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Zkagen Marketing . . . . . . .
Helse Huset Skagen . . . . . .
Skagen Camping og Dinogolf .
Solnedgangskiosken . . . . . .

NANSBOVEJ

SKAGERAK

Denne avis 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. Skagens historie – og om, hvad der sker i år.
Informationstavlen i vejudfletningen ved “Henry’s Plads” vil desuden oplyse om aktuelle begivenheder mv.
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Verdensballet
i Skagen 2017

Susanne Lanng
Gl. Skagen

Værksted & Udstilling

Gå ikke glip af jubilæumsforestillingen i Skagen,
når Verdensballetten markerer sit tiende leveår ved
Den Tilsandede Kirke, mandag den 17. juli 2017.
Se mere på www.facebook.com/verdensballetten

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
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VI HOLDER ØJE MED GL. SKAGEN...

Stormen Urd og ”Fellen”
Ikke kun Solnedgangspladsen tog skade, da stormen Urd ramte Højen

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

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.

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

Tyverialarmer - Vægtertjeneste - Nøgleservice - Sommerhustilsyn
Munkeklit 7 - Gl. Skagen - 9990 Skagen - Tlf. 96 79 10 00 - Fax. 98 44 37 22
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Foto: Susanne Lanng

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:

Fellen 29. december 2016 efter stormen Urd
Havet har nu for alvor fået fat i Højen Klit og adskillige meter af klitten er forsvundet. Havet er
rykket tættere på husene i Rævehulen.
I dagene efter stormen blev ”Fellen” afstivet efter et påbud fra Frederikshavn kommune; at sikre
ruinen, så den ikke var til fare for mennesker. Og
der blev opsat hegn omkring ejendommen for at
hindre, at nysgerrige kunne komme til skade.
Kommunen har ikke haft hjemmel til at kræve
huset nedrevet, da huset efter afstivning og afspærring ikke længere udgør nogen umiddelbar
fare.

Fellen’s ejer valgte efter stormen at kystsikre sin
ejendom yderligere ved at få kørt store mængder
af sand og sandsække omkring huset. Dette har
i januar måned resulteret i to politianmeldelser
fra Kystdirektoratet om bl.a. ulovligt indgreb i
klitterne.
Gl. Skagen grundejerforening har i flere år opfordret Kystdirektoratet til at meddele ejeren af
Fellen påbud om en lovliggørelse af forholdene
– at fjerne den ulovligt anlagte stensætning, som
foreningen mener, har forstærket erosionen af
klitterne ind mod Gammel Skagen og at sørge
for, at passage på stranden igen kan ske.
Ejeren har sendt en ansøgning til kommunen
om en principgodkendelse – en dispensation til
en udmatrikulering af en bagved liggende grund
for at kunne søge om opførelse af et nyt hus der.
Ansøgningen ligger til udtalelse i Naturstyrelsen.

Foto: Susanne Lanng

Også ”Fellen”, huset for enden af Rævehulen, der
ligger som en halvø fremskudt på stranden, blev
skadet. Et hjørne af huset styrtede i havet og stedet blev den helt store turistattraktion i dagene
omkring nytår.

Fellen 19. januar 2017
LIDT OM GL. SKAGEN // 2017
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IDYL PÅ TOPPEN AF DANMARK
-OGSÅ UDENFOR HØJSÆSONEN-

smukke bygning fra 1826, liggende
D en
ved en af landets allerbedste og smukkeste sandstrande lige ud til Vesterhavet,
midt i det idylliske klitlandskab, blev i 1860
indrettet som et romantisk badehotel.
Nænsom renovering
Efter flere nænsomme renoveringer gennem tiden med alle moderne bekvemmeligheder og faciliteter fremtræder hotellet idag
smukkere end nogensinde.

Unik natur
Den helt unikke natur med det specielle lys,
finder du ikke andre steder. Et ophold her
er en sand lise for sjæl og legeme uanset
årstid.
Fuld aktivitet eller fred og ro
I Gl. Skagen finder du også gastronomi i
høj klasse, diverse sports/wellness-faciliteter, eller blot fred og ro - du bestemmer selv.
Indretning
Jeckels Hotel består af 42 veludstyrede
og smagfuldt indrettede ferielejligheder i
forskellige størrelser med 2-8 sengepladser,
mange med terrasse eller balkon - enkelte
med havudsigt. Til alle lejlighederne hører
et veludstyret køkken med komfur, ovn,
køleskab og opvaskemaskine og alt i køkkengrej, glas og service, desuden har de et
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hyggeligt badeværelse med toilet og bad.
Lejlighederne er indflytningsklare med
redte senge og håndklæder ved ankomsten.

l Fri WiFi l Gårdhave l Havepavilloner l Tennisbane l Bocciabane l Bibliotek l Legeplads
l Kabel-TV l Møntvaskeri
l Underjordisk garageanlæg.

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 98 44 65 44
info@jeckels.dk
www.jeckels.dk
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Sommerbus i Skagen
Økonomiudvalget i Frederikshavn kommune gav i december 2016
sin opbakning til, at der kan etableres en sommerbus i Skagen.

SKABER MODE I
REDNINGSHUSETS UNDERETAGE
Oplev en verden af smukke stoffer i tøjdesigner Kirsten Richters kollektion
i enkle modeller, alt i silke, bomuld, 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

Bussen skal bringe såvel turister som fastboende rundt i Skagen-området fra sommeren 2017.
En rute, der bl.a. vil have stoppested på havnen, ved museerne, på Grenen og i Gl. Skagen.
Man ønsker især at sætte fokus på tilbud til de turister, som ikke har egen bil med på ferie, men også
at tilgodese interne rejsebehov for fx beboere, der i sommerperioden er beskæftiget i hotel- og restaurationsbranchen i Skagen samt lokale med behov for at benytte kollektiv trafik til/fra Gl. Skagen
mod centrum.
//

Ruths Energishot
Få en frisk start med Dennis Juhls Energishot af ingefær, rødbede
og havtorn – et sundt og energigivende alternativ til en kop kaﬀe.
INGREDIENSER
1 liter ingefær- og rødbedesaft
0,75 liter havtornjuice.
SÅDAN GØR DU:
375 gr. rødbedesaft koges op og hældes over
125 gr. skrællet, fintsnittet ingefær.
Blandingen trækker i 20 minutter.
(Rødbedejuice fåes i supermarkedet)

Det hele røres sammen og smages eventuelt til
med citronsaft.
Blandingen giver ca 2 liter Energishot, som sagtens kan opbevares på køl – så har du et boost
til hele ugen.
BON
APPETÍT

Kog en sukkersirup, bestående af 1/4 liter vand
og 175 gr. sukker og blend det sammen med ½ kg
havtorn. Sigt blandingen fint.

6
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mere end 1000 m2 med dagligvarer på Doggerbanke

Siden 1972 har der været supermarked på
Doggerbanke, det der startede som “Hedebocentret” er idag kendt i hele byen som MENY
– og ejes i dag af parret Else Meibom og Johnny
Sørensen. De har sammen drevet supermarkedet 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, hvorefter 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-

LIDT OM GL. SKAGEN // 2017

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.

Supermarkedet rummer i dag bl.a.:
• STOR FRUGT- OG GRØNTAFDELING.
• STOR FLOT KØLE- OG FRYSEAFDELING
MED BREDT SORTIMENT.
• FRISKBAGT BAGERBRØD HVER DAG.

• FLOT STOR VINAFDELING.
• TIPS OG LOTTOFORHANDLING.
• STORT UDVALG I BLOMSTER.

Vi glæder os allesammen
til at byde Dem velkommen
– og husk vi holder
åbent alle dage kl 07.00 – 21.00!

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

Chr. Møllersvej 12 . 9990 Gl.Skagen . tlf 98 44 13 22
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HJERTESTARTERE
I GL. SKAGEN

Lidt om Grundejerforeningen Gammel Skagen
// Af Paul Kjær // Grundejerforeningen blev stiftet i september 1948 på initiativ af hotelejerne i Gl. Skagen samt
sommerhusejere og fastboende med skibsreder Vollmond, konsul Stuhr og tømrermester Carlsen i spidsen.
Fra starten var der ca. 90 medlemmer og formålsparagraffen var ”at varetage Gl. Skagen
grundejeres interesser og på grundejernes vegne
føre forhandlinger med enhver offentlig myndighed om spørgsmål af almen interesse. Bestyrelsen afgør om en sag er af almen interesse.”
Det årlige kontingent blev fastsat til 2 kr.
I dag tæller foreningen ca. 300 medlemmer og
reelt væsentlig flere, fordi time share hotellerne
registreres som enkelt medlem. Formålsparagraffen er uændret.
Grundejerforeningen har gennem årene manifesteret sig som et vigtig talerør og bliver også
hørt og respekteret som part i sager, der angår
Gl. Skagen.
Ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor
Skagen kommune blev til Frederikshavn kommune, startede således på grundejerforeningens
initiativ hele kystbeskyttelsesprojektet med renovering af de bestående høfder og etablering af
fem nye høfder ved Højen klit.
Inden da har grundejerforeningen medvirket ved
etablering af cykelsti langs Flagbakkevej, fornyelse af gadebelysning på Højensvej med de nuværende Albertslund lamper samt de igangværende planer for stiføringer i Gl. Skagen, men det
er kystbeskyttelsesprojektet som har krævet og
fortsat kræver stor arbejdsindsats af bestyrelsen.

10

Også Solnedgangspladsens fornyelse er en del
af grundejerforeningens indsats. Her er via Realdania, Frederikshavn Kommune og private fonde
skaffet 9 mio. kr. til dette formål, og Århus arkitektfirmaet Kristine Jensens vinderprojekt venter
på at blive realiseret, så snart kystbeskyttelsesprojektet finder sin løsning.
Andet steds er omtalt det snart 10 årige forløb af
kystbeskyttelsessagen.
I en så stor sag kan det ikke undgås, at meninger
brydes og et af problemerne har været, at der
blandt grundejerne i Gl. Skagen er en opfattelse
af, at kystsikring er det offentliges opgave.
Det burde det også være, men lovgivningen siger
noget andet – og kommunen kan pålægge alle
grundejere – som nyder beskyttelse af en kystsikring eller som opnår rekreativ gavn heraf – en
bidragspligt, således som det er sket i denne sag.
Bidragspligten er opdelt i tre zoner og aftrappet
efter afstand fra havet og denne model forekommer både hensigtsmæssig og retfærdig efter bestyrelsens vurdering.
Bidragspligten er pålagt godt 700 grundejere
og rent faktisk er over 900 bidragsydere, og 14
grundejere har gjort indsigelse, og disse indsigelser har opsættende virkning.
Grundejerforeningen har som anført 300 medlemmer i dag, og bestyrelsen ser meget gerne

medlemstallet øget, fordi det vil give endnu
større gennemslagskraft overfor myndigheder og
alle instanser.
Alle grundejere i Gl. Skagen har gavn af foreningens arbejde, og her er det ikke tilstrækkeligt at
tro, at man som medlem af et vejlag har samme
indflydelse som ved et medlemskab af grundejerforeningen.
På den årlige generalforsamling i juli måned har
medlemmerne mulighed for at ytre sig, og bestyrelsen kan hvert år glæde sig over en særdeles
velbesøgt generalforsamling med en god og seriøs debat.
Det årlige kontingent er kr. 300,- og indmeldelse
kan ske til foreningens kasserer Cathlin Hennings,
Kyhnsvej 6, 2930 Klampenborg eller via mail
ch@akurum.dk
På foreningens hjemmeside www.gl-skagen.dk
kan man følge foreningens arbejde og læse nyheder og opdateringer.
Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer fordelt
ligeligt mellem fastboende og sommerhusejere:
Kurt Kirkedal Jensen, Ole Johansen og Steen
Jørgensen er valgt som lokale repræsentanter
og Paul Kjær (formand) Hans Jegindø (næstformand) og Cathlin Hennings (kasserer) er repræsentanter for udenbys grundejere.

DER FINDES HJERTESTARTERE
FØLGENDE STEDER:
•

Højengran Time Share, Flagbakkevej 28
PLACERING:
Ind af indgangen til kontoret, hjertestarteren er placeret i vindfanget.

•

Ruths Hotel, Hans Ruthsvej 1
PLACERING:
Ind gennem hovedindgangen. Starteren
er placeret til højre bag skranken.
Hjertestarteren er døgnåben

•

MENY,
Doggerbanke 2
PLACERING:
Hjertestarteren hænger ved parkeringspladsen ved postkassen

AKUTBIL:
Der er Akutbil i døgndrift i Skagen
i sommermånederne juni, juli og august
ifølge Region Nordjylland
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DANMARKS SMUKKESTE HAVUDSIGT OG SOLNEDGANG
- FRA FØRSTE PARKET …

SOLNEDGANGSKIOSKEN
Blandt de yderste klitrækker ligger Solnedgangskiosken i Gl. Skagen. I mere end halvtreds år har
godtfolk fra nær og fjern nydt udsigten.

Kom og nyd en svalende is, en styrkende kop kaffe,
en lækker caffe latte, et glas øl eller vin eller noget
helt andet fra kioskens store udvalg.

Kom ud og oplev det fantastiske skue, som solnedgangen her i Gl. Skagen er.

VI GL ÆDER OS TIL AT SE DIG – VELBEKOMME!
Adresse: Solnedgangspladsen, 9990 Gl. Skagen
Åbningstider : Fra påske til oktober. Besøg os på facebook : SolnedgangskioskenGlSkagen

LIDT OM GL. SKAGEN // 2017
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RUTHS HOTEL OPLEVELSEN
Ruths Hotel er, som navnet siger, et hotel. Dog
bruger vi selv begrebet: Ruths Hotel Oplevelsen. Vores daglige målsætning og ambition er
nemlig ikke blot at være et hotel, som sælger
sengepladser, vi ønsker at skabe en oplevelse
for vores gæster, og det kalder vi for Ruths Hotel
Oplevelsen. Ruths Hotel er et historisk badehotel oprindeligt fra 1904, hvor det gennem et
århundrede hvert år åbnede for ferierende sommergæster i Gl. Skagen. I 2004 blev hotellet
opkøbt af forretningsmanden Jørgen PhilipSørensen, som sammen med sin gode ven og
arkitekt Alfred Hansen genopbyggede Ruths
Hotel som et 5-stjernet hotel, der efterfølgende
har været åbent året rundt. Genopbygningen
blev skabt med stor respekt for den traditionelle
badehotelsstil, dog med badeværelse på hvert
værelse, moderne komfort, wellnessafdeling
samt både fransk brasserie og gourmetrestaurant. Jørgen Philip-Sørensen er kommet i Gl.
Skagen fra barnsben og allerede i 1979 købte
han Strandhotellet og kort før hans bortgang i
januar 2010 tog han beslutningen om at slå de
2 hoteller sammen, således at Ruths Hotel i dag
består af 52 værelser og lejligheder fordelt i 4
bygninger i hjertet af Gl. Skagen idyllen.
Men hvad er Ruths Hotel Oplevelsen egentlig,
og hvad er det for en oplevelse, som vi ønsker
at give til vores gæster hver dag året rundt?
Mange vil måske kalde os et luksushotel,
men vi bestræber os egentlig ikke på at give
en luksusoplevelse. Der er ingen minibar på

12

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. Det er
kun hvis vore gæster betragter tid som værende
luksus, at vi vil kaldes for et luksushotel. Ruths
Hotel Oplevelsen er med de spektakulære solnedgange og naturoplevelser samt forkælelse
af smagsløgene med god mad og vine; hygge
foran pejsen og velvære i kroppen, en helhedsoplevelse som giver nærvær og tid til hinanden.

Ruths Hotel Oplevelsen
definerer 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...

Det ligger i vores natur
LIDT OM GL. SKAGEN // 2017

RUTHS HOTEL
– DET LIGGER I VORES NATUR
Udtrykket ”det ligger i vores natur” er selvfølgelig
en hentydning til, at den skønne, beroligende og
alligevel barske natur i klitlandlandskabet omkring
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, hentyder det til
at vi jo er et historisk badehotel beliggende i skønne
Skagen, hvilket giver nogle helt grundlæggende
parametre i vores DNA, og at vi aldrig vil blive et
storbyshotel – det ligger i vores natur.
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 let gøres ved
at udfylde en bestillingsseddel i receptionen,
hos tjenerne i Ruths Brasserie eller
online på vores hjemmeside.

RUTHS GOURMET OG RUTHS BRASSERIE
Vores gastronomiske overhoved hedder Dennis
Juhl, som nu ikke længere blot kan kaldes et talent.
Med flotte anmeldelser i Ruths Gourmet de seneste
par år er han drivkræften for at fremme smagen
af Skagen på Ruths Hotel, og i Ruths Brasserie
fortsætter han både med de klassiske franske retter
samt kontinuerligt innovation af nye kreationer i
brasseristilen. Kontakt receptionen for bordreservation i Ruths Gourmet, og hvis du har lyst til at
besøge Ruths Brasserie, så er konceptet fortsat
rigtig klassisk fransk brasseristil, hvor vores gæster
blot kommer og går i løbet af dagen.

RUTHS WELLNESS
I Ruths Wellness er der sauna, dampbad, motionsmaskiner (cykel, løbebånd og romaskine) samt det
opvarmede terapibassin med en vandtemperatur
på 30-32 grader. I bassinet forefindes cykler til
aquaspinning, svømmetræner og boble-funktion.
Behandlinger såsom massage, ansigtsbehandlinger
og andre skønheds- og velværebehandlinger kan
bookes i Ruths Wellness på 9621 0294.
Et stort udvalg af behandlinger både til mænd og
kvinder kan ses på vores hjemmeside.

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 vi ser ofte gæster
kigge forbi året rundt for blot at nyde en stille kop
kaffe med lidt sødt ved ildens knitren i pejsen. Der
er også mulighed for at få en drink i cocktailbaren
enten efter en tur ned til solnedgangspladsen
eller som afslutning på en hyggelig aften i en af
restauranterne.

Det ligger i vores natur

Hans Ruths Vej 1 . Gl. Skagen . 9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 1124 . www.ruths-hotel.dk
LIDT OM GL. SKAGEN // 2017
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Stormen Urd og kysten ved Gl. Skagen

Solnedgangspladsen var et sørgeligt syn, og
pladsen blev spærret af i en længere periode for
såvel gående som kørende trafik.
Skawboer og gæster har i december og januar
måned valfartet til Solnedgangspladsen for at
besigtige skaderne der. Som det ses af fotoet,
taget dagen efter stormen Urd, er både parallelværket (træpælene) og stenglacis anlagt i
1950’ernes store kystsikring ud for Gl. Skagen
kommet til syne og ikke kun selve pladsen, men
også Solnedgangskiosken har mistet areal, fliser
og beplantningskummer og det er flere steder
slet ikke muligt at forcere klitfoden op til Solnedgangspladsen på grund af de lodrette skrænter,
der er opstået efter, at havet har skåret sig ind
på kysten.
Natten mellem den 3. og 4. januar rammer endnu en storm Gl. Skagen.
Frederikshavn kommune vælger herefter at forsøge at råde bod på skaderne, og der bliver kørt
anseelige mængder af sand ud foran Solnedgangspladsen. Der går imidlertid kun få dage fra
denne genetablering og sandfodring, til Skagen
og Gl. Skagen bliver ramt af endnu en storm den
11. januar. Som det eneste sted i landet, bliver der
målt vindstød tæt på orkanstyrke.
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Foto: Susanne Lanng

Den 27. december 2016 rasede stormen Urd over Danmark og kysten ud for Gl. Skagen blev slemt medtaget. Vinden havde en retning,
der forårsagede, at en del af klitfoden forsvandt og at en anseelig mængde sand forsvandt, ikke mindst ud for Solnedgangspladsen.
De nedslidte høfder ud for Gl. Skagen kunne ikke yde beskyttelse mod havets rasen ...

Stranden ved solnedgangspladsen
29. december 2016
Det meste af sandfodringen, foretaget blot få
dage forinden, forsvinder som dug for solen.
Solnedgangspladsen og stranden her har aldrig
taget sig værre ud.
Den 13. januar udtaler direktør Peter Jensen fra
Ruths Hotel sig til Nordjyske Stifttidende: ”Det
er en skandale for byen og en skandale for vores

postnummer. Lige nu tror jeg
ikke, at der findes et grimmere
sted i Danmark” Og turistchef
Rene Zeeberg kalder situationen på Solnedgangspladsen
for en katastrofe for turismen.
”Vi kan ikke være det her syn
bekendt over for vores gæster”.
Samme dag bliver der foretaget en ny sandfodring ud for
Solnedgangspladsen, idet den
langt ventede kystsikring endnu ikke er påbegyndt, på trods
af mange års afventning. Formanden for Gl. Skagen Grundejerforening Paul Kjær skriver
den 17. januar:

”Kystsikringsprojektet kører nu
på sit 10. år og alt synes klar til
handling, men intet sker, fordi 14 klagesager blokerer for tilladelser og igangsætning.
Grundejerforeningens bestyrelse har før og efter
orkanen Urd søgt at få Miljøminister Esben Lunde
Larsen til at handle, men indtil nu uden virkning.
Alle klagesager er fra 1. januar 2017 overført til

et nyt klagenævn i Viborg, men for at få afviklet
puklen af ikke behandlede sager, har regeringen
nedsat en task force gruppe, der med en bevilling
på 23 mio. kr. har til opgave et rydde op i klagesagerne inden sommeren 2017 – og herunder er
klagesagerne Gl. Skagen.
Grundejerforeningen arbejder på fuld tryk på, at
få ministeren til at afslutte de 14 klager, der primært drejer sig om bidragspligt og størrelse, så
man håber på, at nødråbet bliver hørt, og man
ikke skal vente til sommeren 2017.
Orkanen URD har anrettet store skader på kyststrækningen og denne gang også undermineret
Solnedgangspladsen, hvor fornyelsesprojektet
venter.
Intet kan påbegyndes, før kystsikringen med renovering af de gamle høfder er afsluttet, så det er
en trist konstatering – aldrig havde vi troet, at det
skulle blive så besværligt at gennemføre.
Landskabsarkitektfirmaet Kristine Jensen i Århus
har ajourført vinderprojektet af den nye Solnedgangsplads, men endnu mangler de endelige
godkendelser og beslutninger. Nu afhænger det
videre forløb af kystsikringsprojektet, og orkanen
Urd har understreget nødvendigheden heraf.”
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SPA, MASSAGE OG SKØNHED
PÅ RUTHS WELLNESS
Hans Ruths vej 1 // Gl. Skagen
BOOKING:
wellness-reception: 96 21 02 94
eller email: wellness@ruths-hotel.dk
Ruths Hotel: 98 44 11 24
www.ruths-hotel.dk/wellness/

Ruths Wellness har døren åben for alle i Skagen, som ønsker en god wellnessoplevelse. Vi tilbyder en
bred vifte af behandlinger; fra pedicure, fiskespa og manicure, ansigtsbehandlinger og japansk lifting
til kropsmassage, kropsbehandlinger og aromabade. Alle produkter fra Kalahari og Ainhoa, der bruges
til behandlingerne, forhandles i butikken ved Ruths Wellness. Her kan du også købe inspirationskort
og magnetsmykker.
Et af behandlerrummene er indrettet med 2 massagebrikse. Det er meget populært for kærester at få
en behandling samtidig. Så book i god tid hvis I vil sikre, at I får jeres ønsketid.
I forbindelse med en behandling får du også adgang
til hotellets motionsrum og spa-faciliteter.
Det er også muligt at få adgang til hotellets motionsrum
og spa-faciliteter på dagsbasis, med årskort eller turkort.
Adgang kan købes i Ruths hotels reception.
Det eneste du skal huske er dit badetøj.
Vi har badekåbe, tøfler og håndklæde, du kan benytte.
Vores professionelle team er klar til at vejlede og rådgive
dig i valg af behandlinger og produkter.
Velkommen til skønhedsbehandling og selvforkælelse.

LIDT OM GL. SKAGEN // 2017
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Facts og myter om hugorme
Selvom ingen længere tror på myten om, at hugorme danner en ring ved at bide sig selv i halen og trille afsted som et hjul – så hurtigt,
at de kunne indhente den mand, der havde dræbt en artsfælle – så er der stadig mange myter om Nordens eneste giftslange.
Den første skriftlige beretning om hugormens gift stammer fra sagaen, der fortæller om vikingekongen Regnar
Lodbrog, som kastes i ”ormekulen” og dør af ormenes
bid, men allerede i bronzealderen har man fremstillet
helleristninger af hugorme, ligesom man har fundet
knogler af hugorm sammen med andre magiske effekter
i beholdere fra bronzealderen; så også dengang var hugormen mytisk!
Selvom historien om hugormen der ”slår hjul” optrådte i
skolebøger helt frem i starten af 1900-tallet, stammer de
fleste af de bevarede myter fra 1800-tallet, og her følger
et udvalg:
Når man byggede hus, gravede man en sortgryde indeholdende en hugorm ned under dørtærsklen, så kom
ingen med onde hensigter ind i huset.
Bliver man bidt, vil en modgift være at skære ormen over
og lægge et stykke af dens kød på bidstedet; eller at indtage et stykke af dens kød sammen med éns egen urin!
Bliver ens ko bidt, skal man ”pisse i en Træsko og hælde
det i munden på Koen eller pisse Koen direkte i Gabet.”
- Personligt havde jeg nok valgt ”træskomodellen”.
Andre midler mod hugormebid er: at drikke sødmælk
blandet med krudt eller indtage skorpionsolie (en blanding af terpentin og linolie hvori der var nedsænket en
skorpion) et almindeligt lægemiddel frem til 1940.
Man var således overbevist om, at hugormens bid ofte
var dødeligt, hvilket langt fra er tilfældet. I Danmark bliver hvert år omkring 2-300 personer bidt af hugorm og
heraf er ca. 30% af biddene ”tørre”, det vil sige, at det
ikke er lykkedes for hugormen at sprøjte gift i bidstedet.
Hvert år indlægges omkring 60 personer med alvorligere
bid, og flere af disse får langvarige mén.
Dødsfald forekommer, men er yderst sjældent; det sidst
kendte er fra Sverige, hvor en kvinde døde i 1994. Dødsfald efter hvepsestik er langt hyppigere, men i begge
tilfælde drejer det sig oftest om personer med svækket
immunforsvar. På 125 år har man registreret syv dødsfald
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i Danmark. Det er muligt at behandle alvorlige tilfælde
med serum, men det er ikke uden problemer, da modgiften er baseret på hesteserum, der i sig selv kan give
patienten et anafylaktisk chok.
Hugormen bruger primært giften til at lamme byttet,
som mest består af mus, frøer og firben. Det er sjældent,
at det giftige bid bruges som forsvar. Dyret har ingen hørelse, men registrerer selv den mindste rystelse i jorden,
og forsvinder derfor så hurtigt, at man desværre sjældent får det at se.
Giften hører til samme gruppe som klapperslangens gift,
den beskadiger væv og opløser røde blodlegemer; den
giver smerte, hævelse og misfarvninger omkring bidstedet, og er man blevet bidt er det vigtigt at søge læge.
Endnu vigtigere er det at bevare roen og ikke gå i panik.
Der er hvert år mennesker i troperne, der dør af bid fra
slanger, hvis gift ikke er dødelig, simpelthen fordi de går
i panik og chokagtige tilstande.
På museet har jeg flere gange fået beretninger om voldsomme reaktioner efter hugormebid: En herre plukkede
bær på Hulsig Hede og lagde hånden på en hugorm, da
han ville rejse sig. Den bed, og selvom der kun var hundrede meter frem til vedkommendes bil, så han ”ikke bare
dobbelt, men tredobbelt”, inden han nåede frem til den.
I sig selv en præstation da man jo kun har to øjne at se
med. Manden overlevede uden men - og med talegaverne i behold.
En af de myter, vi oftest hører på museet, er at de mindste hugorme ”jo” er de giftigste og indeholder ”frisk”
gift. Nej det er ikke rigtigt! Hugormen producerer gift
kontinuerligt fra fødsel til død - dog ikke i dvaleperioden
- og giften har samme kemiske sammensætning livet
igennem, derfor er det overtro, at en lille orm med små
giftkirtler, meget korte gifttænder og et lille gab skulle
være mere giftig end en stor hugorm med store giftkirtler 5 mm lange tænder og en kæft, der kan gabe over
meget mere.

En myte er også, at hugormene lever i familier og går i
dvale sammen med de øvrige familiemedlemmer. Hvis
man derfor flytter en hugorm til et andet sted - for at blive fri for den - vil den gå en ensom død i møde, da den
ikke får plads i en anden familie.
Hugorme overvintrer ganske vist ofte mange sammen i
hulheder i jorden, men ikke i familier. Det er et tilfældigt
sammenrend af områdets individer, der finder samme
hule først i oktober. Fordelen ved at være mange sammen
er, at de, hvis frosten truer, kan producere varme nok til
at overleve ved at bevæge de afkølede kroppe en smule.
”I gamle dage spiste man hugorme”.- Ja, det er rigtigt!
Hugorme er meget fede; de største blev røget, og de
mindre stegt. - Fra min barndom i 50’erne kan jeg huske, at en af min fars arbejdere nægtede at være makker
med en bestemt lastbilschauffør, fordi denne, når de var
i heden efter lyngtørv, fangede hugorme og smed dem
ind i bunden af førerkabinen, der krøb de så rundt indtil
fyraften. Aftensmaden var sikret!
Gennem tiden er der blevet indsamlet hugorme til apotekerne, og frem til 1970 opkøbte Skagen Apotek hugorme
til en medicinalvareproducent. Mange lokale tjente en
ekstraskilling ved fangsten. Én af disse var ”Mog-Marie”,
som lavede sin egen ormekule for at sælge dyrene, når
prisen var høj. Jeg spurgte hende en gang, om hun aldrig
var blevet bidt, og svaret kom prompte: ”ok jo mange
gange, men til sidst blev der bare sådan en bette hård
knop, der hvor de bed”. Marie var blevet immun!
Det lidet flatterende navn fik Marie, fordi hun opholdt sig
meget på den lokale losseplads, hvor hun samlede ting,
som hun mente, at hun eller andre sidenhen kunne få
glæde af. - I dag ville man nok have set med andre øjne
på hendes genbrugstanker, og en forsigtig turistchef har
da også senere ændret hendes øgenavn til det mere romantiske ”Mågemarie”.
I marts og april kommer hugormene frem fra vinterhi,
og så kan man være heldig, at se dem ligge i klynger

og lune de afkølede kroppe i solen, inden de begiver sig
på vandring til et yngleområde. Når parringen er forbi,
kryber de langsomt og ensomme gennem landskabet i
søgen efter et sommeropholdssted med god jagt og for
hunnernes vedkommende et godt sted at føde ungerne.
Den normale kuldstørrelse er 7-10, og ungerne overlades
straks til at klare sig selv. Om efteråret vandrer de igen
mod en overvintringsplads- ofte samme hule, som blev
benyttet året før. - I løbet af sommeren kan man møde
flere hugorme på samme sted, men det er oftest, når
de efter kraftig regn søger sammen på højere liggende
områder.
Hunnerne er rødbrune og hannerne er grå. Begge har
normalt en mørk zigzag stribe langs ryggen og de kan
derfor ikke forveksles med andre dyr. Helt sorte eksemplarer forekommer, men da der ikke findes snoge i Skagen området, kan man være sikker på at den slange man
ser, er en hugorm. Man skal holde sig fra dem. De er bange for mennesker, og forsvinder ved de mindste rystelser i
jorden. Hunnerne kan blive mere end 80 cm. lange, hannerne lidt mindre, og ifølge litteraturen kan de blive op
til 10 år gamle. Min fornemmelse er, at de bliver meget
ældre; der er tale om et vekselvarmt dyr, og de vokser
meget langsomt. Selv har jeg arbejdet med Strandtudsen (også vekselvarm), og den kunne blive mere end
25 år gammel! Det er nok værd at give en tanke, næste
gang du er så heldig at se en hugorm.
Den letteste måde at fange en hugorm på, er ved at lægge en gulvspand foran den, og så med et kosteskaft eller
lignende genne den ind i spanden, der så straks rejses.
Den kan ikke kravle ovenud af spanden. Kun i helt særlige
tilfælde f. eks. Hvis samme dyr vender tilbage til samme
sted lige uden for sommerhuset, må man aflive det; hugormen er totalfredet.
Poul Lindhard
Naturhistorisk Museum Skagen
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Gl. Landevej 34
9990 Skagen
Tlf. 31 32 00 09
www.dinogolf.dk

Minigolf for hele familien

Flagbakkevej 55 . 9990 Skagen
Tlf. 98 44 31 23 | Website: www.skagencamping.dk | E-mail : mail@skagencamping.dk
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HØJENGRAN TIME SHARE
ferielejligheder på delebasis

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 første 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 flot naturudsigt mod vest – klithede,
lav fyrreskov, klitrækken mod havet og Sømærket i Gl. Skagen.
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Når brugsretten til en ferielejlighed er erhvervet (samme lejlighed i
samme uge år for år), er eneste omkostning ved ugeophold årskontingentet på 2.800 kr. inkl. moms.

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

hojengran.dk

HØJENGRAN TIME SHARE
Flagbakkevej 28
9990 Skagen
+45 9844 1432
kontor@hojengran.dk
hojengran.dk
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Strandfogeder & forstrandsauktioner
// af Hans Nielsen
Havet giver og havet tager. Sådan har det været
til alle tider. Gør man regnskabet op, er der i årenes løb nok blevet givet mere fra vandmasserne,
end der er blevet taget af fastlandet. Kysterosion
som sådan er et partielt fænomen: der gnaves
ét sted, og lægges til et andet. Dertil kommer de
umådelige mængder af skibsladninger, dækslaster og forulykkede fartøjer, der igennem århundreder er skyllet op på stranden, og som i generationer var en ikke uvæsentlig del af økonomien
for bjergere, vragbrækkere, strandfogeder, kommissionærer og handelsfolk i Højen.

KAPTAJN JOPSON
Den 5. november 1679 om natten strandede kaptajn Richard Jopson af Hull ved Højen. Medens
kaptajnen og hans mandskab kom til hægterne i
fiskerlejet, gik høwboerne til stranden og plyndrede godset, herunder en bimpel af skipperens
øl, som de slæbte op i klitten og labbede i sig. Da
strandfogeden indfandt sig, var høwboerne så
opstemte, at de var uden for pædagogisk rækkevidde. Jopson anlagde sag, og der hjalp ingen
kære mor. Både strandfogeden og de, der havde
forgrebet sig på godset, blev slæbt i retten.

LOVGIVNING
Om rettighederne til inddrevet gods har der været lovgivet siden Oluf Hungers tid, og strandfogederne har som centrale personer i det spil
optrådt langt tilbage i historien. Deres pligter og
rettigheder blev dog først nærmere udformet ved
Rentekammerets promemoria af 4. november
1784. Strandfogeden skulle inspicere stranden,
når strandinger kunne ventes, have opsyn med
strandinger og bjergninger og give indberetninger om disse. Han blev aflønnet med bjergeløn
for løst vraggods. Det lyder ganske tilforladeligt,
men det forhindrede ikke strandfogederne i at
blive fedtet godt og grundigt ind i giftige og intrikate sager vedrørende håndtering af indstrandet
gods.

STRANDVAGT
Forstrandsretten har som nævnt været behandlet i talrige lovpakker, hvori også ejendomsretten
til det indstrandede gods har ført en omskiftelig
tilværelse. De nugældende regler stammer stort
set fra Strandingslov nr. 103 af 10 april 1895. Instruksen for strandfogederne taler helt op i nyere
tid intensivt om pligten til vagthold og observation, når strandinger kunne befrygtes. Opgaven
var nærmest uløselig for nogle få strandfogeder
i betragtning af, at der ved Skagen er ca. 60 kilometer strand at holde øje med. I 1889 foreslog
konsul Fabricius fra Skagen, at man etablerede
vagt på den øde strækning mellem Højen og
Kandestederne – for redningsvæsenets regning.
Dette førte til, at der få år senere blev etable-
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ret vagttjenester langs hele vestkysten samt på
Læsø og Anholt. Herefter kunne strandfogederne
i større stil koncentrere sig om det indstrandede
gods – og hér var der allerede nok at tage sig af.
De hyppige bekendtgørelser i dagspressen om
afholdelse af forstrandsauktioner vidner om de
umådelige mængder af planker, jernbanesveller,
tønder med sild, tjære, smør, talg, petroleum,
maskinolie eller vin, tekstiler, barduner, pitprops
(afstivningstømme), krydderier og masser af andre effekter, der kom under hammeren. Auktionerne foregik ved de respektive strandfogeders
bopæle og strakte sig typisk over flere dage, hvor
auktionarius, budgivere og mange almindeligt
nysgerrige drog rundt til de forskellige strandlen.
Der blev i almindelighed givet 6 ugers kredit.
SØKONGEN
Noget af et skuespil har givetvis udfoldet sig
ved forstrandsauktionerne. Velkendt er historien om Ole Chr. Christophersen (1832-1915),
som Harry Søiberg portrætterede i trilogien om
”Søkongen”. På et af sine tidligste opkøb tog han
af sted til Hanstholm, hvor et skib skulle under
hammeren. Christophersen lignede mildest talt
ikke en mand, der var ved muffen, og de andre
bydere lod ham derfor få hammerslag ved 500
kr. Dommerfuldmægtigen betragtede det hele
som en spøg, og skulle til at sætte skibet til salg

Politimester Platou søger
ny strandfoged i Højen 1944
påny, da Søkongen trak en velspækket tegnebog
frem og betalte kontant. Fra da af blev Ole Christophersen taget alvorligt, når han dukkede op
ved strandingsauktionerne, og han blev en driftig
bjerger, der med fartøjet ”Marie” tog sig af talrige vrag ved Højens kyst.
CENSONS
Tågen var tæt påskedags aften i 1924, da den finske, tremastede skonnert ”Censons” strandede
ved Højen. Kaptajn Ernest Dunkel var på vej fra
Rotterdam i det 18 år gamle træskib, der i lasten
havde 250 tons kul og 200 tons koks. Mandskabet brugte tågehorn og skød med gevær for at
påkalde sig opmærksomhed fra stranden, men
forgæves. Til sidst gik alle 8 mand i skibets egen
jolle. De gød olie på søen, da de gik gennem
brændingen, og nåede velbeholdne i land. I den
hårde storm brækkede skibet snart i tre stykker,
og store mængder kul, koks og øvrigt vraggods
drev ind på stranden. Det gav travle dage for
// FORTSÆTTES PÅ SIDE 20
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// FORTSAT
strandfogeden og de indhyrede bjergere. Sidstnævnte fik kort før jul hver udbetalt 3 kr som tak
for indsatsen – det var de ikke voldsomt imponerede af. Vraget af ”Censons” voldte i de efterfølgende måneder stort besvær for kystfiskerne.
DRIKKEGILDET
Arbejdet som strandfoged kunne byde på lidt af
hvert. I 1922 var en anden tremastet, finsk skonnert ved navn ”Tankar” på vej fra London til Odense med kul. Under sejladsen udviklede der sig et
drikkegilde, hvori også skibets kaptajn deltog.
Han kom op at toppes med 1. styrmanden, som i
kampens hede jog en kniv i ryggen på kaptajnen.
Drikkegildet fortsatte dog uforstyrret, og først hen
under morgen sansede man, at kaptajnen var
ved at forbløde. Han blev roet ind til Højen, hvor
strandfoged Jens Ruth fik ham bragt til sygehuset
og forbundet. Om eftermiddagen blev
kaptajnen atter roet ud til skibet, som
kunne fortsætte sin afbrudte sejlads.

HYTTEFADETS CAFÈ:
Hvorfor ikke slå vejen forbi til en dejlig varm kop kaffe eller en kold forfriskning efter en frisk gåtur i Gl. Skagens skønne omgivelser. Melder sulten sig,
serverer vi dejlige hjemmelavede frokostretter fra kl. 12.
HYTTEFADETS BRASSERIE:
Om aftenen byder vi vores gæster på klassiske og moderne velsmagende
retter fra vores a la carte menu, der kan nydes på terrassen, når vejret tillader det.
Prøv Hyttefadets 3 retters menu til kr. 350,HYTTEFADETS PIZZERIA:
Vi byder velkommen til vores pizzeria, som har åbent i sommerperioden.
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 livemusik om
aftenen. Program kan læses på hjemmesiden.
• Der er mulighed for at afholde private selskaber hele året på Hyttefadet. Spørg nærmere.

Tlf. 9844 1777

Jens Bergs Vej 2A, 9990 Gl. Skagen www.hyttefadet-skagen.dk
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SE ÅBNINGSTIDERNE
på vores hjemmeside:
www.hyttefadet-skagen.dk

stred posten i mange år og holdt til i ”Strandfogedgården” på Højensvej 27. Han var tømrer og
avlsbruger i lighed med efterfølgeren, svigersønnen Anton Carlsen (1856-1936). På samme måde
var strandfoged Christen Hansen Ruth (1864-1927)
også fisker samt højt dekoreret redningsmand. I
1936 blev Christian Christophersen (1916-1973) af
byrådet indstillet til en af de ledige stillinger som
strandfoged i Højen. Han var samtidig vognmand
og en rask kørende taxachauffør med tilnavnet
”Luftskipperen”. Sønnerne Erik og Henry Christophersen bar stafetten videre, og det var i deres
funktionsperiode, at stranden ved Højen måtte
lægge ryg til den største mængde vraggods i mere
end 50 år.

DEN STORE TRÆLAST
Den vesttyske stykgodsbåd ”Nordfeld” var i marts
1983 på vej fra Finland til Vesttyskland med tømmer. I Tannis
Bugt mistede skibet en
del af dæksPEST OG KOLERA
lasten, som
Indstrandede lig af både mennesker og
efterfølgendyr skulle strandfogeden også tage sig
de drev ind
af. Her skulle han især være opmærkpå stræksom på en eventuel smittefare, og det
ningen fra
gjaldt ligeledes gods og mandskab, der
Højen Fyr til
Auktionarius Olaf Østergaard sælger de store
kom fra fremmede havne, hvor epideet par kilomængder træ i slutningen af april 1983.
mier rasede.
meter vest
Foto: Johs. Bindslev (Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet)
for KanalveAFLØNNING
jen. Så langt
Man blev ikke forgyldt som strandfoged i Højen, øjet rakte, var stranden et virvar af planker og
så der måtte suppleres med andre næringsveje. lister. 400 tons kostbart tømmer gav strandfogeJens Christian Hansen Gaihede (1820-1897) be- derne sved på panden. Syv mand, fire traktorer og
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to gummigeder skulle der
til, og da først den værdifulde del af træet var kørt bort
og stablet op på marken ud
for Henry Christophersens
bopæl, var der stadig ca.
50 vognlæs knækkede lister, som ved kommunens
foranstaltning blev hakket
til flis på stranden og kørt
direkte i forbrændingen.
Oplagspladsen med det
bjergede gods havde jævnligt ubudne gæster ved nattetide, men alligevel var der
masser af træ til salg, da
auktionarius Olaf Østergard
i slutningen af april kunne
byde velkommen til en flere
dage lang auktion, som tiltrak 200 seriøse bydere, et
stort publikum samt både
radio og TV.
Da udgifterne til indsamling af træet var trukket fra,
hapsede staten 2/3 af gevinsten, og brødrene Christophersen kunne så hygge
sig med resten.
TRANTØNDERNE
En knap så delikat vare
fik Henry Christophersen
mellem hænderne et par
år senere, da et stort antal
tønder med tran blev skyllet

Så langt øjet rakte, var stranden spækket
med lister og planker. 1983.
Foto: Johs. Bindslev (Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet)

Traktorerne kørte i døgndrift på stranden.
Ejendomsretten måtte understreges:
Afhentning FORBUDT
Foto: Johs. Bindslev (Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet)
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overbord fra et skib og
drev i land på hele strækningen fra Hirtshals til
Højen. Et halvt hundrede
tønder havnede i Højens
distrikt, og Christophersen bad til, at man
hurtigt fik truffet en bestemmelse om, hvad der
skulle ske med tønderne – lugten af fordærvet
tran bredte sig ud over
fiskerlejet og badebyen.
Erik og Henry slog sig i en
moden alder på driften
af Restaurant Sømærket,
Trekosten og Strandbaren
– men det er en helt anden historie.
Der er i dag 125 strandfogeder i Danmark, fordelt over strækningen
fra Skallingen over Skagen til Frederikshavn.
Den primære opgave er
almindeligt tilsyn med
stranden, bjergning af
værdifuldt gods og rapportering af olieforurening. Aflønningen er stort
set symbolsk, og arbejdet
drives især af idealisme
og af kærlighed til naturen. Højens nuværende
strandfoged er arkitekt
Alfred Hanse
Hansen f. 1938.

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 kompetencer 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 benytter Ole Johansen A/S til den type opgaver.
Skagen-firmaet løser opgaver i fagentreprise eller totalentreprise, 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, afhængig af projekternes art og størrelse, men kunden kan altid være sikker på, at Ole Johansen stiller med
det stærkeste hold til opgaven.

/
www.olejohansen.dk . ole@olejohansen.dk
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NATURHISTORISK MUSEUM FAVNER VIDT

Oddens dannelse, strandens sten, dyrelivet
under og efter istiden, områdets snapseurter
og andre nytteplanter samt områdets fugleog dyreliv. Dette er nogle af de emner museet
fremviser.
Det er specielt vigtigt for os, at kunne vise den
mangfoldighed af fugle, som Skagen er så berømt for. Skagen er en af de bedste lokaliteter
i Europa, når det gælder forårstrækket; der er
registreret omkring 380 arter gennem tiderne,
og listen vokser i snit med én art om året.
Vores samling rummer 83% af alle ”skagensarterne”, og det er med glæde, og nogen
stolthed, vi kan fremvise mangfoldigheden af
fuglelivet omkring Skagen.
Gåsegribben herover kan nu ses på museet;
den er med sit enorme vingefang den største
MUSEETS ÅBNINGSTIDER: 6. - 21. juni tirs-fre kl. 12-16
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rovfugl, der nogensinde har gæstet Skagen,
det skete den 24.maj 1985. Den 28. juni 2016
blev en flok på 34 fugle iagttaget nord for Limfjorden, og da det ikke tager lang tid for en
fugl med så stort et vingefang at flyve/svæve
fra Spanien eller det sydlige Frankrig, hvor den
yngler, herop, kan vi forhåbentlig se den over
Skagen igen inden længe.
Det er ikke ualmindeligt, at Skagen bliver invaderet af arter, der til daglig slet ikke forekommer her. Denne vinter har vi haft besøg
af den smukke Høgeugle, som normalt opholder sig i det nordlige Skandinavien og er
standfugl; men efter gode yngle år bliver bestanden deroppe så stor, at de optræder som
invasionsfugle hos os. Af samme grund har vi
jævnlige besøg af Sneuglen. Denne art lever
26. juni - 11. aug. alle dage kl. 12-16

næsten udelukkende af lemminger, så det er
bestanden af lemminger, der afgør sneuglens
ynglesucces og dermed vores mulighed for at
få besøg af denne store, smukke art.
I 2013 blev der den 26. juli observeret ikke
færre end 210 Røde Glenter. En kulmination på
flere dages træk af unge, ikke ynglende fugle;
de dukkede op ud af ”den blå luft”, overnattede i fyrretræerne på Gyvelstien og benyttede
næste dags varme luftstrømme til at samles i

store flokke på himlen for derefter at forsvinde!
Hvor de kom fra og hvor de fløj hen, kan vi kun
gisne om. Over museet havde vi til stor glæde
for gæsterne en skrue på mere end 70 fugle.
Besøg museet, se de mange ”Skagens fugle”
og få inspiration til gode oplevelser i naturen.
Se også vores mange guidede ture i aktivitetskalenderen på avisens bagside.

NATURHISTORISK MUSEUM SKAGEN
SKAGEN NATURCENTER
Adresse: Flagbakkevej 30, 9990 Skagen
tlf. (+45)61 31 00 73 | www.naturmuseum-skagen.dk
15. aug. – 15. sept. tirs – fre kl. 12-16

16. -20. okt. alle dage kl. 11-15
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GL. SKAGENS EL-INSTALLATØR
EL-INSTALLATØR

Foto: Ruths Hotel
// JUNI
6.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
På turen ser vi på hede mosens karakteristiske planter, samler urter til en rigtig
skagensnaps, snakker opskrifter og nyder
smagsprøver.
Mødested: Naturhistorisk Museum
kl. 10-12. Pris 50,6.6 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
Se natravnen på helt tæt hold i Skagen
Klitplantage og hør dens sang i sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi
på myreløver.
Mødested: Naturhistorisk Museum.
Kl. 22-23.30. Voksne 50,- Børn 10,7.6 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 50,- Børn 10,13.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se mere under 6.6

13.6 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 6.6
14.6 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
20.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se mere under 6.6
20.6 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 6.6
21.6 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
Sct. Hans aften på solnedgangspladsen.
Båltaler Borgmester Birgit Hansen kl. 21
27.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se mere under 6.6
27.6 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 6.6
28.6 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
29.6 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. Begrænset antal pladser. Billetter reserveres
på tlf. 61 31 00 73 Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10.00. Voksne 50,-. Børn
25,- Prisen er inklusiv museumsbesøg.
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26.7 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
27.7 DISSEKTION AF HAJ
		 - BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
28.7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
se mere under 30.6

24.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
Kl. 10-12. Se mere under 2.8
29.8 SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
30.8 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6

// AUGUST

5.9

// SEPTEMBER
1.8
2.8
2.8

Fotograf: Susanne Lanng
30.6 MARINBIOLOGISK SEJLADS
En tur for både små og store ”biologer”. Tag
med fiskekutteren ”Hansa” og oplev de mange forskellige dyr, der lever på havbunden
ud for Skagen. Turen varer fra kl. 10 - ca. 12.
På museet ser vi nærmere på dyrene under
mikroskopet.
Billetter købes på Skagen By - og Egnsmuseum hver dag ml. kl. 10-15. Bemærk 12 pladser
pr. tur. Pris 175,- uanset alder.

// JULI
4.7

SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se mere under 6.6
4.7 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 6.6
5.7 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
6.7 DISSEKTION AF HAJ
		 - BILLETTER SKAL RESERVERES
		 se mere under 29.6
7.7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
se mere under 30.6
11.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se mere under 6.6
11.7 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 7.6

12.7 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
13.7 DISSEKTION AF HAJ
		 - BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
14.7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
se mere under 30.6
18.7 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 hedemosens karakteristiske planter.
Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 10-12. Pris: 50,18.7 NATRAVNE & MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
se mere under 6.6
19.7 RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
20.7 DISSEKTION AF HAJ
		 - BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
21.7 MARINBIOLOGISK SEJLADS
se mere under 30.6
25.7 SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7

3.8
		
4.8
8.8
9.8
10.8
		
15.8
16.8
22.8
23.8

SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
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. 15-17. Voksne 50,-. Børn 10,DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
MARINBIOLOGISK SEJLADS
se mere under 30.6
SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6

6.9
12.9
13.9
14.9
17.9

SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
SKAGENS SNAPSEURTER
se mere under 18.7
RÅBJERG MILE
se mere under 7.6
VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
Kl. 10-12. Se mere under 2.8
LÆR AT SAMLE SVAMPE
Hvis sommeren har været god, er der
allerede nu mulighed for at samle
spisesvampe. Lær områdets mest
almindelige svampe at kende.
Mødested: Naturhistorisk Museum.
Kl. 11 til ca. 13. Voksne 50,-. Børn 10,Tilmelding på tlf. 61 31 00 73.

// OKTOBER
17.10 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. Voksne 50,-. Børn 10,18.10 DISSEKTION AF HAJ
		 - BILLETTER SKAL RESERVERES
se mere under 29.6
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