakning som muligt 

og indmeldelse kan ske via grundejerforeningens 

hjemmeside, hvor der er en indmeldelsesformu-

lar  -  www gl-skagen dk  Grundejerforeningen 

Gammel Skagen 

Solskiven
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Kærlighed til 
Gl. Skagen

af Carsten Kjær, Højengran Time Share 

Foto: Carsten Kjær

Lyse sommeraftener

Lyden af bølgeslag ved stranden

Midsommeraften på Ruths Hotel og Solnedgangspladsen

Snapsetur med Poul Lindhard, Naturhistorisk Museum

Gåtur på Gyvelstien i maj

Udsigten fra Sømærket

Blæst i håret

Første forårsdag i lækrog med stærk sol

Venneaften med spisning på Ruths eller Hyttefadet

Fuglekik på Flagbakken

Vandretur i knagende sne og klar frostluft

Leg i sand og vand

Flotte sten på stranden

Tur i klitplantagen i rusk og regn

Gl. Skagen har det hele
– og på alle årstider...
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HYTTEFADETS RESTAURANT:
Hvorfor ikke slå vejen forbi til en kold forfriskning efter en dejlig gåtur i Gl. Skagens 
skønne omgivelser. Melder sulten sig, serverer vi forskellige frokostretter fra kl. 12.
Om aftenen byder vi vores gæster på moderne velsmagende retter fra vores a la 
carte menu, der kan nydes på terrassen, når vejret tillader. Vi kan ligeledes tilbyde
Hyttefadets 3 retters menu til kr. 375,00. Vores a la carte aftenmenu serveres fra kl. 18.

HYTTEFADETS PIZZERIA:
Vi byder velkommen til vores pizzeria, som har åbent i sommerperioden. Vores gour-
met pizzaer er lavet af hjemmelavet dej og tomatsauce samt frisk mozzarella ost. 
Pizzeriaet fungerer primært som take-away, men man kan også nyde sin pizza på 
stedet, både inde eller ude. Ring og bestil på tlf. 98 44 17 78. Vores udvalg kan læses 
på www.hyttefadet-skagen.dk.

HYTTEFADETS VINBUTIK:
Besøg Gl. Skagens eneste cider- og vinbutik placeret lige ved siden af restauranten. 
Der er et bredt udvalg af spændende vine og andre produkter, som kan købes med 
hjem. Den er bestemt et besøg værd. Mulighed for levering ved større ordrer.

HYTTEFADETS SELSKABER:
Ønsker I at fejre en fødselsdag, fest eller anden begivenhed vil vi meget gerne danne 
ramme om arrangementet. Vi er � eksible med menu, ønsker og andre ideer. Der er 
mulighed for at holde arrangementer hele året på Hyttefadet.

Ring og spørg nærmere.

Jens Bergs Vej 2A, 9990 Gl. Skagen   www.hyttefadet-skagen.dk

SE ÅBNINGSTIDERNE
på vores hjemmeside:

www.hyttefadet-skagen.dk

Tlf. 9844 1777

JUL & NYTÅR: 
Vi tilbyder julemenu ud

af huset samt vores
populære 4 retters

nytårsmenu til a� entning.

Ring og hør nærmere.

HY     EFADET
Café • Brasserie • Vinbutik

VELKOMMEN TIL HYTTEFADET I GL. SKAGEN 
Hyttefadet og dens stamgæster er en stor del af Gl. Skagen og vi vil bestræbe os på at blive ved med at være et samlingspunkt med god mad, hyggelig atmosfære og den rette 
stemning. Vi gør os umage med at bruge de bedste råvarer og ingredienser for at bevare smagen og kvaliteten. Sammen med vores køkkenchef Tue Kristensen og et energisk 
solidt team - både i køkkenet og i restauranten, glæder vi os til at servere for vores gæster.
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Skagbanke 30 . 9990 Skagen

Kunst inspireret af Skagen, udført i Skagen, 
med materialer fra Skagen.

Juni/september: Torsdag, fredag og lørdag
Juli/august: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Alle dage fra 11.00 til 17.00

Sonja Jensby
Galleri
Skagbanke 30
Skagen

Galleri Jensby
“At rejse er at leve”, sagde vores store digter, Hans Christian Andersen.

At rejse i kunstens univers er en daglig glæde – ja, en gave.

www.galleri-jensby.dk



2021  //  L IDT  OM GL.  SKAGEN 19

SKAGEN CAMPING
HVOR HAVET  OG VENNER MØDES. . . . !

SKAGEN CAMPING
Flagbakkevej 55 . 9990 Skagen 

Tlf. 98 44 31 23  |  Website: www.skagencamping.dk  |  E-mail : mail@skagencamping.dk

Gl. Landevej 34
9990 Skagen

Tlf. 31 32 00 09
www.dinogolf.dk
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Allerede fra midten af april kan man være hel-

dig at se markfirben  Det er hannerne der først 

kommer frem fra de gange, de gravede som vin-

teropholdssted i oktober  Gangene er så dybe, 

at firbenet ligger beskyttet mod vinterens frost  

Firben er som andre krybdyr vekselvarme  Det vil 

sige, de antager omgivelsernes temperatur, og 

de er derfor overladt til denne temperatur, når 

først de er gået i dvale  Af den grund graver de 

gangene ned til ca  50 centimeters dybde, hvor 

frosten sjældent kommer, og skulle den nå der-

ned, kan markfirbenet tåle en kropstemperatur 

ned til minus en grad 

Det er hannerne, der først kommer frem  De er 

blege i farven, og ligger i solen, for at få så meget 

varme i kroppen, at de bliver hurtige nok til at 

fange forårets første insekter  De vælger ofte at 

lægge sig på et stykke træ eller lignende for at 

være isoleret fra den kolde jord, og her anbringer 

de sig, så de får mest mulig solvarme; af samme 

grund gør de kroppen flad og bred 

Når hunnerne kommer frem i midten af maj, 

anlægger hannerne den smukke irgrønne par-

ringsdragt  Ofte ser man flere hanner i samme 

område, for markfirbenene lever i kolonier på de 

mest egnede steder i naturen  De har hver sit hul 

at bo i, men de søger føde i samme område, og 

det er kun i parringstiden, at hannerne kan være 

lidt uvenlige overfor hinanden, og her får man 

virkelig øglernes irgrønne farve at se 

Efter parringen lægges æggene i juni eller juli 

afhængig af den enkelte sommer  De graves ned, 

så der er et par centimeter sand over dem  Her 

ligger de og bliver opvarmet af solen, og skal 

helst have en temperatur på mellem 20 og 25 

grader døgnet igennem  Hvis betingelserne er 

opfyldt, og sommeren er god, kommer de spæde 

unger frem sidst i august  De er ca  5 cm lange, 

har farve som hunnerne, men med de smukke-

ste, lyseblå øjenpletter ned langs kropssiderne 

Markfirbenet er et rovdyr  Det æder ret store in-

sekter som biller og natsværmere, og de jager 

som regel i nærheden af deres overnatningssted  

Ofte kan man se dem krybe rundt i buske i op til 

én meters højde for at jage natsværmere, der 

efter nattens flyvning har søgt skjul i den tætte 

vegetation 

Omkring Naturhistorisk Museum har vi en ret 

stor bestand  De graver gange ved den sydvendte 

mur, hvor jordtemperaturen er lidt højere, og de 

soler sig på en ankerstok af træ, som ligger ved 

samme gavl  Sent om eftermiddagen varmer de 

sig på en stor, sort kampesten, som solen har op-

varmet dagen igennem, men som er for varm at 

ligge på midt på dagen 

En gammel hun har de sidste fem år opholdt sig 

under en flad sten, som er hævet et par centi-

meter over sandet  Her lægger hun sine æg, og 

hun har stor succes med ynglen, for solen varmer 

stenen op dagen igennem, og stenen afgiver så 

varme til æggene det meste af natten 

Firben får deres vandbehov dækket ved at drikke 

dug med deres kløftede tunge, men i højsomme-

ren opsøger de også vand  Har du en havedam 

eller lignende med stejle sider, så læg en træ-

stamme fra vandspejlet op på land, så firbenet 

ikke drukner i sin jagt på vand  Hvis du vil gøre 

noget godt for markfirbenet ved dit hus, så er en 

flad sten eller et bræt til solbadningen en god 

ide  Et område med sand, der ikke er dækket af et 

sejt græstæppe, og i den allervarmeste sommer 

en skål med vand  Prøv på en varm sommerdag 

at hælde lidt vand ud foran firbenet, så kan du 

se det drikke 

Markfirbenet 
Som alle i Gl. Skagen elsker markfirbenet sol, sand og vand

af Poul Lindhard, Naturhistorisk Museum Skagen
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Dit Smørrebrød Gl. Skagen | Jeckelsvej 2 | 9990 Skagen | Tlf. 70 60 62 24 

SMØRREBRØD PR. STK. 60,-

Sild og karrysalat
Krydder sild med løg og kapers
Lune stegte sild med bløde løg
Rødspættefilet m/ citron og remoulade
Æg og tomat m/ mayonnaise
Æg og rejer m/ mayonnaise
Kartoffel m/ tomat, stegte løg og bacon
Rullepølse m/ sky og løg

Spegepølse m/ remoulade og stegte løg
Hamburgerryg m/ italiensk salat
Roastbeef m/ remoulade, peberrod & stegte løg
Dyrlægens natmad
Leverpostej m/ rødbede og bacon
Ribbenssteg m/ rødkål og agurkesalat
Oksebryst m/ peberrod og pickles
Frikadelle med rødkål og agurkesalat

FRANSKBRØD (HJEMMEBAGT LANDBRØD)

Mellemlageret ost og peberfrugt kr. 60,-
Stærk ost med sky, løg og rom kr. 90,-
1 friturestegt camembert 
m/ solbær syltetøj kr. 75,-
Rejemad med mayonnaise kr. 80,-
Laks m/ dilddressing kr. 80,-
Fyldt croissant m/ rejesalat kr. 80,-

Vi samler på glade gæster

TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD •  MORMORMAD

TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD •  MORMORMAD TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD • MORMORMAD

GL. SKAGEN

TA’ MED HJEM
3 STK. 

130.-

... ELLER NYD EN 
AF VORES  

HJEMMELAVEDE 
LUNE RETTER  

OG ANRETNINGER
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Traneklit ligger kun et ”stenkast” fra Vesterhavet.
Nærmere havet kan du ikke bo…….

Traneklit består af 22 veludstyrede lejligheder, 
som fremstår � otte og vedligeholdte.

Desuden � ndes der et dejligt indendørs poolområde 
samt nyt motionsrum.

For yderligere oplysninger – bl.a. ledige lejligheder 
– se vores hjemmeside  www.traneklit.dk

Chr. Møllersvej 12 . 9990 Gl.Skagen . tlf 98 44 13 22
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23.6 SKT. HANS AFTEN
 i Ruths Gourmet og Dagmarsalen
29.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 På turen ser vi på hedemosens karakteristi-

ske planter, samler urter til en rigtig Skagens 
snaps, snakker opskrifter og nyder smags-

prøver  Mødested: Naturhistorisk museum 
kl  10 00 / pris 50,-kr 

29.6 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN 
Et af de få steder man kan opleve natravnen 
er i Skagen klitplantage  Se natravnen på 
helt tæt hold og hør dens sang i sommer-

natten  Inden tusmørket sænker sig ser vi på 
myreløver 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  22 00 
- ca  23 30 / pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr

30.6 RÅBJERG MILE
 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter 

dyrespor, ser på tilpasning til det ørkenagti-

ge miljø, snakker sandflugt, Skagens lys og 
meget mere  En tur for hele familien hvor vi, 
hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til 
strandtudser 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10 00 
- ca 12 00/ pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr, 
Transport foregår i egne biler 

 // JULI
1.7 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES Vi dissekerer 

en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig 
fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til 
fælles med hajer  Til dette arrangement er 
der begrænset antal pladser  Billetter kan 
reserveres ved henvendelse til museet på 
tlf  61 31 00 73  Mødested: Naturhistorisk 
museum kl  10 00 / pris voksne 50,-kr  børn 
25,-kr inklusiv museumsentré 

3.7 FISKE- OG SKALDYRSAFTENER
 i Ruths Gourmet og Dagmarsalen
6.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

29 6
6.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN 

Se venligst beskrivelse af turen under den 
29 6

7.7 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

30 6
8.7 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se venligst beskrivelse af arrangementet 

under den 1 7
9.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien  På museet gives 

en introduktion til sten dannet i vulkaner  
På stranden bestemmer vi de mange sten 
og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10  
Varighed: ca  2 timer Pris: voksne 50,-kr  
børn 10,-kr

13.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

29 6
13.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN 

Se venligst beskrivelse af turen under den 
29 6

14.7 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

30 6
15.7 DISSEKTION AF HAJ 
 - BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se venligst beskrivelse af arrangementet 

under den 1 7
16.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

9 7

17.7 FISKE- OG SKALDYRSAFTENER
 i Ruths Gourmet og Dagmarsalen
19.7 LIV OG GLADE DAGE PÅ TERRASSEN
-23.7 Ruths Hotel
20.7 SKAGENS SNAPSEURTER
 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens 

snaps, snakker opskrifter og smager blandt 
andet på museets nyeste kryddersnaps  Un-

dervejs ser vi også på andre af hedemosens 
karakteristiske planter Mødested: Naturhi-

storisk museum kl  10 00 / pris 50,-kr 
20.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN 

Se venligst beskrivelse af turen under den 29 6

21.7 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

30 6
22.7 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se venligst beskrivelse af arrangementet 

under den 1 7
23.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

9 7
24.7 FISKE- OG SKALDYRSAFTENER
 i Ruths Gourmet og Dagmarsalen
27.7 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

20 7

28.7 RÅBJERG MILE
 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter 

dyrespor, ser på tilpasning til det ørkenagti-

ge miljø, snakker sandflugt, Skagens lys og 
meget mere  En tur for hele familien hvor vi, 
hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til 
strandtudser 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10 00 
- ca 12 00/ pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr, 
Transport foregår i egne biler 

29.7 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES Vi dissekerer 

en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig 
fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til 
fælles med hajer  Til dette arrangement er 
der begrænset antal pladser  Billetter kan 
reserveres ved henvendelse til museet på 
tlf  61 31 00 73  Mødested: Naturhistorisk 
museum kl  10 00 / pris voksne 50,-kr  børn 
25,-kr inklusiv museumsentré 

31.7 FISKE- OG SKALDYRSAFTENER
 i Ruths Gourmet og Dagmarsalen

    // AUGUST
3.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens 

snaps, snakker opskrifter og smager blandt 
andet på museets nyeste kryddersnaps  Un-

dervejs ser vi også på andre af hedemosens 
karakteristiske planter  Mødested: Naturhi-

storisk museum kl  10 00 / pris 50,-kr 

Fotograf: Susanne Lanng
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    // AUGUST
4.8 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

28 7
5.8 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se venligst beskrivelse af arrangementet 

under den 29 7
10.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

3 8
11.8 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

28 7
12.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien  På museet gives 

en introduktion til sten dannet i vulkaner  
På stranden bestemmer vi de mange sten 
og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10  
Varighed: ca  2 timer Pris: voksne 50,-kr  
børn 10,-kr

17.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

3 8
18.8 RÅBJERG MILE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

28 7
19.8 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Hvis sommeren har været god, er der alle-

rede nu mulighed for at samle spisesvampe  
Lær områdets mest almindelige svampe at 
kende  Mødested: Naturhistorisk Museum  
Tilmelding på 61310073 Varighed kl 10 00- 
ca 12 00  Pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr 

20.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

12 8

24.8 SKAGENS SNAPSEURTER 
 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens 

snaps, snakker opskrifter og smager blandt 
andet på museets nyeste kryddersnaps  Un-

dervejs ser vi også på andre af hedemosens 
karakteristiske planter  Mødested: Naturhi-

storisk museum kl  10 00 / pris 50,-kr 
25.8 RÅBJERG MILE
 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter 

dyrespor, ser på tilpasning til det ørkenagti-

ge miljø, snakker sandflugt, Skagens lys og 
meget mere  En tur for hele familien hvor vi, 
hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner til 
strandtudser 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10 00 
- ca 12 00/ pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr, 
Transport foregår i egne biler 

26.8 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

19 8
27.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se venligst beskrivelse af turen under den 

12 8

// SEPTEMBER
7.9 SKAGENS SNAPSEURTER

 Se venligst beskrivelse af turen under den 24 8

8.9 RÅBJERG MILE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 25 8

9.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 19 8

12.9 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE

 En tur for hele familien  På museet gives en 
introduktion til sten dannet i vulkaner  På 
stranden bestemmer vi de mange sten og der 
er mulighed for at lave sin egen stensamling 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  10  
Varighed: ca  2 timer Pris: voksne 50,-kr  børn 
10,-kr

14.9 SKAGENS SNAPSEURTER

 Se venligst beskrivelse af turen under den 24 8

15.9 RÅBJERG MILE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 25 8

16.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 19 8

17.9 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 12 9

21.9 SKAGENS SNAPSEURTER

 Se venligst beskrivelse af turen under den 24 8

22.9 RÅBJERG MILE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 25 8

26.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE

 Se venligst beskrivelse af turen under den 19 8

 // OKTOBER
19.10 PÅ SVAMPETUR
 Tirsdag i efterårsferien afholder museet 

sin traditionelle svampetur  Her kan både 
børn og voksne få sig en dejlig skovtur med 
svampekurven  Turen er for begyndere  
Mødested: Naturhistorisk museum kl  13 00 
til ca  kl 15 / pris voksne 50,-kr  børn 10,-kr

20.10 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES Vi dissekerer 

en haj og ser på hvordan hajer adskiller sig 
fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til 
fælles med hajer  Til dette arrangement er 
der begrænset antal pladser  Billetter kan 
reserveres ved henvendelse til museet 61 31 
00 73  Mødested: Naturhistorisk museum 
kl 11 00 / pris voksne 50,-kr  børn 25,-kr 
inklusiv museumsentré 

21.10 RÅBJERG MILE
 En frisk vandretur til afblæsningsfladen bag 

Milen  Her ser vi på dyrespor, trækfugle, 
milens dynamik og sæsonens sidste bær og 
urter  Mødested: Naturhistorisk Museum  
kl 11 Varighed ca  2 timer/ pris voksne 50,-kr  
børn 10,-kr Transport foregår i egne biler 

22.10 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien  På museet gives 

en introduktion til sten dannet i vulkaner  
På stranden bestemmer vi de mange sten 
og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl  11  
Varighed: ca  2 timer Pris: voksne 50,-kr  
børn 10,-kr


