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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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Et hjem
i Gl. Skagen

”Vi oplever, at den stigende
interesse for bolighandel
også har ramt Gl. Skagen”
Sådan udtaler Ronnie Calundan,
daglig leder af ejendomsmæglerkontoret SKAGEN Mægleren.
”Allerede i sommeren 2017
havde vi en stigende interesse
for køb af ejendom i Gl. Skagen
og vi kan mærke at dette fortsætter i 2018”. Den stigende
interesse oplever vi også i kølvandet på det nye område ”Lille
Skagen”, som vil være med til at
forbinde Skagen og Gl. Skagen.

I Gl. Skagen er det drømmen
om at bo med havet og det
skønne klitlandskab som nabo,
der lokker køberne til området.
”Det folk efterspørger, er muligheden for at bo tæt på naturen.
Ligeledes er køberne dybt forelsket i idyllen i området; her
er en bestemt ro og skøn atmosfære, og de gule huse med
røde tage er yderst populære.”
fortæller Ronnie Calundan, som
forventer et travlt forår med bolighandler. Sidder du og tænker
på at købe bolig i Gl. Skagen,
så er Ronnie Calundan og hans
team klar til at hjælpe dig.

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 23 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

Gl. Skagen – midt i naturen, tæt på vandet og fuld af stemning.
Her ønsker mange at finde et hjem.
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Grundejerforeningen Gammel Skagen
– kystsikringsprojektet og den nye Solnedgangsplads

Formanden Paul Kjær skriver:
Året 2017 gav ikke synlige tegn på, at de to store
projekter rykkede sig, men meget er sket bag kulissen og 2018 bliver året, hvor der omsider kommer gang i selve arbejdet.

Kystsikringsprojektet:

Efter 10 års frem- og tilbageløb fik det hele et alvorligt tilbageslag i juni måned sidste år, da det
nye klagenævn i Viborg afsagde sin kendelse i
forbindelse med de verserende 14 indkomne klager, der omfattende alt fra bidragspligt til klage
over strandens store ralmængder, der forhindrer
en ordentlig badestrand med sand og hvad dertil
hører.
Kommunens bidragsmodel, som var støttet af
Grundejerforeningen, blev tilsidesat og kun selve
kystsikringsprojektet med de 18 bestående høfder og anlæg af 5 nye høfder ude ved Rævehulevejsområdet blev godkendt.
Når bidragsmodellen blev kasseret skyldtes det
alene kommunens manglende indstilling til i projektet at sikre en brugelig sandstrand, og dermed
opfylde det rekreative formål, som er en betingelse for at kunne pålægge bidrag for de grundejere,
der ikke direkte er truet af havet.
Det betød, at i stedet for omkring 700 bidragsydere ville nu omkring 60 grundejere kunne risi-
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kere at blive pålagt at afholde de 6 mio. kr. som
ved klageafgørelsen pludselig manglede finansiering.
At klagenævnet har truffet en skrivebordskendelse uden at sætte sig ind i forholdene synes
umiddelbart at være resultatet, for alene de nye
høfder ved Højen klit, som dels skal beskytte klitten og være en integreret del af det totale høfde-

Kystsikringsprojektet er vigtigt, da vi uden det mister
1,3 meter af Gl. Skagen hvert år...

anlæg, skulle nu efter nævnets afgørelse dækkes
af 4 grundejere.
En helt urimelig og umulig situation, som ville bevirke, at hele sagen ville ende i en ny klagerunde
– med udsigt til yderligere 3-4 års forsinkelse udover de allerede passerede 10 år.
I grundejerforeningen tror vi ikke, at klagerne har
været klar over, hvad deres indsigelse rent faktisk

er kommet til at betyde, men midt i håbløsheden,
blev der på foreningens generalforsamling i juli
måned rejst forslag om at tilvejebringe bidrag ad
frivillighedens vej, så Gl. Skagen kunne sikres og
ikke fortsat rykke de 1.3 meter bagud, som det
rent faktisk sker hvert år.
Havde høfderne ikke været anlagt i henholdsvist
1950 og 1978 ville vandkanten i dag ligge langs
Højensvej – det siger noget om, at høfderne ikke
bare er til for sommerhusejerne langs yderste klitrække.
I godt og positivt samarbejde med Kommunen
og ikke mindst ved borgmester Birgit Hansens
mellemkomst, er det nu lykkedes at fremskaffe
den manglende finansiering, og med 3 mio. kr.
fra grundejernes frivillige bidrag og 2 mio. kr. fra
Kommunen samt resten fra Kystdirektoratets tilskudspulje og ejeren af Højen Fyr er man kommet
i mål med de 6 mio. kr.
Det betyder, at Kommunen har kunnet indsende
projektansøgning til godkendelse i Kystdirektoratet, og at man kan indlede den påkrævede VVM
undersøgelse og derefter indhente tilbud fra entreprenører og påbegynde anlægsarbejdet i foråret 2018 og hen over sommeren færdiggøre dette.
Så omsider lysner det, og grundejerforeningen
håber så også, at rallet på stranden finder sin
løsning, så det rekreative formål hen ad vejen opfyldes.

Den fremtidige vedligeholdelse af høfdeanlægget skulle efter den oprindelige bidragsmodel
pålægges alle bidragsydende grundejere, men
dette er i første runde umuliggjort, og skal derfor
varetages af et frivilligt kystlag, der skal oprettes,
når anlægsarbejdet er afsluttet.
I dette frivillige kystlag har et stort antal af Grundejerforeningens medlemmer også stillet sig til rådighed og af de indsamlede midler er yderligere
1 mio. kr. reserveret som garantikapital for den
fremtidige vedligeholdelse udover et årligt kontingent på kr. 350,-.
Muligheden for de mange grundejere, der nu er
fritaget for – eller selv har valgt ikke at deltage i
selve finansieringen af kystbeskyttelsesanlægget
– til at være med i det kommende kystlag, skal
drøftes med kommunen, idet vi forestiller os at
deltagelse af ikke-bidragsydende forudsætter et
indskud på 1000 kr. og det årlige kontingent på
350 kr.
Indkaldelse til stiftende generalforsamling forventes at blive omtalt og annonceret i Skagen
onsdag, når endelig beslutning er taget, og det
nye kystlag etableres som en selvstændig forening, med egen økonomi, uden for grundejerforeningens regi.
>> fortsættes på side 6
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VELKOMMEN TIL HYTTEFADET I GL. SKAGEN
Hyttefadet og dens stamgæster er en stor del af Gl. Skagen og vi vil bestræbe os på at blive ved med at være et samlingspunkt med god mad, hyggelig atmosfære og den rette
stemning. Vi gør os umage med at bruge de bedste råvarer og ingredienser for at bevare smagen og kvaliteten. Sammen med et godt og solidt team, både i køkkenet og i
restauranten, glæder vi os til at servere for vores gæster.

HYTTEFADETS CAFÈ:

LIVE MUSIK OG PRIVATE ARRANGEMENTER:

Hvorfor ikke slå vejen forbi til en dejlig varm kop kaffe eller en kold forfriskning efter en
dejlig gåtur i Gl. Skagens skønne omgivelser. Melder sulten sig, serverer vi forskellige
frokostretter fra kl. 12.

Fra søndag i uge 28 til og med søndag i uge 29 er der livemusik hver aften fra kl. 23.
Programmet kan læses på hjemmesiden.

HYTTEFADETS BRASSERIE:
Om aftenen byder vi vores gæster på moderne velsmagende retter fra vores a la carte
menu, der kan nydes på terrassen, når vejret tillader. Vores a la carte aftenmenu
serveres fra kl. 18. Prøv Hyttefadets 3 retters menu til kr. 365,-

Ønsker I at fejre en fødselsdag, fest eller anden begivenhed vil vi meget gerne danne
ramme om arrangementet. Vi er fleksible med menu, ønsker og andre ideer.
Der er mulighed for at afholde arrangementer hele året på Hyttefadet.
Ring og spørg nærmere.

JUL & NYTÅR:
Vi tilbyder julemenu ud af
huset samt vores populære
nytårsmenu til afhentning.
Ring og hør nærmere.

Tlf. 9844 1777

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

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

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

SE ÅBNINGSTIDERNE
på vores hjemmeside:
www.hyttefadet-skagen.dk
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VI HOLDER ØJE MED GL. SKAGEN...

Solnedgangspladsen:

Vinderprojektet som er udarbejdet af Århus arkitektfirmaet Kirsten Jensens Tegnestue i samarbejde med bl. billedhuggeren Ingvar Cronhammer
er i det store og hele færdigbearbejdet, men
arbejdet kan i sagens natur ikke påbegyndes, før
høfdeanlægget virker.

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

Foto: Turisthus Nord
Udsigten fra solnedgangspladsen skal gerne kunne
nydes mange år endnu.
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Grundejerforeningen har via den frivillige indsamling fået et stort antal nye medlemmer – og
indmeldelse modtages meget gerne fra interesserede ved kontakt til foreningens kasserer
Cathlin Hennings: e-mail: ch@akurum.dk eller til
adressen Kyhnsvej 6, 2930 Klampenborg.

HJERTESTARTERE I GL. SKAGEN
•

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

•

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

•

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

•

Jeckels Hotel, Jeckelsvej 5
– døren er altid åben

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

Derfor er planen, at igangsættelse sker i umiddelbar fortsættelse af høfdeanlæggets afslutning og
således vil kunne stå færdigt til foråret 2019.
Det bliver et spændende projekt, som er indpasset i den helt specielle natur, som Gl. Skagen
byder på. Hele projektet kan ses på de opsatte
informationstavler på den nuværende Solnedgangsplads.
Projektet er tilvejebragt med støtte fra Realdania,
Inger og Asger Larsens familiefond samt ENV fonden og Frederikshavn Kommune, der er ejer af
pladsen.
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Gallerie Rasmus
Strandgalleriet
Jeckelsvej 4, 9990 Skagen
Tlf: 29 78 49 81
www.gallerie-rasmus.dk
Åbningstider Strandgalleriet 2018
28/4 – 29/4
kl. 15 – 18
10/5 – 13/5
kl. 16 – 18
19/5 – 21/5
kl. 16 – 18
1/7 – 31/7
kl. 15 – 18
1/8 – 2/9
kl. 16.30 – 18
Anders Moseholm, maleri

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018
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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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Den hjemvendte søn
Chefkok Jakob Spolum

Den 1. september 2017 blev
Jakob Spolum chefkok på
Ruths Hotel, og det seneste
kapitel i historien om Ruths
Hotel kunne sagtens kaldes
for ”den hjemvendte søn”.
Jakob Spolum er født og opvokset i Sæby syd for Skagen,
og da han for 10 år siden ønskede at blive gourmet kok, så
var det naturlige valg at komme i lære under mesteren selv,
Chef Michaud på Ruths Hotel.
Det er da også en ydmyg ærefrygt, at han nu har overtaget
det køkken, hvor han fandt sin
første inspiration i den klassiske franske gastronomi.
Siden Jakob blev udlært i
2009 har han arbejdet på
Strandgården på Læsø, Munkebro Kro og hos Thomas Pasfall i Odense – de seneste år
har han været medejer af Restaurant Sletten i Humlebæk,
med flotte anerkendelser i gastronomiske kredse.

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

Det klassiske køkken
med et innovativt,
personligt twist
Jakob har stor respekt for det
arbejde og den betydning såvel
Chef Michaud som Dennis Juhl
har haft på Ruths Hotel, og Ruths
Brasserie fortsætter i samme stil
som det klassiske og autentisk
fransk brasserie. Men selvom
Jakob betragter sig mere frankofil end Dennis, så fornægter de
Nordjyske rødder sig ikke.
Trangen til kreativitet med et
personligt twist opleves primært
i Ruths Gourmet, der stilmæssigt
er en blanding af dansk og nynordisk med en stærk forandring
er det klassiske køkken med primær fokus på smagsoplevelsen
mere end det kunstneriske indtryk.

PRONORD
COMPUTERSHOP
– et lille firma i Skagen
TRÆNGER DIN PC TIL ET
EFTERSYN?

Brug vores tilbud om optimering og rensning
inden for 24 timer – til en fast lav pris

PRONORD COMPUTERSHOP
Servicerer og fejlretter de fleste computermærker.
– Salg af både nye og refurbished computere.
Masser af computertilbehør og printere

PRINTERPATRONER

Dag til dag levering af de fleste mærker.
Gratis levering i Frederikshavn kommune.
Levering i hele landet.

PRONORD WEBSHOP
Kig ind på www.pronord.dk
og se et udvalg af vores varer.

Hos PRONORD COMPUTERSHOP er vi kendte
for vores personlige rådgivning - og vi bliver
hos vores kunder indtil tingene fungerer!

COMPUTERSHOP
v/ Bjarne Albertsen
Vesterhede 1 . 9990 Skagen

Telefon 4240 1000

bja@pronord.dk . www. pronord.dk
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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

Minigolf for hele familien

SKAGEN CAMPING

Minigolf for hele familien
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Minigolf for hele familien

Europas
største
minigolfbane

Minigolf for hele familien

HVOR HAVET OG VENNER MØDES....!

Minigolf for hele familien

SKAGEN CAMPING
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Skagbanke 30 . 9990 Skagen

Galleri Jensby
“At rejse er at leve”, sagde vores store digter, Hans Christian Andersen.
At rejse i kunstens univers er en daglig glæde – ja, en gave.

Kunst inspireret af Skagen, udført i Skagen,
med materialer fra Skagen.
Juni/september: Torsdag, fredag og lørdag
Juli/august: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Alle dage fra 11.00 til 17.00

Sonja Jensby
Galleri
Skagbanke 30
Skagen
www.galleri-jensby.dk
LIDT OM GL. SKAGEN // 2018
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Hummerfest
HENRIETTE LINNEMANNS MADHJØRNE

for 12 personer ...

Hummer er en rigtig sommerspise - især heroppe ganske nær ved havet, hvor fisk og
skaldyr er friskfangede. Grib chancen og inviter venner og familie til hummerfest.
Dressingen tilsættes finthakket dild i rigelige
mængder.
Alle hummere skæres op og løsnes fra de flotte
hummerskaller, så de er nemme at gå til.
Skylleskåle med citronsaft sættes ved hver kuvert,
og et pænt, rent viskestykke lægges som serviet.
Ristet brød, ekstra citron og dild pynter fint og
smager skønt som tilbehør.

SKABER MODE PÅ JECKELSVEJ
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

12

Der bruges mindst en halv kogt hummer pr næse.
Dernæst kan suppleres med jomfruhummere,
som har et finere og lettere kød.
Hummersauce:
2 æggeblommer og
saften af to citroner blendes med to tsk. Dijon og
to dl god olivenolie
(Kan evt. erstattes af en god mayonnaise iblandet
18 procent cremefraiche)
tilsæt dernæst
et lille fed presset hvidløg
I rød finthakket chili
salt og peber
lidt Tabasco-sauce efter smag

Tilbehør / Pro persona:
En fileteret “Pink grapefrugt“, samt en halv avokado i skiver placeres på lidt friske, sprøde salatblade, og anrettes på et fad. Fadservering er
vigtigt, og vær omhyggelig med udskæringen af
grapefrugten og avokadoen, så salaten står præcis i struktur og farver. Drys med krydderurter.
Dessert: Lokale friske økologiske jordbær – med
fløde naturligvis.

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

MUSEETS ÅBNINGSTIDER: 12. - 29. JUNI: TIRS-FRE KL. 12 - 16 ■ 2. JULI - 5. AUG: ALLE DAGE KL. 12 - 16 ■ 7. AUG - 7. SEPT.: TIRS-FRE KL. 12 - 16 ■ 15. OKT. - 19. OKT. KL. 11 - 15
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BADEHOTELLET
som ikke kalder sig badehotel
Af Jan Ludvigsen, Storyteller, Ruths Hotel
Ruths Hotel er et historisk badehotel, som åbnede i
1904 af Emma og Hans Chr. Ruth. Hotellet gennemgik en total renovering i 2004, og i 2010 blev det
slået sammen med Strandhotellet Gl. Skagen. I dag
består Ruths Hotel af 4 bygninger med i alt 52 værelser indenfor 100 meters afstand lige i hjertet af Gl.
Skagen idyllen. I hovedbygningen er 2 restauranter:
Ruths Gourmet og Ruths Brasserie ved køkkenchef
Jakob Spolum; pejsestue og en lille Wellnessafdeling. Dette er kort fortalt de nøgtern facts om Ruths
Hotel, men hvis man skal forklare hvad Ruths Hotel
egentlig er, så er det måske ligefrem nemmere at
fortælle hvad vi ikke er, samt hvilke ord vi vælger ikke
at bruge om Ruths Hotel.
HVAD ER RUTHS HOTEL OPLEVELSEN?
Først og fremmest så er Ruths Hotel for vores gæster
slet ikke et hotel – det er en oplevelse. Vores primære
eksistensberettigelse er ikke som et normal hotel blot
at sælge værelser eller overnatninger i Skagen. Vores
gæster kommer for at nyde Ruths Hotel Oplevelsen

14

og i særdeleshed den unikke natur med klitter og
strand omkring Gl. Skagen idyllen. Trivago har her
i 2017 lavet en top 5 liste over badehoteller med
Ruths Hotel øverst. I august udkom en bog med 12
danske badehoteller, hvor badehotelstemningen på
Ruths Hotel smukt beskrives. Tv-serien Badehotellet
er populær som aldrig før, og det er helt klart tidens
trend at søge mod noget autentisk og nostalgisk
som netop i Badehotellet. Umiddelbart vil det mest
logiske jo være at ride med på denne bølge og dyrke
begrebet badehotel i al form for marketing og beskrivelse af Ruths Hotel, men vi bruger bevist ikke ordet
badehotel i beskrivelsen. Dette skyldes 2 grunde:
dels er Ruths Hotel åben året rundt, og ordet badehotel indikerer for mange et hotel som lukker ned
om vinteren og blot er åben i sommermånederne.
Den primære grund er dog at vi ikke længere anser
os som et autentisk badehotel, men måske mere
som en badehotelstemning med moderne komfort.
Vi har ikke længere badeværelser på gangen, der er
fjernsyn og internet forbindelse på alle værelser og
køkkenet i det populære Ruths Brasserie er autentisk
fransk og ikke traditionel dansk køkken. Desuden

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

mener vi at hoteller som Brøndums, Hjorths Hotel
og forhåbentlig igen i 2019 også Svinkløv er meget
bedre til det autentiske badehotelsoplevelse, hvor
man føler at man træder ind i en tidslomme som var
man med den populære i TV-serie.
MEN VI ØNSKER HELLER IKKE
AT VÆRE ET LUKSUSHOTEL
Når nu Ruths Hotel er blevet moderniseret i sådan
en grad at vi ikke længere ønsker at bruge ordet
badehotel, så må det da betyde at vi kalder os for et
luksushotel? En sådan antagelse er dog ligeledes forkert, idet vi godt kan lide at forventningsafstemme
med, at på trods af 5-stjerner, så bestræber vi ikke

efter en luksusoplevelse med en masse fine fornemmelser. Der er hverken marmor, guld søjler eller store
springvand i foyeren på Ruths Hotel, og personalet
render ikke rundt med hvide handsker og underdanigt hilser på gæsterne. Ruths Hotel Oplevelsen
handler mere om hygge, afslapning og livsnydelse.
Vores kernefortæling er da også, at ”Ruths Hotel
Oplevelsen er eksklusiv forkælelse af alle sanser, der
dermed skaber en følelse af indre ro, velvære og tid
til hinanden”. Det sidste er så måske også undtagelsen for når vore gæster betragter tid som værende
luksus, så er vi måske alligevel et luksushotel. Mange
af vore gæster fortæller os da også ved afrejse at
2 dage på Ruths Hotel giver den samme effekt i
kroppen som 1 uge ved sydhavsøerne. Så selvom vi
ikke kalder os for et badehotel, så formår vi måske
alligevel med en uformel badehotelstemning at tage
vore gæster tilbage til en tid uden stress og jag.”
RUTHS HOTEL – DET LIGGER I VORES NATUR

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 // 2018
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Ruths Brasserie
Autentisk fransk brasserie, som er åben hver dag
året rundt fra klokken 12.00 til 21.00 samt 22.00 på
fredage, lørdage, helligdage og i sommerferien.
Som et klassisk fransk brasserie er det et koncept
uden bordreservationer, hvilket kan betyde at vi
nogle gange forcerer jer til at hygge lidt i pejsestuen
inden der bliver et bord klar. Vi har dog valgt at gøre
en undtagelse på konceptet, så det er muligt at
bestille bord til klokken 12.00 eller 18.00.

Ruths Gourmet
Restauranten på Ruths Hotel tilbyder en ypperlig
gastronomisk oplevelse med smagen af Skagen
fortolket af køkkenchef Jakob Spolum. Det er et
køkken med hovedvægt på en klassisk gastronomi,
dog med inspiration af nytænkning og lokale
Nordjyske råvarer.
Åben hver fredag og lørdag året rundt med ekstra
åbningsdage i sommerhalvåret. Bordreservation
foretages ved kontakt til receptionen.

Ruths Wellness
En forkælelse af hele kroppen med sauna, dampbad,
motionsmaskiner (cykel, løbebånd og romaskine)
samt det opvarmede terapibassin med en vandtemperatur på 30-32 grader. Dagskort kan købes ved
henvendelse i receptionen, og derudover tilbydes
velvære og skønhedsbehandlinger i særklasse.
Læs om de forskellige behandlinger på
ruths-hotel.dk og bestil på wellness@ruths-hotel.dk

Morgenbrødsudsalg
Frisk og liflig morgenbrød samt morgenavisen kan
afhentes hver dag ved Ruths Brasserie fra klokken
7.30 til 10.00.
Det anbefales at bestille morgenbrødet dagen forinden ved at udfylde en bestillingsseddel i
receptionen, hos tjenerne i Ruths Brasserie eller
online på vores hjemmeside.

Ruths Hotel er mange forskellige aspekter, alle med ambition om at skabe en oplevelse af eksklusiv
forkælelse af alle sanser, hvilket medfører en følelse af indre ro, velvære og tid til hinanden
– det ligger i vores natur.

Hans Ruths Vej 1 . Gl. Skagen . 9990 Skagen
Tlf. (+45) 9844 1124 . www.ruths-hotel.dk
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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.
Vi glæder os til jeres besøg.

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018
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Carsten Vammen
Nutidens Skagensmaler

Maleren Carsten Vammen kom sammen med sin
familie i 1985 til Gl. Skagen. Herfra har Carsten
Vammen malet og udstillet sine malerier siden.
Men på grund af datterens sygdom i 2006 blev
pensel og palet blev lagt på hylden i årene fremover. Carsten Vammen begyndte at tage fat om
maleriet igen i 2016, og i Påsken 2016 afholdt
han igen en udstilling, ikke i atelieret, da det delvis blev brugt til opbevaring, men i den private
del af huset.
Atelieret på Munkeklit 4 blev rigtig åbnet igen i
sommeren 2017
Carsten Vammen, der bliver 70 år til sommer, siger: ”Jeg kan godt mærke, at kræfterne ikke er
de samme som i de yngre år, men jeg føler at erfaringen og kreativiteten er blevet større, og jeg
også har udvidet mit motivvalg. Og de over 10 år
jeg ikke har været så aktiv som maler, har på in-

gen måde været spildt, for de kreative tanker og
inspirationen voksede stadig i mig, selv om det
ikke blev omsat til malerier på lærred. Så jeg kan
mærke der er mange kunstværker der stadig venter på at blive udtrykt på et lærred”
Det er stadig maleren Carsten Vammens passion
at male ude i naturen, hvor man oplever lyset, luften og atmosfæren, som er selve livsnerven i kunsten. Det var også det, de gamle skagensmalere
satte så stor pris på. Og de havde igen lært det
af de franske impressionister, som også har været
en stor inspirationskilde for Carsten Vammen. Så
denne tradition vil han gerne føre videre, for det
er ude i naturen at kunsten skabes og indfanges.
Så i sommerhalvåret vil man igen kunne møde
Carsten Vammen med staffeli og malerkasse.
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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-
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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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Natravnen
Den fortryllende stemme i sommernatten

Af Poul Lindhard,
Naturhistorisk Museum Skagen
Oprindeligt holdt natravnen til på den åbne lynghede, men i takt med hedens opdyrkning, blev
dens biotop langsomt forvandlet til agerland, og
først da man fra midten af 1800-tallet begyndte
at anlægge fyrreplantager i de jyske klitlandskaber, skabte man nye miljøer, som arten forstod at
tilpasse sig: lave, tætte fyrrebevoksninger ydede
skjul for både rede og unger, såvel som for den
voksne fugl i dagtimerne, og de åbne landskaber
med græs og lyng mellem fyrrebevoksningerne
var det ideelle sted for fuglens jagt på nataktive
insekter.
Denne biotoptype eksisterer heldigvis stadig
heroppe og langs den jyske vestkyst, og mange
steder kan man opleve denne mystiske fugl i sommernatten.
Vandrer man i klitplantagen efter solnedgang, vil
man snart opleve starten på nattens koglerier;
fra et enligt træ lader hannen sin snurrende sang
lyde. Den lyder omtrent som strandtudsernes
stemmer fra de lave klitsøer, men mens tudsernes lyd er skabt af et helt kor af forventningsfulde
hanner, kan en enkelt natravn fylde sommernatten med en forunderlig lyd, som kan vare i flere
minutter; det er som om, den slet ikke trækker
vejret.
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Natravnen – lille fugl med stor stemme.

Pludselig stopper lyden. Måske fuglen lytter efter
andre aktive hanner, og så starter sangen hurtigt
igen, måske fordi den vil flyve til den næste sangpost for at forsvare sit territorium. Når den letter,
afslører den sig selv ved at udstøde et skarpt ”gåvæk”, og er der andre hanner i luften, markerer
de sig med en klaprende lyd, der frembringes ved
at slå vingerne sammen henholdsvis over ryggen
og under bugen, som duer også kan gøre.

Natravnen jager insekter i luften ved hjælp af synet. Af bygning minder den om en gøg eller en lille falk, men dens flugt er meget anderledes. Står
man stille ved en lysning, hvor den jager, kommer
den ofte ganske nær, den er nysgerrig. Selv når vi
står en gruppe på en halv snes eller flere på én af
Naturhistorisk Museums natravneture, kommer
de meget tæt på; kan endog sætte sig på stien
få meter fra gruppen. Flugten er flagrende – næ-

sten som en dagsommerfugl – og helt lydløs, som
uglens, og selvom solen for længst er gået ned,
kan hannerne let skelnes fra hunnerne på en hvid
plet nær vingespidsen og hvide pletter yderst på
halen.
Der er meget overtro knyttet til natravnen. Man
troede den levede af at drikke mælk hos bondens
dyr, når disse om natten hvilede sig på marken.
Så stærk var denne overtro, at Linné i 1700-tallet
gav fuglen det latinske slægtsnavn Caprimulgus –
direkte oversat: Gedemalkeren!
Museet afholder sommeren igennem en ugentlig natravnetur startende kl. 22 og sluttende nær
midnat. Her har man rig lejlighed til at opleve
den lyse sommernat midt i Skagens dejlige natur
– og til at stifte bekendtskab med nattens hemmelighedsfulde fugl.
I min introduktion, inden turen starter, plejer jeg
at fortælle, at natravnene ikke er beslægtet med
uglerne, og at man dårligt ved, hvor i systematikken den hører hjemme, men det er ikke længere
sandt; bestemmelser af fuglenes DNA har afsløret natravnenes slægtskab. Og hvilket slægtskab!

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

Helsehuset Skagen
massage wellness og kropsterapi i Skagen

Klinikken ligger
på Westbanke
- lige
midt imellem
Gl. Skagen
og Skagen by
- velkommen!

Vi udvikler din nye Wordpress hjemmeside!
Udvikling af hjemmesider i Wordpress CMS systemer er
vores kernekompetence. Det har vi gjort i mere end 10 år,
og til kunder i hele landet.
Kontakt os allerede i dag, så finder vi for dig den optimale
løsning i fællesskab.
zkagen marketing - "Omhyggelighed, akkuratesse samt
venlig og imødekommende Nordjysk personlig service"
Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen
Indehaver

Westbanke 30 • 9990 Gl. Skagen • Tlf. 23 20 94 94
info@zkagen.dk • www.zkagen.dk
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RAB Godkendt Behandler !
Se hjemmeside for
mere information og
masser af billeder !
HelseHusetSkagen.dk
Fysiurgisk massage • kropsmassage • ansigtsmassage • sportsmassage • hotstone massage

Fysiurgisk massør Bettina Strauss Andersen
Westbanke 30 • 9990 Gl. Skagen
Tlf 29 26 62 60 • sms 29 26 62 60
bettina@helsehusetskagen.dk • www.helsehusetskagen.dk
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Fiskerhus & kunstnerhjem
Ottesen, Mogensen og Nystad

af Hans Nielsen
Livet på Niels Ottesens Vej 15 begyndte i 1822, hvor
fisker Jens Hansen byggede et seks fag langt hus af
bindingsværk i fyrretræ, tækket med strå og klædt
med fjæl. Huset var indrettet med stue, køkken og
kammer, varmen kom fra en enkelt kakkelovn. Et
klassisk fiskerhus fra tiden, og hvor Jens Hansen,
hans kone Mette Pedersdatter og deres tre børn
levede i en årrække. Så flyttede de længere ned ad
vejen, og huset blev overtaget af Hans Christensen
Ruth i 1837. Der kom udskud på huset, og en staldog ladebygning blev tilføjet.
Da Hans Ruth stillede sivskoene 60 år gammel i
1864, kom Ottesen-familien ind i billedet. Fisker
Jens Nielsen Ottesen (1837-1905) og hans kone
Martha Markstrøm (1840-1914) sørgede for trængsel i gemakkerne ved at sætte ni børn i verden. Tre
af børnene var dog dødfødte, en døde af kopper
blot et år gammel og endnu en døde tyve år gammel. Grumt, men ikke særlig opsigtsvækkende i en
tid, hvor dødeligheden blandt både børn og voksne var ganske betydelig.
Den ældste søn var Niels Andreas Ottesen (18681945). Han levede næsten hele livet i huset, som
han overtog efter forældrenes død. Huset gennemgik de traditionelle forandringer og forbedringer. Grundmur afløst bindingsværk, stråene veg
for tegl.
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Niels Ottesen blev fisker ligesom faderen. Han drev
fiskeriet fra S. 102 Mary, og senere havde han sammen med Jens Rasmussen og Søren Lauritzen S.
65 Skagerak, en åben, klinkbygget båd, som Rasmus Gaihedes Bådebyggeri søsatte i 1908.

Ældre foto af Niels Ottesens Vej 15. Senere blev den
østligste dør sløjfet, skorstenen flyttet og lokumsbygningen på østgavlen sløjfet.

Niels Ottesens Vej 15 fotograferet i 2013
af Jesper Nystad

Niels Ottesen blev også redningsmand og var
fra 1892 del af det faste mandskab i Højens redningsbåd. Han blev bådfører i 1924 og fra 1932

til han faldt for aldersgrænsen i 1938, var han
opsynsmand ved redningsstationen i Højen. Han
blev i 1919 dekoreret med Det Spanske Redningsselskabs medalje for indsatsen ved bjergningen
af de ombordværende på den spanske damper
Igotz Mendi, der strandede i 1918, og i 1925 overrakte redningsbestyrer Fabricius ham Dannebrogsmændenes hæderstegn. Niels A. Ottesen var ikke
decideret politisk aktiv, men opstillede dog i 1913
på den borgerlige liste ved valget til ligningskommissionen.
Fra 1931 drev han kiosk ved nedgangen til stranden i Højen. Den satte han billigt til salg i 1940 på
grund af sygdom.
Niels Ottesen giftede sig i 1892 med Agnes Andersen fra Frederikshavn. Hun døde blot 49 år
gammel i 1921, men seks børn blev det da til,
heriblandt drengene Arthur, Janus, Kaj, Svend og
Harry, der alle stod til søs. Der er stadig mange efterkommere af Niels Ottesen i Skagen.
Efter Niels Ottesens død havde Stuhrfamilien fra
Hollænderhuset bygningen i en halv snes år. Så
blev fiskerhuset sat til salg i Berlingske Tidende.
Samtidig sad tegnerne Gerda Nystad og Jørgen
Mogensen nygifte i et lille hus i Schweiz og var
deprimerede over de truende bjergmassiver, der
omgav dem. Gerda Nystad fik øje på annoncen og
sagde i et tonefald, der aldeles udelukkede alter-

nativer, at det hus skulle de have fat i. Sådan blev
det, og tegnerparret tilbragte nu næsten 50 lange
somre i huset på Niels Ottesens Vej 15.
Flittige var de, men også muntre og uhøjtidelige
deltagere i det boblende og åndfulde liv blandt
kunstnere, badegæster og fastboende høwboer

Jørgen Mogensen og Gerda Nystad i godt selskab
med Alex Secher og Arne L. Hansen ved en reception i
haven ved Skagens Museum

og skagboer. Udviklingen i Gl. Skagen bekymrede dem dog en smule til sidst. Engang sænkede
tystheden sig over både Skagen og Gl. Skagen
i lange vintermåneder, hvor både naturen og
menneskene kunne komme lidt til hægterne efter
højsæsonens bulder og brag. Så blev hotellerne solgt i små portioner og befolket året rundt,
samtidig med at der blev anbragt ferieboliger på
hver en kvadrattomme ledig byggegrund i Højen.
>> fortsættes på side 25

LIDT OM GL. SKAGEN // 2018

© Fotos: Anders Rysgaard, Bent Rej, Jan Holmann

JECKELS HOTEL: TIMESHARE - KØB eller LEJ

Y D E R L I G E R E O P LY S N I N G E R -

SE WWW.JECKELS.DK - ELLER RING +45 98 44 65 44

af Gl. Skagens ældste og smukkeste
E nbygninger
- Jeckels Hotel - består af

indflytningsklare ved ankomsten med redte
senge og håndklæder.

42 smagfuldt indrettede og velholdte 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
indeholder lejlighederne et hyggeligt badeværelse med toilet og bad. Lejlighederne er

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

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

JECKELS GL. SKAGEN
Jeckelsvej 5, 9990 Skagen
Telefon (+45) 98 44 65 44
info@jeckels.dk
www.jeckels.dk
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HØJENGRAN TIME SHARE
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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Gerda Nystad bragte i den anledning en grum anmærkning i form af en tegning i Skagens Avis i 1983.
Hun havde vel også ret et langt stykke ad vejen, selv
om der stadig er afgrundsdyb forskel på Hellerupugen og nogle klamme novemberdage i Højen.
Gerda Nystad var københavner og tegnede allerede i gymnasieårene til diverse blade. Hun gik på
Kunsthåndværkerskolen, lavede i årevis tegneserier
for børn og arbejdede som avistegner for Politiken,
B.T. og Weekendavisen sideløbende med, at hun illustrerede en lang række børnebøger. For Skagens
Bibliotek lavede hun bogmærkevignetter, og i 1967
kunne man på forsiden af bibliotekets årsberetning
se Skagens fremtidsminder som en besk kommentar til byudviklingen. Gerda Nystad løste også illustrationsopgaver for Skagen Turistforening og var
taler ved Sankt Hansbålet ved Fyrbakken i 1978,
hvor hun klogt talte om, at Skagens hjerte banker i
kutternes motorer. Skagensmærket i 1993 havde et
naturmotiv lavet af Gerda Nystad.
Jørgen Mogensen blev født i Hillerød, hvor han
far forhandlede støbegods. Han fik guldmedalje
som håndværksmaler, men det var malerkunsten,

der trak, og Jørgen Mogensen kom på RaastrupBøjesens Skole. Samtidig kastede han sig over over
bladtegneriet og debuterede i Politikens Magasin
i 1943. Han har også virket som billedhugger og
arbejdet med jern og plastic, men det er som vittighedstegner og tegneserieskaber, han i dag er
kendt af enhver. Serien om Poeten og Lillemor, der
startede i 1950, og som ungdomsvennen Frank
Jæger og hans kone Kirsten Vodder stod model
til, blev kendt langt ud over landets grænser. Hans
serier kørte på et tidspunkt i mere end 175 lande, bl.a. i Le Figaro og New York Herald Tribune.
I 1966 udstillede Gerda Nystad og Jørgen Mogensen
på Skagens Bibliotek, og samme år debuterede Jørgen som billedhugger med værker på Gavnø.
Gerda Nystad fik datteren Lotte i sit første ægteskab.
Hende genser man ofte i nogle af de tidligste striber
Poeten og Lillemor. Tegnerparret fik sammen drengene Jesper født 1955 og Kristoffer (1957-2009).
Gerda Nystad døde i 2002, Jørgen Mogensen i
2004. Deres enorme tegningsarkiv administreres
nu af designer Jesper Nystad, og det er også ham,
der sammen med de voksne døtre Ida og Pauline
stadig skaber liv og glade dage på Niels Ottesens
Vej 15.

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.

/
Til Skagen Turistforenings 75 års jubilæumsavis i 1981 bidrog Gerda Nystad og Jørgen Mogensen hver med deres
helt specielle opfattelse af livet på stranden ved Højen. Her Jørgens tegning.
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www.olejohansen.dk . ole@olejohansen.dk
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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
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// AKTIVITETSKALENDER 2018 //

// JUNI
12.6 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.
Varighed kl. 10-12
Pris: 50.12.6 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 sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på
myreløver.
Mødested: Naturhistorisk Museum.
Varighed kl. 22-23.30
Pris: voksne 50.- børn 10.13.6 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.-

19.6 NATRAVNE OG MYRELØVER
I KLITPLANTAGEN.
se venligst beskrivelsen under den 12.6
20.6 RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 13.6
23.6 SCT. HANS AFTEN
på Solnedgangspladsen med båltale.
Arrangementet starter kl. 21.
26.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se venligst beskrivelsen under den 12.6
26.6 NATRAVNE OG MYRELØVER
I KLITPLANTAGEN
se venligst beskrivelsen under den 12.6
27.6 RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 13.6
28.6 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
Pris: voksne 50.- børn 25.Prisen er inklusiv museumsbesøg.
29.6 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
En tur for hele familien. Turen starter på
museet med en introduktion om stenenes
oprindelse. Herefter går turen til stranden,
undervejs kan man få svar på, hvor stenene
kommer fra og hvordan de kan bestemmes.
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10
Pris: voksne 50.- børn 10.-

Foto: Ruths Hotel
4.7
5.7

10.7
10.7
11.7

12.7

// JULI
3.7
3.7
19.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER.
se venligst beskrivelsen under den 12.6
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SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se venligst beskrivelsen under den 12.6
NATRAVNE OG MYRELØVER
I KLITPLANTAGEN
se venligst beskrivelsen under den 12.6

13.7
16.7

RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 13.6
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se venligst beskrivelsen under den 28.6
SNAPSEURTER OG ORKIDEER
se venligst beskrivelsen under den 12.6
NATRAVNE OG MYRELØVER
se venligst beskrivelsen under den 12.6
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.DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se venligst beskrivelsen under den 28.6
VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
se venligst beskrivelsen under 29.6
VERDENSBALLET KL. 19.30
– ved den Tilsandede Kirke

17.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER.
se venligst beskrivelsen under den 12.6
17.7 NATRAVNE OG MYRELØVER
I KLITPLANTAGEN.
se venligst beskrivelsen under den 12.6
18.7 RÅBJERG MILE
Se venligst beskrivelsen under den 11.7
19.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES.
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan
hajer adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi
mennesker har til fælles med hajer. Til dette
arrangement er der et begrænset antal pladser. Billetter reserveres på tlf. 61 31 00 73
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10.00
Pris: voksne 50.- børn 25.Prisen er inklusiv museumsbesøg.
24.7 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.-
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Foto: Turisthus Nord

25.7 RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7
26.7 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se venligst beskrivelsen under den 19.7
31.7 SKAGENS SNAPSEURTER
Se venligst beskrivelsen under den 24.7

// AUGUST
1.8
2.8

3.8
7.8
8.8
9.8

14.8
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RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se venligst beskrivelsen under den 19.7
VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
se venligst beskrivelsen under den 29.6
SKAGENS SNAPSEURTER
Se venligst beskrivelsen under den 24.7
RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7
DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
se venligst beskrivelsen under den 19.7
SKAGENS SNAPSEURTER
se venligst beskrivelsen under den 24.7

15.8 RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7
21.8 SKAGENS SNAPSEURTER
se venligst beskrivelsen under den 24.7
22.8 RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7
24.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
se venligst beskrivelsen under den 29.6
28.8 SKAGENS SNAPSEURTER
se venligst beskrivelsen under den 24.7
29.8 RÅBJERG MILE
se venligst beskrivelsen under den 11.7

// SEPTEMBER
4.9 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.-

Foto: Turisthus Nord

5.9

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 10.16.9 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.
Varighed kl. 11 til ca. 13
Pris: voksne 50.- børn 10.Tilmelding nødvendig på tlf. 61 31 00 73.

// OKTOBER
16.10 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.
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 13 til
ca. kl. 15
Pris: voksne 50.- børn 10.17.10 DISSEKTION AF HAJ
- BILLETTER SKAL RESERVERES
Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer
adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi
mennesker har til fælles med hajer.
Til dette arrangement er der et begrænset
antal pladser. Billetter reserveres
på tlf. 61 31 00 73
Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 11.00
Pris: voksne 50.- børn 25.Prisen er inklusiv museumsbesøg.
18.10 RÅBJERG MILE
En frisk vandretur til afblæsningsfladen bag
Milen. Her ser vi på dyrespor, trækfugle,
milens dynamik og sæsonens sidste bær og
urter.
Mødested: Naturhistorisk Museum.
		 Varighed kl. 10 til ca. 12
Pris: voksne 50.- børn 10.-
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