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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 mere end 20 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

For 9. år i træk danser en række af verdens førende 
balletdansere ved Den Tilsandede Kirke i Skagen 
den 18. juli 2016

Se mere på www.facebook.com/verdensballetten

Verdensballet 
i Skagen
2016
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Pinsen var kølig i 1912 da Albert Abel med kone 

og børn flyttede ind i ”Højenhus”, som han havde 

fået bygget året før – det første egentlige som-

merhus i Højen  

 

Abel blev født i Aalborg i 1878  Han far havde et 

solidt handelsfirma, der primært importerede 

salt og kul  Efter at være blevet videreuddannet 

i handelshuse i Newcastle og Hamborg overtog 

Abel forretningen ved forrige århundredeskifte  

 

Familien holdt sin første sommerferie i Højen 

i 1910, hvor man indlogerede sig hos Ole Chri-

stoffersen, ”Søkongen”  Albert Abel kunne dog 

ikke rigtig finde sig til rette i Søkongens trange 

gemakker, da han var meget lang af vækst, så 

det endte med, at han og fruen Antonie, der var 

datter af direktør Holm fra Aalborg Portland Ce-

mentfabrik, tog ud på Badehotellet på Grenen, 

medens det trofaste husfaktotum Laura tog sig af 

børnene i Søkongens logi   

Højenhus 

Abels blev så begejstrede for Højen, at de året ef-

ter byggede huset på Sommervej 1, hvor de efter-

følgende holdt deres ferier i ca  30 år  

 

Der var altid mange gæster i ”Højenhus”, og en 

fast tradition var Sct  Hans-ferien, hvor man al-

tid inviterede 3 par, så der var mandskab nok til 

bridge og l’hombre  Det var et større tabernakel, 

når hele familien med 4 børn, to tjenestefolk, 

hunde og katte skulle med tog fra Aalborg, skifte 

i Frederikshavn og videre til Højen Station, hvor 

vognmand Gaardbo holdt klar med en stiv vogn 

for at køre dem det sidste stykke til ”Højenhus”  

 

Fødselsdag 

Konsul Abel havde fødselsdag den 25  juli, og den 

blev der altid gjort et stort nummer ud af  Én af 

de faste gratulanter på dagen var den legenda-

riske strandkontrollør Kietz, som med velbehag 

labbede en kraftig formiddagscocktail i sig  

Gennem de mange feriesomre fik familien Abel 

en tæt forbindelse til mange af Højens faste be-

boere, både fiskere og håndværkere  I de første 

10 år blev huset tilset af Christian Houkjær og 

Laurine  Så kom Den Spanske Syge og lagde æg-

teparret Houkjær i graven, hvorefter Martin Thra-

ne og Marie overtog opgaven  Martin og hans 

søn Søren var de rene tusindkunstnere, som kla-

rede alle former for reparationer  Thrane boede i 

et hus lige nedenfor ”Højenhus”  Det købte Abel 

i 1916 for at forhindre generende hotelbyggeri i 

nabolaget  

 

Ren afslapning 

Familien Abel nød sommerlivet i fulde drag  Man 

slappede af, så det ind imellem kunne knibe med 

at få læst avisen  Både mejeriet, slagteren og 

købmanden bragte varer ud  Fisk bjergede man 

sig hos de tilbageværende, ældre fiskere, som 

drog til land eller satte en jolle i søen  Skulle der 

lidt krydderi på hverdagen, kunne man spadsere 

de 5 kilometer til Skagen, hvor damerne kunne 

kigge på vinduer og herrerne få sig en hjerte-

styrkning  

Swarland 

Samtidig med at ”Højenhus” blev bygget, indtraf 

der en skrækkelig katastrofe i Abels firma  S/S 

Swarland, der var bygget i 1867 og på 826 BRT, 

blev normalt benyttet til transport af kul og salt  I 

1911 var skibet blevet udkontraheret til en sejlads 

med korn  Kaptajn Kjøller førte skibet, som havde 

14 mands besætning, på rejsen fra Rostock til Rot-

terdam  Ombord var også kontorist frk  Margre-

the Buchwald  Hun skulle egentlig være stået af i 

Kielerkanalen, men havde fået lov til at fortsætte 

rejsen og senere tage med Swarland til England, 

hvor der skulle lastes kul  

 

Orkanen 

Ved indsejlingen til Rotterdam løb Swarland ind 

i en forrygende orkan  Også mange andre skibe 

kom i havsnød, bl a  lodsdamperen fra Vlissin-

gen, der forliste med hele besætningen og 7 lod-

ser ombord  Swarland forsvandt med mand og 

mus, og i lang tid anede man intet om skibets 

skæbne, men frygtede det værste  De fleste af 

besætningsmedlemmerne var hjemmehørende 

i Aalborg, og konsul Abel var stærkt bekymret 

for, hvad der kunne være hændt dem  Sammen 

med fru Antonie rejste han til Holland og kørte 

op langs kysten for om muligt at opspore livstegn 

fra Swarland   Til sidst drev en medicinkasse af 

KONSUL ABEL - Højens første sommerhusejer
af Hans Nielsen //  Fotografier: Lokalhistorisk Arkiv Skagen, Kystmuseet

Højenhus i 1914 med den

store klitgryde mod Skagerrak 
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mahogni i land ved Zeebrücke  Kassen havde stå-

et under koøjet i kaptajnens kahyt og indeholdt 

en receptkonvolut udstedt af Svaneapoteket i 

Aalborg samt en medicinske af sølv, der bar et 

guldsmedemærke fra Aalborg  Dette bortvejre-

de enhver tvivl, Swarland var totalforlist   Kort 

tid efter drev ligene af hovmester Andersen og 

messedreng Larsen i land ved Ymuiden  Fire må-

neder senere drev en hel dynge lig i land på Fanø, 

deriblandt en kvinde i korset  Frk  Buchwald var 

normalt ikke korsetteret, men man formodede 

alligevel, at det var folk fra Swarland, der var ble-

vet ført af strømmen op langs kysten  Det samme 

var tilfældet med kaptajn Kjøller, som i februar 

1912 drev i land ved Holmslands Klit  Liget var na-

turligvis i en skrækkelig forfatning, men bar en 

ring, som fru Kjøller kunne genkende  Hermed 

sluttede sagen, som tog så hårdt på Abel, at han 

opgav videre søtransport i eget regi og likvidere-

de selskabet bag Swarland  

Den næste ejer af ”Højenhus”, Aage Vollmond, 

beskæftigede sig til gengæld i høj grad med 

søfart, idet han var korresponderende 

reder i dampskibsselskabet Nautic, 

der havde skibe i søen fra 1926 

til 1959  

 

1. verdenskrig 

Under 1  verdenskrig var Abel i en kort periode 

genindkaldt som soldat og stationeret i Køben-

havn, men ellers nød familien ufortrødent de 

lange, steghede somre i Højen, hvor ungerne 

kunne tumle sig som frie fugle i klit og på strand  

Krigen mærkede man ikke så meget til, bortset 

fra vareknaphed, eksploderende søminer, hvor-

fra et sprængstykke en gang fløj gennem vindu-

et på ”Højenhus” og knaldede ind i kaminen, 

ilanddrevne lig efter Jyllandsslaget i maj 1916 og 

zeppelinerne, der patruljerede langs kysten  Abel 

passede sine forretninger, både under de måned-

lange sommerferier og da han var indkaldt – det 

sidste til stabssergentens udtalte misfornøjelse  

 Konsul Abel engagerede sig ihærdigt i organi-

sationsarbejde  Han var formand for Aalborg  

 

 

 

Handelsstandsforening, sad i forskellige bran-

cheorganisationers bestyrelse og i Provinshan-

delskammeret  Hans kæphest var kampen for at 

styrke provinsen i forhold til hovedstaden og han 

strittede energisk imod den voksende koncentra-

tion af magt i København   

I 1941 opgav Abel Højen som feriested og solgte 

sine huse til skibsreder Vollmond  Han døde i Aal-

borg i marts 1961 

”Højenhus”, der er naboejendom til Solned-

gangskiosken, har i mange år været ejet af nu 

afdøde Thorkild Kristensen 

I ”Højenhus” blev der ført en fornøjelig gæste-

bog, hvor de besøgende kunne markere sig på 

forskellig måde  I 1930’erne lavede Valdemar 

Secher en lille skitse i bogen, og Harry Søiberg 

digtede:

Nu smiler solen til sin ven

og vinker gennem ruden,

kom ud, kom ud til mig igen

her er alle buden. 

Nu dufter jorden sødt af regn,

på alle strå er glædestegn og alle 

lomster skinne. Kom ud til mig en

solskinsstund hør hjertes fryd af

fuglemund, og du vil glæden finde.

Konsul Albert Abel i døren til Højenhus (1931) 



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-20176



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-2017 7



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-20178



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-2017 9



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-201710

Skagen Feriehusudlejning

Online booking: www.skagenferiehusudlejning.dk   •   Facebook: www.facebook.com/SkagenFeriehusudlejning

Skagen Feriehusudlejning, Skagen Turistbureau • Vestre Strandvej 10 • DK-9990 Skagen 
Tlf.: 9848 8655 • Mail: feriehus@turisthusnord.dk

Velkommen til en ferie helt på Toppen!
Skagen Feriehusudlejning tilbyder dejlige huse 
og lejligheder fra Skagen i Nord til Sæby-Lyngså 
i syd.
Lej et feriehus som miniferie eller lej en hel 
uge.

Tænker du på at udleje?
Med os får du en hurtig og personlig service. 
Vi har åbent hele året. 
Ring eller skriv til os for et uforpligtende mø-
de, så kommer vi gerne med et seriøst bud på 
netop din ejendom. 

Skagen  I  Frederikshavn  I  Sæby
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HØJENGRAN TIME SHARE
= ferielejligheder på delebasis

HØJENGRAN TIME SHARE
Flagbakkevej 28 

9990 Skagen
+45 9844 1432

kontor@hojengran.dk
www.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 15 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 årskon-
tingentet (i 2016 uændret 2.550 kr. inkl. moms).

Flere oplysninger og gode muligheder 
for køb og leje – se vores hjemmeside

www.hojengran.dk
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Gammel Skagen er beliggende på en af de mest 

udsatte kyststrækninger i landet  En tilbageryk-

ningskyst, der fastholdes med en ældre høfde-

række fra 1950 og 1978, og som nu står foran en 

omfattende istandsættelse og udbygning med 

flere nye høfder, som skal standse de seneste års 

tilbagerykning af kysten vest for Gammel Skagen  

Kystbeskyttelsesprojektet for Gl  Skagen er nu 

gået ind i sit 9  år siden Gl  Skagen Grundejer-

forening indgav projektforslag og ansøgning til 

Frederikshavn Kommune  

I april 2015 besluttede Frederikshavns Byråd at 

fremme kystbeskyttelsesprojekt b  ved Gl  Ska-

gen  Projektet b består af: 

•  Genopbygning/renovering af 18 eksisterende 

høfder

•  Etablering af 5 nye høfder mod sydvest inkl  

sandfordring 

•  Etablering af 2 nye høfder mod nordøst 

•  Eventuel forlængelse af eksisterende skræntbe-

skyttelse ved Højen Fyr (privatfinansieret) 

Byrådet traf beslutning om den økonomiske for-

deling af udgifter, herunder, at en del af udgifter-

ne til projektet skal fordeles til ejere af ejendom-

me i et område inden for 500 m fra kystlinjen  

Efterfølgende vil der komme en årlig vedligehol-

delsesudgift til anlægget  

Vedligeholdelsesudgiften forventes at ligge på 

ca  2,5 % af etableringsudgiften  Vedligeholdel-

sesudgiften fordeles blandt ejerne i området ef-

ter samme principper som anlægsudgiften  

Notaterne kan ses på Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside  

I juni 2015 indgav Frederikshavn Kommune de 15 

klager, der var indkommet, til Miljøministeriet  

Lige siden har disse klager været under behand-

ling i Miljøministeriet 

Grundejerforeningen har rykket og rykket for en 

afgørelse, idet klagesagerne har opsættende 

virkning og således hindrer, at der kan påbegyn-

des VVM undersøgelse (vurdering af virkninger 

på miljøet af såvel Kystdirektoratet som kom-

munen), projektgodkendelse og indhentning af 

tilbud  

Kommunen skal endvidere træffe beslutning om 

oprettelse af et kystbeskyttelseslag

Status her i januar måned er, at man stadig af-

venter 

Fellen (huset der nu ligger på en lille halvø søn-

den for Gl  Skagen) er igen blevet anmeldt til Na-

turstyrelsen, idet der er foretaget en ulovlig sten-

sikring og sandfodring omkring ejendommen  

Havet hindrer al passage foran ejendommen og 

gentagne anmodninger til Naturstyrelsen og Fre-

derikshavn Kommune om at skabe fri passage, 

har været resultatløse  

Sagsbehandlingen ved Naturstyrelsen er endnu 

ikke afgjort  

Der er desværre således stadig mange uafklarede 

spørgsmål vedr  kystsikringen, før projektet kan 

sættes i gang 

Solnedgangspladsens renovering og nyistand-

sættelse afventer kystsikringsprojektet, da en re-

novering af Solnedgangspladsen ikke kan foregå, 

før den tunge kørsel med sten og materialer til 

kystsikringen er tilendebragt 

Grundejerforeningen presser på for at få klage-

behandlingerne afsluttet 

Detailprojektet kan ses på kommunens hjem-

meside (under ”By, miljø og trafik” – ”Natur” – 

”Kystbeskyttelse”)  

Om kystsikringen ud for Gl. Skagen

Fotograf: Eigil Friis Sørensen
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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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RUTHS HOTEL OPLEVELSEN 

Det ligger i vores natur

Vi er jo et historisk badehotel opført af Emma og 
Hans Chr. Ruth i 1904, men vi er vel egentlig ikke 
længere kun et badehotel, der er åben 7 uger 
hver sommer, for vi tilbyder forkælelse og op-
levelser hele året rundt. Efterårsrusk, julehygge, 
fejring af nytåret, wellness og velvære i 

vintermånederne og jo selvfølgelig liv og glade 
dage på terrassen i forårsmåneder, sommer og 
sensommer og året rundt med de spektakulære 
solnedgange der ligger i vores natur.  
Mange vil måske kalde os et luksushotel, men vi 
bestræber os egentlig ikke efter at give en luksus-
oplevelse. Der er ingen minibar på værelserne, 
ingen glamourøse springvand og marmorsøjler 
i foyeren og vi render ikke rundt med hvide 
handsker - Vi vil meget hellere hygge sammen 
med vore gæster og vi tilstræber en eksklusiv 
oplevelse for alle livsnydere.
Rent faktisk er vi jo heller ikke et hotel, der sæl-
ger en sengeplads til gæster og turister i Skagen, 

vi er en oplevelse – en oplevelse som også i nyere 
tid har ændret sig med konjunkturerne. For få år 
siden beskrev vi Ruths Hotel med begrebet ”Op-
lev stilheden”, men selv på en weekend i februar 
kan vi have et fyldt hotel med en masse glade 
gæster og et brasseri, der bruser af liv og glade 
dage.  Men selv når der er liv og glade dage, så 
ved vi at vores gæster oplever en følelse af, at 
pulsen bliver trykket ned med 10 takter allerede 
ved ankomst og ved afrejse føler vores gæster 
en behagelig afslappethed. Vi mener at denne 
afslappethed skyldes en forkælelse af alle sanser 
og dermed skabes en mental ro. At gå en tur 
langs stranden og få blæst kinderne røde samt 

mærke sand og salt i øjenkrogene efterfulgt af 
en kop ka� e og lidt sødt foran pejsen eller et glas 
bobler på terrassen medfører ganske enkelt en 
eksklusiv form for velvære. 

Ruths Hotel Oplevelsen
de� nerer vi som en eksklusiv

forkælelse af alle sanser,
der skaber en følelse af velvære og

indre ro samt tid til hinanden
– Det ligger i vores natur...
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RUTHS HOTEL
– DET LIGGER I VORES NATUR
Udtrykket det ligger i vores natur er selvfølgelig 
at en hentydning til at den skønne, beroligende 
og alligevel barske natur i klitlandlandskabet om-
kring idylliske Gl. Skagen er en integreret del af 
Ruths Hotel Oplevelsen. Udtrykket hentyder også 
til at vi ønsker at forkæle jer og give en oplevelse 
af høj kvalitet for vi kan slet ikke lade være – Det 
ligger i vores natur. Sidst men ikke mindst hen-
tyder det til at vi jo er et historisk badehotel belig-
gende i Skønne Skagen og dermed er der nogle 
helt grundlæggende parametre gældende for 
vores DNA – Det ligger i vores natur. Men dette 
er ikke ensbetydende med at det er naturligt for 
os at stå stille. Ruths Hotel Oplevelsen udvikler 
sig hele tiden og det vil den fortsætte med i 2016 
og så længe vores kære gæster giver konstruktiv 
feed back på hvad Ruths Hotel Oplevelsen er. 

Vi ønsker at forkæle jer og give en oplevelse
af høj kvalitet for vi kan slet ikke lade være...

RUTHS GOURMET OG RUTHS BRASSERIE
Dennis Juhl har overtaget dirigentstokken på 
den gastronomiske del af Ruths Hotel Oplevel-
sen og han er nu che� ok i Ruths Gourmet, der 
allerede har fået mange � otte anmeldelser og 
endnu vigtigere masser af positive tilkende-
givelser og stor begejstring blandt vore mange 
stamgæster. 
Ruths Brasserie fortsætter med den franske stil 
både med klassiske franske retter og med nye 
kreationer i brasseristilen.  

RUTHS LOUNGE
Vores hyggelige pejsestue er så velbesøgt, at den 
er blevet en selvstændig entitet på lige fod med 
Ruths Brasserie og Ruths Gourmet og derfor har 
den fået navnet Ruths Lounge.
I Ruths Lounge kan man nyde en stille kop ka� e 
med lidt sødt ved ildens knitren i pejsen. Der er 
også mulighed for at få en drink i cocktail baren 
enten efter en tur ned til solnedgangspladsen 
eller som afslutning på en hyggelig aften i en af 
restauranterne. 

RUTHS WELLNESS BY SEASONS SPA
I Ruths Wellness er sauna, dampbad, motions-
maskiner (cykel, løbebånd og romaskine) samt 
det opvarmede terapibassin med en vand-
temperatur på 30-32 grader. I bassinet fore� n-
des cykler til aqua spinding, svømmetræner og 
boble-funktion. Behandlinger såsom massage, 
ansigtsbehandlinger og andre skønheds- og 
velvære behandlinger kan bookes hos vores 
wellnesspartner, Seasons Spa. Seasons Spa har 
et stort udvalg af behandlinger både til mænd
og kvinder, og det fulde program kan ses på 
www.ruths-hotel.dk/wellness/behandlinger
eller hent en brochure i receptionen.

MORGENBRØD FRA RUTHS BRØDUDSALG
Det lækre, friskbagte morgenbrød samt
morgenavisen kan købes på Ruths Hotel hver
dag fra 7.30 til 10.30.
Vi anbefaler at bestille morgenbrød i forvejen, 
og det kan gøres let ved at udfylde en bestillings-
seddel i receptionen eller hos tjenerne i Ruths 
Brasserie. 

Hans Ruths Vej 1 . Gl. Skagen . 9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 1124 . www.ruths-hotel.dk

Det ligger i vores natur
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SKABER MODE 
I REDNINGSHUSETS UNDERETAGE

Oplev en verden af smukke sto� er i 
tøjdesigner Kirsten Richters kollektion i 
enkle modeller, alt i silke, uld og hør. 

Kirsten Richter er i redningshuset hver 
dag i sommermånederne & andre ferier

Åbent hver dag på nær mandage 
fra klokken 11.00 til 18.00.

tel. 20 31 51 01
www.KirstenRichter.dk

Fransk salat fra provence:

•  Det inderste salat fra et iceberg salathoved 

lægges på fad 

•  Friske sommeræbler skæres i tynde både og 

vendes i citronsaft 

•  Blåbær/revlingebær fra heden drysses ud over 

salatbladene 

•  En moden avocado skæres ud i både i samme 

størrelse som æblerne og lægges ud over 

salatbladene 

•  Lun hvid gedeost brækkes henover anretnin-

gen 

Salatdressing :

•  I en lille skål blandes en dejlig frisk dressing af 

•  To tsk fransk Dijon sennep

•  50 ml æbleeddike

•  75ml god bornholmsk raps olie

•  I fed hvidløg presses ud i dressingen

•  Det hele piskes sammen og dryppes fint over 

salaten

•  Sort peber kværnes over

 

God forret eller efter hovedretten. Salaten er både 

sprød, sød og stærk og knaser friskt.

Italiensk forret fra Capri
Friske porchini svampe/ Carl Johan svampe

HENRIETTE 
LINNEMANNS 
MADHJØRNE

Svampe af god fast kvalitet renses med en kniv 

og tørres rene med køkkenrulle 

Herefter rives svampene friske, i tynde skiver på 

rivejernet  Ca tre svampe pr  person

De vendes i rigeligt citronsaft, så de bevarer den 

rene hvide farve og drysses med flagesalt 

Svampene lægges på et leje af frisk skyllet ruccu-

la salat  En håndfuld pr  person 

Øverst høvles rigeligt med en god 24 måneder 

gammel parmesan ost og anrettes evt  i dybe 

tallerkner  

God olivenolie dryppes over 

Salaten er meget delikat og og ren i smagen- bit-

ter fra rucculasalaten, syrlig fra citronen og blød 

og varm fra de friske Carl Johan svampe- parme-

sanosten tilfører umami 

//
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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. 

Dansk sommerdrink før middagen:

Pr  person

•  7-8 friske jordbær, 

•  1 håndfuld blåbær

•  1 håndfuld frisk baby spinat

•  1 pink grapefrugt

•  1 øko  citron med skal

•  1 grøn hårde pære

•  2 friske mynte stængler med masser af blade

•  1/4 agurk

Serveres straks med is!

Fransk Salade Gourmandise :

 En blandet salat der både er rød og grøn 

anrettes på en tallerken 

 Tænk på et smukt maleri af følgende 

ingredienser:

•  Herover lægges en halv hummer eller tre 

overskårede halve jomfruhummere 

•  En skive fois gras

•  En skive fersk sammen rullet frisk laks

•  Tre østers lægges på - sammen med citron 

både, og friske dild kviste fuldender La Salade 

Gourmandise sammen med brioche brød

Dressing:

50 ml god olivenolie, 50 ml æble eddike, 

1 teske flagesalt

Tekst og foto: Henriette Linnemann

Læs også artiklen om Henriette på side 29.

//

BON APPETÍT 
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I mange år har pladsen været nedslidt og har 

trængt til en fornyelse  Derfor er stedet blevet ud-

valgt i Realdanias yderområdekampagne ”Stedet 

Tæller”, der har et særligt fokus på kvalitet i de 

danske kystferiebyer  Den nye plads skal medvirke 

til at højne oplevelsen og kvaliteten af stedet og 

samtidig værne om stedets værdifulde historiske 

og kulturelle karakter  

Havet er tæt på  Når det stormer kraftigt, sætter 

både hav og sand sit mærkbare præg på omgi-

velserne  Pladsen skal kunne tåle de voldsomme 

naturpåvirkninger 

Konkret er målet at renovere, udbygge og op-

gradere Solnedgangspladsen, så forholdene for-

bedres for de mange turister og lokale, der nyder 

solnedgangene i Gammel Skagen  Den færdige 

plads skal kunne rumme forskellige typer af op-

hold - både sommer og om vinter - og ikke mindst 

skal den bidrage til at styrke og udvikle Gammel 

Skagen som kystbys destination 

Den nuværende plads har et areal på ca  1800 

m2  Dette areal forventes forøget med ca  1400 

m2  Den nye plads vil således få et samlet areal 

på ca  3 200 m2 

Der er skaffet 9 mio  kr  til finansiering af projek-

tet, der går i gang - men betinget af at kystbeskyt-

telsesprojektet er færdiggjort  

Realdania har afsat 5 mio  kroner og Frederiks-

havn Kommune deltager som ejer af pladsen med 

2 mio  kroner  Derudover støtter Inge og Asker 

Larsens fond samt ENV fonden projektet 

Projektet forventes gennemført inden udgangen 

af 2017, idet man ikke kan gå i gang med etab-

leringen af den nye Solnedgangsplads, før kyst-

beskyttelsesprojektet er gennemført, da kystsik-

ringsprojektet vil indebære tung trafik med store 

maskiner og voldsomme mængder af materialer 

hen over Solnedgangspladsen  

Frederikshavn Kommune og Grundejerforenin-

gen Gammel Skagen, der arbejder sammen om 

projektet, inviterede i juni 2015 interesserede 

arkitektfirmer til at byde ind på opgaven om om-

dannelse af Solnedgangspladsen 

Ved fristens udløb den 15  august 2015 havde ikke 

mindre end 30 arkitektfirmaer meldt sig som in-

teresserede  

Solnedgangspladsen  
Solnedgangspladsen har en ganske særlig betydning for de mange, som bor i og omkring Skagen, for sommerhusejere og turister. 

Her samles hundredvis af glade sommergæster for at opleve det smukke syn, når solen sænker sig i Vesterhavet. 

Fotograf: Susanne Lanng
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Jens Bergs Vej 2A, 9990 Gl. Skagen 

www.hyttefadet-skagen.dk. info@hyttefadet-skagen.dk

Åbningstider:
Fra d. 10/3: Se vores hjemmeside.
I perioden d. 21/6 - 28/8 er
der åbent HVER DAG

Hyttefadets Cafè:
Byder på en let frokost. Hyttefadets pariserbøf, med kød fra Slagter 
Munch, er stadig meget populær.
Vi byder desuden på brunch i sommerperioden.

Hyttefadets Brasserie:
Om aftenen byder vi vores gæster på klassiske og moderne velsmagen-
de retter fra vores a la carte menu, der kan nydes på terrassen, når 
vejret tillader det.

Hyttefadets Pizzeria:
Vi byder velkommen til vores pizzeria, som har åbent i sommerperio-
den. Det fungerer primært som take-away, men man kan også nyde sin 
pizza på stedet. Ring og bestil på tlf. 98 44 17 78.

• Fra lørdag i uge 28 til og med søndag i uge 29 
 er der live musik om aftenen 
 Program kan læses på hjemmesiden.
• Der er mulighed for at a� olde private selskaber 
 hele året på Hyttefadet. Spørg nærmere.

Tlf. 9844 1777

Tegnestuerne Snøhetta og SLA samt det århusian-

ske arkitektfirma Kristine Jensens Tegnestue blev 

udvalgt til at komme med bud på, hvordan op-

gaven kunne løses  Afleveringsfristen var den 14  

december 2015  

Det er Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg, 

der sammen med Frederikshavn Kommune, 

Grundejerforeningen, Realdania og lokale fag-

dommere i januar måned har udvalgt vinderpro-

jektet, som offentliggøres den 26  februar  Heref-

ter skal projektet sendes i udbud med realisering 

i første del af 2017, og indvielse af pladsen i juni 

2017  

På Solnedgangspladsen vil der inden sommersæ-

sonen i år blive opsat plancher om projektet, og 

der vil blive udarbejdet en folder med vinderfor-

slag og de to øvrige projekt forslag  

Her i slutningen af januar måned afventer man 

en godkendelse fra Frederikshavns kommune om 

udformningen og opsætningen af de udstillings 

montrer, der skal vise konkurrence projektet frem 

for offentligheden på Solnedgangspladsen  

Fotograf: Susanne Lanng
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Mange tror, at spisesvampe er noget, der hø-
rer efteråret til. Det er ikke tilfældet, allerede 
fra midsommer er der delikate spisesvampe at 
samle i naturen; derfor denne lille vejledning 
til Gl. Skagens sommergæster:
Det er umuligt at lære alle danske svampear-
ter at kende; svamperiget er større end dyre- 
og planteriget til sammen. Det vigtigste er, 
at man er i stand til at afgøre, om den svamp 
man står med i hånden er en god spisesvamp 
eller ej. Der findes ikke mange dødeligt gifti-
ge arter i Danmark, men der findes mange, 
der giver voldsomt ubehag, og trods mange 
advarsler forekommer der hvert år alvorlige 
forgiftninger og af og til også dødsfald. Det 
er derfor vigtigt for den kulinariske nydelse at 
vide, at de svampe, man har tilberedt, er spise-
lige og gode, og derfor går det i det følgende 
ud på at beskrive arter i skagensområdet, som 
er både sikre og velsmagende.
Allerede sidst i juni kan man være heldig at 
støde på Stor Parasolhat, når man går tur i 
de inderste klitrækker eller på de tørre marker 
indenfor klitterne. Den afslører oftest sig selv; 
den er op til 30 cm høj og står med en stor 
affladet hat med en diameter op til 20 cm. 
Hatten er tør, brunskællet og med en brun 
top centralt. Det store individ, der på afstand 
har afsløret svampens voksested, er muligvis 
allerede tørt og kedeligt, men omkring den er 
flere individer på vej op gennem sandet. De 

starter som en kugle med alle lameller beskyt-
tet af et slør, men hurtigt får den stok at stå på, 
og kuglen begynder at folde sig ud. Hatsløret 
brister, afslører de mange hvide lameller og 
efterlader en ring omkring stokken. Ringen er 
ikke fastvokset til stokken, men kan bevæges 
op og ned på denne! Herpå kendes den fra flu-
esvampene, hvis ring er fastvokset til stokken. 
Parasolhatten er en lamelsvamp. Hattens un-
derside er fyldt ud med talrige lameller (her 
hvide) hvorpå svampens sporer udvikler sig. 
Tag de yngste individer, helst inden hatten fol-
der sig helt ud og skær det nederste af stokken 
fra. Det er kun her, lidt sand kan binde sig; re-
sten af svampens overflade er så tør, at sandet 
let kan børstes af. Der skal ikke mange svampe 
til et måltid.
En anden gruppe af sikre spisesvampe er rør-
hattene. Her er hattens underside udfyldt med 
små rør, der viser sig som porer på undersi-
den, og brækker man svampen i stykker, ser 
man tydeligt rørene, hvori sporene udvikles. 
Afhængig af vejret, dukker Sommer-Rørhat op 
allerede i midten af juni, den vokser under bøg 
og eg på steder, hvor de visne blade er blæst 
væk. Svampen er brun, tør og kraftig hvælvet; 
den ligner nærmest en overkrydder. Rørene er 
først hvide, senere gulgrønne. Den har en kraf-
tig, kødfuld stok og er ligeså fin i smagen som 
Karl Johan, der også kaldet Spiselig Rørhat.
Man skal ikke gå på jagt efter Karl Johan før i 

august måned, men så kan man også træffe 
den i de åbne skove helt frem til slutningen af 
oktober. Den vokser ligesom Sommer-Rørhat 
under eg og bøg, men også under gran. Svam-
pen har samme form som Sommer-Rørhat, 
men dens hat har en fedtet overflade. Den er 
i øvrigt ofte større, mere kødfuld og regnes for 
sommerens bedste spisesvamp.
I løbet af juli og august får de nævnte rørhat-
te selskab af mange andre delikate rørhatte, 
mindre men bestemt værd at gå efter. Der er 
kun få arter, der er værdiløse som spisesvam-
pe, og frem for alt er det værd at vide, at der 
ikke findes giftige eller ildesmagende rørhatte 
i skagensområdet.
Den sidste svamp, der skal omtales her, er Al-
mindelig Kantarel. Den er ensfarvet gul, har en 
let fedtet hat med kruset rand.; undersidens 
”lameller”, er udformet som kraftige årer, der 
løber sammen - næsten som jernbaneskinner 
på en togstation- de løber lidt ned ad stokken.
Almindelig Kantarel vokser på mager jord un-
der eg, bøg og gran, så der er rigelige mulig-
heder i hele skagensområdet. Hvis vejret er 
gunstigt, står den der allerede fra midten af 
juni, og så længe man husker, at svampen er 
ensfarvet gul, er der ikke noget at tage fejl af. 
Den er ikke brun!

SPISESVAMPE FRA SKT. HANS TIL FROSTEN SÆTTER IND
Tilberedning af svampe
De fleste svampe smager allerbedst hvis de 
ristes i smør og krydres med lidt salt, peber. 
Svampene kan eventuelt samles med en lille 
smule fløde og hvis man ønsker hvidløg, kan 
man med fordel nøjes med at gnide det på det 
ristede brød som spises til. 
Husk altid at stege svampene på en meget 
varm pande indtil de begynder at tage farve, 
der tilsættes fedtstof og svampene ristes færdi-
ge ved dæmpet varme.
Når man tilbereder rørhatte er det en god ide 
at fjerne rørene på undersiden af svampen og 
kun bruge hatkødet. Nogle rørhatte blåner ved 
tryk eller berøring dette betyder intet for spi-
sekvaliteten. Rørhatte kan med fordel blandes 
med andre lidt mere faste svampe, brug even-
tuelt brune champignon. 

Opskrift på panerede 
parasolhatte
I denne opskrift bruges kun hatten af svampen. 
Stokken kan skæres i stykker og ristes sammen 
med fangsten af rørhatte. Skær hattene i tykke 
skiver og vend dem i mel, herefter paneres de i 
sammenpisket æg og rasp.
Svampene steges til de er gyldne og sprøde, 
krydres med salt og hvid peber. De panerede 
parasolhatte kan bruges som tilbehør til kam-
muslinger eller kan spises med brød og en god 
salat.
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MUSEETS ÅBNINGSTIDER:   9. - 19. juni  tirs-fre  kl. 12-16  1. - 31. juli  alle dage  kl. 12-16 4. – 28. aug.  tirs – fre  kl. 12-16 1. -18. sept.  tirs – fre  kl. 12-16 12. -16. okt.  Alle dage  kl. 11-15

Naturhistorisk Museum a� older i år to svam-
peture. Udover den traditionelle tur, tirsdag i 
efterårsferien, har vi planlagt en tur i midten af 
september. September kan nogle somre være 
højsæson for svampene i området, og vi hå-
ber selvfølgelig vejret er med os. Turen er for 
begyndere, der gerne vil lære nogle få, men 
sikre, spisesvampe at kende. Der vil på turen 
også være en præsentation af de mange andre 
svampe man � nder i området og en snak om 
deres betydning i en økologisk sammenhæng. 
Svampeturene � nder du i vores aktivitetska-
lender på avisens bagside. Her kan du også se 
alle de andre aktiviteter i naturen, som museet 
tilbyder. 
Tag for eksempel med på aftentur og oplev nat-
tens kogleri! Se og hør den eventyrlige Natravn 
og få som bonus Myreløven med! 2015 var et 
forrygende ”natravne år”, og 2016 bliver helt 
sikkert lige så godt.
På museet fortælles historien om Skagens 
natur fra istiden og frem til nutiden. Museet 
udstiller nær ved 1000 genstande fra vores rig-
holdige samling.  Se hvad Nordsøen gemmer 
fra istidens dyreliv, og se vores udstilling af de 
mange fugle du kan møde heroppe. Skagen er 
om foråret den bedste lokalitet i Europa, når 
det gælder om at se fuglenes træk til yngle-
pladserne mod nord. Besøg museet, få en snak 
og hent inspiration til gode oplevelser i natu-
ren. Samler du svampe i området, og er du i 
tvivl, om de kan spises, er du velkommen forbi 
museet.

NATURHISTORISK  MUSEUM SKAGEN
SKAGEN NATURCENTER

Ad res se: Flagbakkevej 30, 9990 Skagen
tlf. (+45)61 31 00 73 | www.naturmuseum-skagen.dk

Kantareller. Bemærk det karakteristiske netværk 
af lister på hattens underside. 

Dagens høst af rørhatte.

STOR PARASOLHAT 
I DEN GRÅ KLIT

Ungt, spisemodent eksemplar 
af Stor Parasolhat

Stor parasolhat. Bemærk den 
løse ring omkring stokken.
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Tyverialarmer - Vægtertjeneste - Nøgleservice - Sommerhustilsyn
Munkeklit 7 - Gl. Skagen - 9990 Skagen - Tlf. 96 79 10 00 - Fax. 98 44 37 22

GL.  SKAGENS EL- INSTALLATØR

steen jørgensen
el-installation a/s

Steen Jørgensen etablerede sig som selv stændig i 
Gl. Skagen i efteråret 1988, under meget besked-
ne forhold, uden en eneste kunde med en meget 
brugt varebil og  godt sæt elektrikerværktøj.
Steen Jørgensen satsede fra starten på at firmaet 
skulle være tæt på kunderne og til at få fat i døg-
net rundt, på den baggrund blev Steen Jørgensen 
hurtigt opmærk-
som på, at der 
fra de etablerede 
elinstallatør virk-
somheder ikke 
var nogen særlig 
interesse i at yde 
tilsvarende service 
over for vore som-
merhuskunder.
Da de fleste som-
merhusgæster tit 
ankommer sent 
om aftenen eller 
i weekenden og der er el-problemer i sommer-
huset er det guld værd at kunne ringe direkte til 
el-installatør Steen Jørgensen. Denne døgnservice 
blev godt modtaget og kort efter kunne virksom-
heden blive forøget med den første svend. Siden 
er det gået støt fremad og Steen Jørgensen Elin-

stallation er Skagens største elinstallatørvirksom-
hed med over 30 servicebiler med specialer som 
tyverialarmer med egen vægtertjeneste, sattelit 
og kabel-tv, bredbåndsinstallationer og service på 
alle hårde hvidevarer.
I 2002 blev der etableret en ny service til den 
berømte el-døgnservice, ejendoms- og viceværts-

service, det betyder 
at ejeren trygt kan 
overdrage alle opga-
ver der kan opstå på 
en ejendom, også 
selv om det kræver 
andre håndværkere, 
så har Steen Jørgen-
sen et netværk så 
opgaven bliver løst 
på en god og for-
svarlig måde.
Denne ejendoms-
service omfatter 

også nøgleservice, så der kan deponeres nøgler 
til ejendommen, der så kan udleveres/afhentes 
alt efter aftale med ejeren af ejendommen. Steen 
Jørgensen er sikker på, at denne serviceform er 
kommet for at blive og der arbejdes løbende på at 
udvikle nye tilbud til kunderne i fremtiden.

I Gl  Skagen ses den i næsten alle haver, hvor den 

ofte danner levende hegn og skærmer mod ind-

blik   ”Rynket rose” som den også hedder, blev 

indført i 1800-tallet i Danmark som prydplante 

og siden brugt til kystsikring i sommerhusområ-

der 

Naturstyrelsen har imidlertid et andet syn på 

hyben rosen – den bliver sat i bås med planter 

som bjørneklo – ikke at den er giftig, men sejli-

vet   Hybenrose er på Naturstyrelsens liste over 

landskabsukrudt, da den kvæler klitrosen, som 

vi har kendt fra Danmarks natur i årtusinder  Og 

den kvæler dværgbuskvegetationen, som også 

hører til klitheden 

Derfor besluttede Naturstyrelsen og Frederiks-

havn Kommune i 2015 at bekæmpe hybenrosen 

i det åbne landskab fra Skagens Gren og 20 ki-

lometer sydpå  Men de sejlivede hybenroser er 

knapt så udbredte på toppen af Danmark, som 

Naturstyrelsen hidtil har troet  Nye luftfotos fra 

Cowi afslører, at hybenrosekrat kun dækker 7 

hektar nord og syd for Skagen  Hidtidige skøn lød 

på 27,5 hektar 

Naturstyrelsen bekæmper sædvanligvis udeluk-

kende hybenrosen mekanisk, det vil sige med 

nedslåning, knusning samt overdækning med 

fiberdug – men heldigvis ikke i min have 

Naturstyrelsen vil 
udrydde hybenrosen
Hybenrosen er smuk og velduftende og de orangegyldne 
hyben er en delikatesse med et stort indhold af C-vitamin. 
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Højensvej 4a-b, 9990 Gl. Skagen
Udlejning: Tlf. (+45)4014 4770

www.tre-kosten.dk · kurt.isaksen@skagennet.dk

Den his to ris ke re stau rant Tre kos ten, blev i 2002 om byg get til 2 luxuslejligheder. Hver lej lig hed be står af et 
halvt ho ved hus og an neks, for bun det med en stor sol rig gård. Over 200 m2, 4 dob. væ rel ser med hvert sit 
bad og toi let. Fra de store ter ras ser ud mod ha vet har man en af Dan marks mest be ta gen de ud sig ter. Se 
mere fra Tre kos ten på hjem me si den. Week end op hold i lav sæ so nen kan af ta les. Mu lig hed for kon fe ren cer 
med op til 16 del ta ge re. 

TREKOSTEN
NYD NATURENS SKUESPIL  PÅ FØRSTE  PARKET

FRA EN AF  TREKOSTENS 2  LEJL IGHEDER

Vores køkkenchef Dennis Juhl arbejder ud fra 

2 begreber: Tradition og Innovation  Et godt 

eksempel på dette er hans dessert ”Citron, ma-

rengs, chokolade, dild og urter”  Desserten tager 

udgangspunkt i den traditionelle citronfromage, 

som er blevet serveret på mange danske hus-

mandssteder og kroer gennem årtier, og hertil 

har Dennis tilføjet sit helt eget præg 

Hele den skønne dessert kan af og til nydes i 

Ruths Brasserie, men her får i opskriften på selve 

citronfromagen   

Ingredienser:

•  100 - 125 g sukker

•  1/2 dl hvidvin evt  vand

•  Fintrevet skal af 1 citron

•  1 æg

•  1 æggeblomme 

•  5 bl husblas (udblødt)

•  1 ½ dl citron saft

•  ½ l piskefløde (let pisket)

Sådan gør du:

•  Hvidvin og sukker koges op og tages fra 

varmen, og når citronskallerne er tilsat skal 

den bare stå at trække lidt 

•  Æg, æggeblommer legeres med sukkerlagerne 

over svag varme og derefter piskes kold 

•  Husblas smeltes i Citronsaften og afkøles

•  Vend forsigtig alle tingen sammen, hvorefter 

massen hældes i form, sættes i køleskab i min  

2 timer  

•  Kan servers med brændt Italiens marengs, 

krystalliseret hvidchokolade med dild og urte 

granité 

Ruths Hotels 
citronfromage

//

BON APPETÍT 
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Se hjemmeside for  
mere information og  
masser af billeder ! 

HelseHusetSkagen.dk 

Klinikken ligger 
på Westbanke   

-  lige  
midt imellem 

Gl. Skagen  
og Skagen by 

- velkommen! 

kropsmassage • ansigtsmassage • yoga massage • sportsmassage • hotstone massage 

 
Bettina Strauss Andersen 

Westbanke 30 • 9990 Skagen 
Tlf 29 26 62 60 • sms 29 26 62 60 

bettina@helsehusetskagen.dk • www.helsehusetskagen.dk 

Helse Huset Skagen zkagen marketing 

IT og foto løsninger - serveret på et sølvfad! 

Jeg kan hjælpe dig med din nye hjemmeside, webshop eller din 
tilstedeværelse på sociale medier.  

Jeg arbejder også som professionel fotograf, og gode fotos er 
vigtigere end nogensinde før. 

Kontakt mig i dag for at høre mere om dine muligheder, jeg glæ-
der mig til at høre fra dig. 

 
zkagen marketing 

westbanke 30 
9990 Skagen 

Tlf. 23 20 94 94 
info@zkagen.dk 
www.zkagen.dk 

Med venlig hilsen 
Hans Christian Andersen 
Indehaver Se hjemmeside for  

mere information og  
masser af billeder ! 

HelseHusetSkagen.dk 

Klinikken ligger 
på Westbanke   

-  lige  
midt imellem 

Gl. Skagen  
og Skagen by 

- velkommen! 

kropsmassage • ansigtsmassage • yoga massage • sportsmassage • hotstone massage 

 
Bettina Strauss Andersen 

Westbanke 30 • 9990 Skagen 
Tlf 29 26 62 60 • sms 29 26 62 60 

bettina@helsehusetskagen.dk • www.helsehusetskagen.dk 

Helse Huset Skagen zkagen marketing 

IT og foto løsninger - serveret på et sølvfad! 

Jeg kan hjælpe dig med din nye hjemmeside, webshop eller din 
tilstedeværelse på sociale medier.  

Jeg arbejder også som professionel fotograf, og gode fotos er 
vigtigere end nogensinde før. 

Kontakt mig i dag for at høre mere om dine muligheder, jeg glæ-
der mig til at høre fra dig. 

 
zkagen marketing 

westbanke 30 
9990 Skagen 

Tlf. 23 20 94 94 
info@zkagen.dk 
www.zkagen.dk 

Med venlig hilsen 
Hans Christian Andersen 
Indehaver 
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Den følelse, som jeg gerne 

vil beskrive, oplever mange 

året rundt, ligegyldig om 

man er sommergæst eller blot på en søndagstur  

Det kunne således i princippet være en hvilken 

som helst dag i dejlige Danmark, men lad os bare 

antage, at det i dag er en smuk sommerdag, og 

du skal på ferie 

Himlen er blå, bilen er pakket og hele familien 

glæder sig til igen i år at holde ferie i Skagen  I 

bilturen op gennem Jylland observerer du de 

gule raspmarker og brede bøge mod den blå 

himmel - Hvor er Danmark dog bare smuk  Det 

kan dog godt være at motorvejen ikke bukker sig 

i bakkedal, men Oehlenschläger havde nu ret: 

Det er et yndigt land  Så udover at du nu måske 

nynner lidt til vores nationalmelodi, så begynder 

tankerne også at kredse sig om tidligere ture til 

Skagen 

Måske begynder du at tænke på, da du som barn 

løb rundt i klitterne og samlede sten nede ved 

Sønderstrand med vippefyret i baggrunden, må-

ske tænker du på turene op til grenen med sand-

ormen og nydelse ved at se de to have mødes  

Måske mindes du en særlig frokost med gode 

venner på havnen eller sammenligner maleri-

erne på Skagen museum med egne oplevelser 

fra Skt  Hans eller da du selv så en kvinde i hvid 

kjole ved vandet præcis som Krøyer malede sin 

elskede Marie  Under alle omstændigheder kan 

du sikkert nu godt mærke at forventnings glæde 

spreder sig gennem hele kroppen med en særlig 

varme  Og lige pludselig     

Lige pludselig sker det, som sker hver gang du 

passerer byen Hulsig, netop som du bare sidder 

der i dine nostalgiske tanker, og det kommer 

jo nærmest som et elektrisk chok gennem hele 

kroppen: ”   Lyset      - Åh ja lyset”  Det er da også 

utroligt, at man bliver overrasket gang på gang 

netop på det samme sted, lige der hvor træerne 

ved vejkanten ophører, lige der hvor der pludse-

lig bliver så højt til himlen og hvor horisonten 

forsvinder langt ude bag de åbne vidder - lyset, 

lyset, lyset  Det er bare ikke uden grund at turist-

foreningen kalder det for lysets land - Hvordan i al 

verden kunne du dog glemme lyset  

 

Følelsen af et stort sug gennem hele maven, 

opleves ganske givet af rigtig mange Skagen 

elskere, som kommer tilbage til Skagen år efter 

år  Men som om at den følelse ikke er nok til at 

komme i godt humør, så bliver humøret tilnær-

melsesvis helt ekstatisk, når man drejer til ven-

stre ned ad den bumlende Flagbakkevej  Det er 

ligegyldig hvor meget man forbereder sig på det, 

og hvor meget man prøver at holde sin umiddel-

bare begejstring tilbage, så får man blot et endnu 

større sug i maven når synet pludselig glider hen-

over idylliske Gl  Skagen midt i klitterne og med 

sømærket pegende mod himlen til venstre  Åh, 

hvor det føles som at være hjemme igen, og åh 

hvor er det dog utroligt at dette landskab som jo 

slet ikke er bøgeskov og bakkedal alligevel føles 

som Danmark, og at denne lille landsby med de 

gule huse bare forcerer pulsen ned med 10 takter 

- Nu er du hjemme      

Hvis du kender denne følelse er der en god chan-

ce for at du ganske enkelt er afhængig af skønne 

Skagen og der findes kun en kur - Kom endelig på 

besøg - Vi ses

Med venlig hilsen

Jan, Ruths Hotel

Kender du følelsen?
Mange stamgæster af Ruths Hotel og elskere af 
”Skønne Skagen” kan måske genkende denne oplevelse.

SKØNNE
SKAGEN

Fotograf: Jan, Ruths Hotel Fotograf: Jan, Ruths Hotel
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I sæson 2015 har vi på Naturhistorisk Museum 

mange gange fået spørgsmålet: hvorfor er man-

ge marker oversvømmet her midt på sommeren? 

Hvorfor er der så meget vand i Råbjerg Mile og 

på Hulsig Hede? Vi har også enkelte gange fået 

svaret: ”Det er havstigningerne, der også får 

grundvandet til at stige” eller ”Det er fordi vi nu 

ikke længere pumper drikkevand i området, men 

får det udefra” 

Den første påstand holder ikke  Havene stiger 

på verdensplan lidt under 2 mm om året, og det 

nordlige Vendsyssel hæver sig med 2 mm om 

året, kun selve Grenen synker en smule på grund 

af en brudzone i grundfjeldet mellem et område 

syd for Norge og ind i Sverige 

Det er rigtigt, at man har ført en rørledning hele 

vejen fra Tolne til Skagen for at få rent drikke-

vand, der ikke først skulle renses med kemikalier  

I fugleflugts linje mere end 30 km (den må have 

været dyr!), men man bruger den ikke  På grund 

af den høje grundvandstand tør man ikke lukke 

for vandindvindingen heroppe; det ville få vand-

standen til at stige yderligere, til stor ulempe for 

mange  

På strækningen mellem Naturhistorisk Museum 

og bygrænsen krummer banelegemet så meget, 

at man har set sig nødsaget til at sætte toge-

nes hastighed ned af frygt for, at især de tunge 

godstog kan presse banedæmningen ned i den 

fugtige undergrund  Campingpladser, hesteejere 

og mange sommerhusejere døjer også med det 

høje grundvandsspejl - Måske især den sommer-

husejer, der borede huller i sin kugletank, for at 

noget af husets spildevand kunne sive ud; nu 

siver vandet ind, og dér står han med bukserne 

om hælene!

Noget af forklaringen på den høje grundvands-

stand er, at vi i oktober 2014 fik meget store 

mængder regn af meteorologerne på TV kaldet 

”monsterregn”, ja en enkelt gik endog så vidt 

at kalde det ”regn af bibelske dimensioner”- de 

skal jo også sælge varen - og regnen fortsatte 

gennem forår og forsommer 2015, så nedbøren 

kom til at ligge over det gennemsnitlige niveau  

Under normale omstændigheder løber vandmas-

serne i havet via et system af grøfter, men i man-

ge, mange år har man forsømt at vedligeholde 

disse grøfter  Nogle ender i dag blindt, andre har 

man fyldt ud og bygget sommerhuse på, og i 

mange vokser der træer- et godt mål for, hvornår 

man sidst har vedligeholdt systemet 

En anden forklaring kan være, at kloaksystemet 

under Skagen nu er blevet renoveret, så lednin-

gerne er mere tætte  Tidligere var systemet så 

utæt, at rørene virkede som ét stort kompleks 

af drænrør under byen, og rensningsanlægget 

modtog kloakvand af en størrelse, som var Ska-

gen en storby  Det er nu stoppet, og vil man af 

med vandet, må man enten grave grøfter eller 

aktivt pumpe vand i havet, så vi må nok sætte 

vores lid til, at vejrguderne er os mildere stemt 

i 2016 

Jamen er der da slet ingen, der er glade for alt 

det vand  Jo, mange planter og dyr, padderne for 

eksempel- og Naturstyrelsen 

Poul Lindhard Hansen

Naturhistorisk Museum Skagen

VAND!!!
Skreg den ulykkelige
- og så druknede han



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2016-2017 27

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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DANMARKS BEDSTE  HAVUDSIGT
- FRA FØRSTE  PARKET…

Blandt de yderste klitrækker, og kun et muslingeskal-kast fra Vester-
havet ligger Solnedgangskiosken i Gl. Skagen. I mere end halvtreds år 
har godtfolk fra nær og fjern nydt en is, kaffe eller noget helt tredje fra 
kiosken- som regel i forbindelse med det fantastiske skue, som solned-
gangen her i Gl. Skagen er.

Hvad enten du har lyst til en svalende is, en styrkende kop kaffe eller et 
glas øl eller vin, så finder du det her hos os. Og når den sidste isvaffel 
er fortæret og solen for længst er gået ned langt ude mod vest, så kan 
du købe en sommer-box fyldt med lækker kvalitets-is med hjem til de 
sene aftentimer.

Ad res se: Solnedgangspladsen, 9990 Gl. Skagen
Åbningstider: Fra påske til oktober - Udenfor sæsonen: Spørg i kiosken.

SOLNEDGANGSKIOSKEN

VI GL ÆDER OS T IL  AT  SE  DIG  –  VELBEKOMME!
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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

Jannie Henriette Linnemann (arkitekt MAA og 

kunsthistoriker) har det meste af sit liv tilbragt 

somrene i Gl  Skagen, og er en stor naturelsker 

især af Skagen og Nordjylland, som står hendes 

hjerte nær  

Ferierne i det gamle familiehus på Havbakken 

går med at nyde de nære ting i livet med familie 

og gamle venner 

Der bliver læst bøger, lyttet til klassisk musisk, 

malet akvareller og samtaler på de lange vandre-

ture langs Vesterhavet og cykelture på heden 

Måltiderne samler familien Linnemann sig om, 

og om morgenen bliver menuen lagt  Der bliver 

eksperimenteret med nye opskrifter, hvori alle 

sæsonens gode råvarer især fisk, skaldyr, grønt 

og frugt indgår  De voksne børn og mand del-

tager også aktivt, og måltiderne er et sjovt og 

kreativt fælles projekt  Brød bliver bagt, friske 

hybenmarmelader, kartoffelmadder med purløg, 

Nordsørejer m m  til frokost  Citrontærter og jord-

bærkager til teen, osv 

Alt er lokalt købt ind  Købmand Johnny i Banke 

kvarteret sælger hver sommer frugt og grønt fra 

Hirtshals og Tuen  Derudover har familien gennem  

 

 

 

 

 

 

 

mange år hentet grøntsager fra små økologiske 

landbrug ved Tuen og Kandestederne, og be-

stiller herfra kasser med nyhøstet kantareller, 

krydderurter buketter, persille, Hulsig kartofler, 

små nye gulerødder og rødbeder mm , for ikke at 

tale om skønne leverancer af lokale jordbær, ribs, 

stikkelsbær, og modne mørkerøde søde solbær, 

som bla  bliver lavet til marmelader og rødgrød  

Fotoet viser Jannie Henriette Linnemann fra Villa 

Cimbrone haven, mens hun underviser i akva-

rel, kunsthistorie og malerkunst på studierejser 

til bl a  Ravello og Firenze, ved siden af hendes 

mange andre små jobs i auktionshuset Bruun 

Rasmussen og projekter hun arbejder på, på Sta-

tens Museum for Kunst  

Gl. Skagen 
står hendes 
hjerte nær

Jannie Henriette Linnemanni Villa Cimbrone haven
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HOTEL  TRANEKL IT  A/S
Chr. Møllersvej 12 . 9990 Gl.Skagen . tlf 98 44 13 22 . fax 98 45 13 22

email: traneklit@traneklit.dk . www.traneklit.dk

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

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

Desuden findes der et dejligt indendørs poolområde  
samt nyt motionsrum.

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

HOTEL  TRANEKL IT 
ET  ”STENKAST ”  FRA VESTERHAVET
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 // MARTS
24 3  I PÅSKEN SERVERER RUTHS BRASSERIE

hver aften en speciel 3-retters påskemenu

 // APRIL
21 4  ST. BEDEDAGSAFTEN 

– Hvedeknopper kan afhentes i Ruths 
Brasserie mod forudbestilling

 // MAJ
5 5   MORS DAG

Skal mor fejres med en behandling i Ruths 
Wellness eller måske en frokost i Ruths 
Brasserie?

 // JUNI
14 6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER

På turen ser vi på hede mosens karakte-
ristiske planter, samler urter til en rigtig 
skagensnaps, snakker opskrifter og nyder 
smagsprøver  
Mødested: Naturhistorisk Museum 
Varighed kl 10-12/ pris 50,-kr  

14 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  
Varighed kl  22-23 30/ pris voksne 40,-kr  
børn 10,-kr

15 6 RÅBJERG MILE
Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter 
dyrespor, ser på sjældne og kødædende 
planter, snakker sandflugt, skagenslys og 
meget mere  En tur for hele familien hvor 
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner 
til strandtudser 
Mødested: Naturhistorisk Museum 
Varighed kl  10-12/ pris voksne 40,-kr 
børn 10,-kr

20 6  SOMMERSÆSONEN STARTER 
PÅ RUTHS HOTEL
Se mere på www ruths-hotel dk

21 6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
Se mere under 14 6

21 6 NATRAVNE OG MYRELØVER 
 I KLITPLANTAGEN

Se mere under 14 6 
22 6 RÅBJERG MILE

Se mere 15 6 
23 6  SANKT HANS BÅL

kl  21 00 ved Solnedgangspladsen
23 6 SKT. HANS AFTEN I RUTHS GOURMET

kl  19 00 m  2 retter inden båltalen ved solned- 
gangspladsen efterfulgt af dessert og kaffe

28 6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
Se mere under 14 6

28 6 NATRAVNE OG MYRELØVER
i klitplantagen
Se mere under 14 6

29 6 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

30 6 DISSEKTION AF HAJ 
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 et begrænset 
antal pladser  Billetter SKAL reserveres på 
tlf  61 31 00 73  
Mødested: Naturhistorisk Museum
kl  10 00/ pris voksne 40,-kr  børn 20,-kr  
Prisen er inklusiv museumsbesøg 

 // JULI
1 7 MARINBIOLOGISK SEJLADS

En tur for både små og store ”biologer”  
Tag med fiskekutteren ”Hansa” og oplev de 
mange forskellige dyr, der lever på havbun-
den ud for Skagen  Turen varer fra 10- ca 12  
På museet ser vi nærmere på dyrene under 
mikroskopet  Billetter købes på Skagen By 
- og Egnsmuseum hver dag mellem 10-15  
Bemærk 12 pladser pr  tur - pris 175,-kr  
uanset alder 

1-2 7 SKAGEN FESTIVAL PÅ TERRASSEN
 VED RUTHS BRASSERIE

Se www ruths-hotel dk for info
5 7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER

Se mere under 14 6
5 7  NATRAVNE OG MYRELØVER 

I KLITPLANTAGEN
Se mere under 14 6

6 7 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

7 7 DISSEKTION AF HAJ
Se mere under 30 6

8 7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
Se mere under 1 7

12 7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
Se mere under 14 6

12 7  NATRAVNE OG MYRELØVER 
I KLITPLANTAGEN
Se mere under 14 6

13 7 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

14 7 DISSEKTION AF HAJ
- billetter skal reserveres
Se mere under 30 6

14 7  GRUNDEJERFORENINGENS 
GENERALFORSAMLING
på Restaurant Hyttefadet kl  14 30

15 7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
Se mere under 1 7

16 7  EKSKLUSIV FISKE- OG SKALDYRSBUFFET 
I RUTHS GOURMET
– Køb billet på www ruths-hotel dk

19 7 SKAGENS SNAPSEURTER
På turen samler vi urter til en rigtig Skagens 
snaps, snakker opskrifter og smager blandt 
andet på museets nyeste kryddersnaps 
Undervejs ser vi også på andre af hede-
mosens karakteristiske planter 
Mødested: Naturhistorisk Museum 
Varighed kl 10-12/ pris 50,-kr 

19 7 NATRAVNE OG MYRELØVER 
 I KLITPLANTAGEN

Se mere under 14 6

Fotograf: Susanne Lanng
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 // JULI (FORTSAT)

20 7 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

21 7 DISSEKTION AF HAJ
- billetter skal reserveres
Se mere under 30 6

22 7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
Se mere under 1 7

23 7 EKSKLUSIV FISKE- OG SKALDYRSBUFFET
 I RUTHS GOURMET

 Køb billet på www ruths-hotel dk
26 7 SKAGENS SNAPSEURTER

Se mere under 19 7
27 7 RÅBJERG MILE

Se mere under 15 6
28 7 DISSEKTION AF HAJ

- billetter skal reserveres
Se mere under 30 6

29 7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
Se mere under 1 7

30 7 EKSKLUSIV FISKE- OG SKALDYRSBUFFET
 I RUTHS GOURMET 

– Køb billet på www ruths-hotel dk

// AUGUST
2 8 SKAGENS SNAPSEURTER

Se mere under 19 7
3 8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE

En tur for hele familien  Turen starter på 
museet med en introduktion om stenenes 
oprindelse  På stranden ser vi på de mange 
sten, og får svar på, hvor stenene kommer 
fra og hvordan de kan bestemmes 
Mødested: Naturhistorisk Museum 
Varighed kl 10-12/pris voksne 40,-kr 
børn 10,-kr

4 8 DISSEKTION AF HAJ
Se mere under 30 6

5 8 MARINBIOLOGISK SEJLADS
Se mere under 1 7

9 8 SKAGENS SNAPSEURTER
Se mere under 19 7

10 8 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

11 8 DISSEKTION AF HAJ
- billetter skal reserveres  Se mere under 30 6

16 8 SKAGENS SNAPSEURTER
Se mere under 19 7 

17 8 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

21 8  SOLNEDGANGSFOTOTUR KL. 20.00
 FORAN RUTHS HOTEL

En gåtur langs stranden for amatørfoto- 
grafer sammen med Jan på Ruths Hotel 

23 8 SKAGENS SNAPSEURTER
Se mere under 19 7

23 8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
En tur for hele familien  Turen starter på 
museet med en introduktion om stenenes 
oprindelse  På stranden ser vi på de mange 
sten, og får svar på, hvor stenene kommer 
fra og hvordan de kan bestemmes 
Mødested: Naturhistorisk Museum 
Varighed kl 14-16/pris voksne 40,-kr 
børn 10,-kr

24 8 RÅBJERG MILE. 
Se mere under 15 6

30 8 SKAGENS SNAPSEURTER. 
Se mere under 19 7

31 8 RÅBJERG MILE
Se mere under 15 6

 // SEPTEMBER
6 9 SKAGENS SNAPSEURTER

Se mere under 19 7
7 9 RÅBJERG MILE

Se mere under 15 6
13 9 SKAGENS SNAPSEURTER

Se mere  under 19 7
14 9 RÅBJERG MILE

Se mere under 15 6 
15 9  FYRAFTENSMØDE & MIDDAG PÅ
 RUTHS HOTEL MED BOLDSEN & LINDHARDT

Se mere på www ruths-hotel dk

18 9 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  

Varighed kl 11 til ca 13/ pris voksne 40,-kr  
børn 10,-kr  Tilmelding på tlf  61310073 

 // OKTOBER
18 10 PÅ SVAMPETUR

Tirsdag i efterårsferien afholder museet 
traditionen tro svampetur for hele familien  
Her kan både børn og voksne få en dejlig 
tur med svampekurven  Hvis sommeren 
har været god, vil der også være mulighed 
for at komme med museets biologer på 
svampetur allerede midt i september  
Mødested: Naturhistorisk Museum kl 13 til 
ca kl 15 / pris voksne 40,-kr  børn 10,-kr 

19 10 SE KONSERVATOREN UDSTOPPE EN FUGL
Kom og se hvad der er inden i  Vores kon-
servator starter kl 11 00 og fortsætter dagen 
igennem til den færdige fugl sidder på sin 
pind  Aktiviteten er inkluderet i museums-
entréen, billetten gælder hele dagen 

20 10 DISSEKTION AF HAJ KL. 11.00
 - billetter skal reserveres

Se mere under 30 6

 // NOVEMBER
10 11 MORTENS AFTEN PÅ RUTHS HOTEL

Med vores egen Morten Hesselholt 
som vært - Bordreservation mulig til 
klokken 18 00 

 // DECEMBER
24 12 2 DAGES JULEAFTENSOPHOLD
 PÅ RUTHS HOTEL

Kom væk fra julens stress og jag og vælg i 
stedet afslapning, hygge og god mad

31 12  NYTÅRSAFTENSOPHOLD PÅ RUTHS HOTEL
Året afsluttes traditionen tro med manér i 
Ruths Gourmet 
 

Fotograf: Susanne Lanng


