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Velkommen
til Gl. Skagen
Denne 21. årgang af avisen er et resultat af et nært samarbejde mellem 

Gl. Skagens erhvervsdrivende. Den er samtidig et udtryk for Gl. Skagens måde 

at sige Goddag og Velkommen på til de mange besøgende. Det er vort håb, 

at både nye og tidligere gæster vil få blot lidt mere at vide om Gl. Skagens 

historie – og om, hvad der sker i år. Informationstavlen i vejudfl etningen ved 

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

Værksted & Udstilling

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

fiskerhus fra 1797. Her har jeg i 25 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

Foto: Turisthus Nord

Sømærket
NY VIN- & CIDERBAR I GL. SKAGEN

Sømærket i Gl. Skagen får nyt 

liv, når dørene slås op til en 

franskinspireret Vin- & Ciderbar.

Makkerparret bag, Clint Lundum 

og Karl-Emil Sams, åbnede 

sidste år Vin- & Ciderbutikken  

VinHytten Gl. Skagen.

De udvider nu med Vin- & Ci-

derbaren, Sømærket.

”Det er en ære at overtage et 

stykke kulturhistorie som per-

sonligt ligger mig meget nær” 

udtaler Clint Lundum.

Clint startede nemlig sin karri-

ere på Sømærket som 12-årig, 

da hans forældre, Kay & Connie 

Lundum, drev restauranten til-

bage i 1980’erne.

”Sømærket bliver en stem-

ningsfuld oase i Gl. Skagen, 

hvor Provence og Normandiet 

møder det friske Vesterhav. 

Konceptet er rustikt og enkelt, 

men ikke simpelt” udtaler Karl-

Emil Sams.

Der vil blive serveret et stort 

udvalg af vine fra hele verden 

samt franske cidere og enkle, 

lette anretninger såsom ost, 

paté og friske østers.
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JECKELS HOTEL:  TIMESHARE - KØB eller LEJ 
Y D E R L I G E R E  O P L Y S N I N G E R  -   S E  W W W . J E C K E L S . D K  -  E L L E R  R I N G  + 4 5  9 8  4 4  6 5  4 4

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

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

indflytningsklare ved ankomsten med redte 
senge og håndklæder.

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

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

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

SE ÅBNINGSTIDERNE
på vores hjemmeside:

www.hyttefadet-skagen.dk

VELKOMMEN TIL HYTTEFADET I GL. SKAGEN
Hyttefadet og dens stamgæster er en stor del af Gl. Skagen og vi vil bestræbe os på at blive ved med at være et samlingspunkt med god mad, hyggelig atmosfære og den rette 

stemning. Vi gør os umage med at bruge de bedste råvarer og ingredienser for at bevare smagen og kvaliteten. Sammen med vores køkkenchef Tue Kristensen og et godt, solidt 

team - både i køkkenet og i restauranten, glæder vi os til at servere for vores gæster.

HYTTEFADETS CAFÈ:
Hvorfor ikke slå vejen forbi til en dejlig varm kop ka� e eller en kold forfriskning efter en 

dejlig gåtur i Gl. Skagens skønne omgivelser. Melder sulten sig, serverer vi forskellige 

frokostretter fra kl. 12. 

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 serve-

res fra kl. 18. Prøv Hyttefadets 3 retters menu til kr. 375,- 

HYTTEFADETS PIZZERIA:
Vi byder velkommen til vores pizzeria, som har åbent i sommerperioden. Vores gourmet 

pizzaer er lavet af hjemmelavet dej og tomatsauce samt frisk mozzarella ost. Pizzeriaet 

fungerer primært som take-away, men man kan også nyde sin pizza på stedet.

Ring og bestil på tlf. 98 44 17 78. Vores udvalg kan læses på www.hyttefadet-skagen.dk

MUSIK OG PRIVATE ARRANGEMENTER: 

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. 

Ønsker I at fejre en fødselsdag, fest eller anden begivenhed vil vi meget gerne danne 

ramme om arrangementet. Vi er � eksible med menu, ønsker og andre ideer. 

Der er mulighed for at a� olde arrangementer hele året på Hyttefadet. 

Ring og spørg nærmere.

Tlf. 9844 1777

JUL & NYTÅR: 
Vi tilbyder julemenu ud af 

huset samt vores populære 

nytårsmenu til a� entning. 

Ring og hør nærmere.

Besøg vores lokale vin- og ciderbutik i den gamle strandbar, hvorfra man kan købe fra et bredt udvalg og tage med hjem.

VIN
HYTTEN
☎ 20 84 80 84
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På sin post
af Hans Nielsen

 

Hattemager Ephraim Jeckels søn slog sig ned i 

Højen, hvor han blev en stor mand. Han var køb-

mand, strandingskommissionær, redningsmand, 

opsynsmand og på det sidste også hotelejer. End-

videre var han plantør og skabte den store stats-

plantage ved Højen. Rudolph Jeckel blev gift med 

Nicoline Guldager fra København og sammen fik 

de fire børn. En dreng døde tre år gammel, to pi-

ger døde af tuberkulose da de var først i tyverne 

og den sidste søn døde næsten samtidig med fa-

deren i 1900. Nicoline overlevede dem alle indtil 

hun fik et apoplektisk tilfælde i 1913.

 

I Jeckels menageri var der også et vinddrevet sav-

værk, og hér indtraf ulykken i 1898. ”Saalt Hans” 

– Hans Lauritsen – var en af Højens brave fiskere 

og fast mand i redningsbåden siden 1873. 

Han blev født i 1846 i Højen, hvor hans far var 

skorstensfejer. 23 år gammel giftede han sig med 

Else Marie og hurra! allerede få måneder senere 

fik de datteren Laurine, opkaldt efter farmoderen, 

Laurine Hjørring. Der kom flere børn til. Nogle 

mistede man igen, men slutresultatet blev de 

tre piger Laurine, Thomine og Lovise, samt Søren 

Lauritsen (1877-1961).

Hans Lauritsens hjælpsomhed var legendarisk, 

men blev også katastrofal. Han ville en dag give et 

nap med i savværket, hvor han tilfældigt kom for-

bi, men tænderne i savbladet fik fat i hans skjorte, 

så venstre arm blev læderet til håndleddet. Han 

blev straks kørt til sygehuset, hvor distriktslæge 

Ludvig Weywadt ingen anden udvej så end at 

amputere armen i albueleddet. Et langvarigt ho-

spitalsophold fulgte for den arme mand, der sad i 

trange kår og stadig havde et ukonfirmeret barn. 

Mandskabet ved redningsstationen i Højen af-

holdt i december den obligatoriske øvelse med 

Hans Lauritsen i posttjenesten, hvor han netop har 
passeret missionshuset i Højen  
(Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet).

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

VI HOLDER ØJE MED GL. SKAGEN...

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

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

Desuden består flere af vores løsninger af 
trådløse systemer.

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

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

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

HVIS DU VIL VIDE MERE, KAN VI KONTAKTES PÅ TLF. 96 79 10 00 TIL EN UFORPLIGTENDE SNAK
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Huset på Hans Ruths Vej 3 var beboet af ”Saalt Hans” 
fra 1860’erne. En klassisk syv fags bygning med 
mur- og bindingsværk og tegltag indeholdende to 
stuer, spisekammer, køkken, fiskerum, 1 skorsten og 
1 kakkelovn. I 1867 var hele herligheden vurderet til 
530 rigsdaler. For nylig måtte huset vige pladsen for et 
nybyggeri af lidt mere pompøse dimensioner  
(Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet).

Hans Ruths Vej 3 i 1980’erne  
(Lokalhistorisk Arkiv Skagen. Kystmuseet).

/

www.olejohansen.dk . ole@olejohansen.dk

VELKOMMEN
OLE JOHANSEN A/S  

-  MURER OG ENTREPRENØRFIRMA

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

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

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

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

Ole Johansen A/S beskæftiger omkring 30 dygtige og engagerede medarbejdere. Antallet kan variere, af-
hængig af projekternes art og størrelse, men kunden kan altid være sikker på, at Ole Johansen stiller med
det stærkeste hold til opgaven. 

redningsbåden og skænkede honoraret på 99 kr 

til Hans Lauritsen. Stationens opsynsmand lagde 

ekstra 20 kr oveni. Sønnike Søren Lauritsen hav-

de på dette tidspunkt allerede overtaget faderens 

plads i redningsbåden, og der sad han troligt til 

1932.

 

Efter ulykken indrykkede Hans Lauritsen en taksi-

gelse i Vendsyssel Tidende den 23. januar 1899:

 

Hjertelig Tak til Alle, som i enhver Henseende har 

bidraget til at lindre Sorgen hos mig og Familie i 

Anledning af det mig overgaaede Ulykkestilfælde.

Gl. Skagen, d. 23. Januar 1899

Hans Lauritsen Lundholm

 

Lauritzens karriere som fisker og redningsmand 

sluttede på et splitsekund. Medaljer var blevet 

hængt på ham for redningen af 357 skibbrudne. 

Altid var han på sin post.

Erhvervsmulighederne i Højen for en én-armet 

mand midt i halvtredserne var også dengang få, 

men Lauritzen fandt sin plads. Han skiftede sydve-

sten ud med postkasketten og blev gående post 

på ruten Skagen – Højen. Dagligt kunne man se 

ham slæbe af sted med den store, sorte posttaske 

fra dør til dør ad sandede veje mellem badegæ-

ster og fiskerlejets faste beboere. I 15 år passede 

han ruten. Så trak han sig tilbage og sad i huset 

på Hans Ruths Vej. Lynet slog ned i skorstenspiben 

i 1917 og raserede huset indvendigt, mens ægte-

parret Lauritsen til alt held ikke var hjemme. Men 

ellers levede han fredeligt, holdt guldbryllup med 

Else Marie og tænkte på de tusinder af åretag, de 

mange forlis og den endeløse strøm af breve og 

pakker, som var gået gennem hans hænder. Hans 

Lauritsen døde den 20. juni 1926, 80 år gammel. 

Else Marie Lauritsen døde i 1931.
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Skagbanke 30 . 9990 Skagen

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

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

Sonja Jensby
Galleri
Skagbanke 30
Skagen

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

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

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

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

Vi glæder os allesammen 
til at byde Dem velkommen 

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

mere end 1000 m2 med dagligvarer på Doggerbanke

Supermarkedet rummer i dag bl.a.: 

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

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

•   FLOT STOR VINAFDELING. 
•   T IPS  OG LOTTOFORHANDLING. 
•   STORT UDVALG I  BLOMSTER.
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Grundejerforeningen 
Gammel Skagen 

og 2020
Der er sket mange ting i Gl. Skagen i det 

forgangne år og vi glæder os over, at den 

nye Solnedgangsplads er blevet taget i 

brug, og der også er taget godt imod den.

Med Ingvar Cronhammers store solskive, 

hvor granitkrystaller refl ekterer sollyset, er 

der skabt noget helt nyt – uden at  pladsen 

har mistet sin identitet som samlingssted 

for sommerhusgæster, hotelgæster og turister 

samt de fastboende, hvor de fantastiske solned-

gange giver en helt speciel oplevelse med solen, 

der stille går ned i havet.

De sidste tilretninger fi nder sted inden sæsonen 

for alvor går i gang, og Grundejerforeningen ser 

frem til igen at kunne fejre Sankt Hans aften på 

pladsen med bål på stranden.

Årets båltaler er journalist og forfatter Kirsten 

Jakobsen, der bor i Skagen og i øvrigt arbejder 

med en ny bog netop om kunstneren Ingvar 

Cronhammar.

Vores strand, som er opholdssted og rekreation 

for både hotelgæster og sommerhusbeboere, 

er desværre ikke længere sandstrand, men fyldt 

med ral. De tidligere nedbrudte høfder, som nu 

er genetableret, håber vi på kan fastholde mere 

sand, men vi ser alligevel frem til at Frederiks-

havn Kommune fi nder en løsning, så en del af 

rallaget kan lettes og snarest give mulighed for at 

sandet kan komme tilbage.  

Med afslutning af høfdeprojektet og Solned-

gangspladsen kunne opgaverne for Grundejerfor-

eningen midlertidigt forekomme at være udtøm-

te, men nye opgaver venter.

Grundejerforeningen har siden 2012 arbejdet 

med at få fastlagt sti- og vejføring i Gl. Skagen og 

i samarbejde med kommunen er en del af denne 

opgave løst, men projektet har desværre  været 

lagt i mølpose, mens de store projekter har stået 

på. Nu er arbejdet genoptaget og resultatet har 

vi et ønske om skal vise sig i form af en brochure, 

der viser veje og stier i Gl. Skagen, hvor almen 

færdsel kan fi nde sted og hvor adgangsveje til 

stranden er anvist.

Brochuren skal være til uddeling og ligge fremme 

på hoteller og restauranter samt steder, hvor den 

ellers måtte have interesse.  

Også en ajourføring af lokalplan for Gl. Skagen 

er på Grundejerforeningens ønskeliste. Den gæl-

dende lokalplan fra 1987 mener vi har behov for 

justeringer og fornyelse på en række områder.

Grundejerforeningen ser gerne tilgang af nye 

medlemmer. Som talerør for Gl. Skagen er det 

vigtigt at have så bred en opbakning som muligt 

og indmeldelse kan ske via grundejerforeningens 

hjemmeside www.gl-skagen.dk – eller direkte 

til foreningens sekretær Anton Greiff enberg; 

anton@gl-skagen.dk

Grundejerforeningen Gammel Skagen

Hans Jegindø

Formand

samt de fastboende, hvor de fantastiske solned-

gange giver en helt speciel oplevelse med solen, 

der stille går ned i havet.

De sidste tilretninger fi nder sted inden sæsonen 

for alvor går i gang, og Grundejerforeningen ser 

frem til igen at kunne fejre Sankt Hans aften på 

pladsen med bål på stranden.

Årets båltaler er journalist og forfatter Kirsten 

Jakobsen, der bor i Skagen og i øvrigt arbejder 

Ingvar Cronhammers store solskive på den nye 
solnedgangsplads
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Traneklit ligger kun et ”stenkast” fra Vesterhavet.
Nærmere havet kan du ikke bo…….

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

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

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

Chr. Møllersvej 12 . 9990 Gl.Skagen . tlf 98 44 13 22
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Skagenklit A/S 
– Smukt og højt beliggende på Gl. Skagens ypperste beliggenhed!

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

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

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

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

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

Kontakt os gerne for evt. yderligere oplysninger: 

Skagenklit A/S
Højensvej 5, 9990 Skagen

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

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

#Skagenklit  #delelejligheder  
#Sømærket   #Solnedgangspladsen  
#Glskagen
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Tag ekstra D-vitaminer med 
fra Skagen

Poul Lindhard - Naturhistorisk Museum Skagen

Når man om sommeren færdes i det fri, og solen 

bager ens krop, danner man i løbet af få minut-

ter D-vitamin nok til at dække sit daglige behov. 

Værre ser det ud i den mørke tid af året, her bliver 

mangel på D-vitamin en folkesygdom, og det er 

svært at indtage tilstrækkelige mængder med ko-

sten. Selvom fed fi sk og lever indeholder meget 

D-vitamin, skal man spise 150 gram om dagen for 

at få sit behov dækket.

En god kilde til D-vitamin er svampe, og man kan 

øge vitaminindholdet ved at tørre dem i solen. 

Med den rigtige behandling kan man opnå et 

indhold, der overgår indholdet i både fed fi sk og 

lever.

Skær den friske svamp i tynde skiver (som når du 

skiver en champignon), læg skiverne til tørre på 

en bakke og lad dem stå i solen. Det er UV lyset, 

der fremmer dannelsen af vitaminerne, derfor 

må processen foregå i et åbentstående vindue 

og ikke bag glas. Efter 5-10 minutter vender man 

svampene, eventuelt ved hjælp af en anden bak-

ke og lad dem igen i 5-10 minutter. Herefter kan 

man roligt lukke vinduet, og lade svampene tørre 

videre i solen, for svampen har allerede dannet 

D-vitaminerne.

Når svampene er helt tørre, lægges de i et 

glas med låg og stilles mørkt – og så kan de 

bevare vitaminindholdet i mere end et år. 

Det er bedst at bruge svampene i stegeret-

ter, da op mod 40% nedbrydes ved kogning. 

Ved stegning nedbrydes kun 10-20%.

Hvis du vil have hjælp til at fi nde de rigtige svam-

pe, afh older Naturhistorisk Museum en række 

ekskursioner i sensommeren. Se aktivitetskalen-

deren bagest i avisen.

Kilde: Niels Krabbe, tidsskriftet SVAMPE
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Når svampene er helt tørre, lægges de i et 

glas med låg og stilles mørkt – og så kan de 

Det er bedst at bruge svampene i stegeret-

ter, da op mod 40% nedbrydes ved kogning. 
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SKAGEN CAMPING
HVOR HAVET  OG VENNER MØDES. . . . !

SKAGEN CAMPING
Flagbakkevej 55 . 9990 Skagen 

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

Gl. Landevej 34
9990 Skagen

Tlf. 31 32 00 09
www.dinogolf.dk
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Strandtudsen
Poul Lindhard – Naturhistorisk Museum Skagen

For to år siden skrev jeg her i avisen om Natrav-

nen og om dens ”fortryllende stemme i sommer-

natten”. Jeg skrev blandt andet: ”Vandrer man i 

klitplantagen efter solnedgang, vil man snart op-

leve 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 Nat-

ravn fylde sommernatten med en forunderlig lyd, 

som kan vare i flere minutter.”

Forklaringen på Natravnens langstrakte snurren 

er, at en fugls lunger har én indgang og én ud-

gang. Der strømmer konstant luft ind i lungen og 

et andet sted strømmer luften konstant ud. Den 

udstrømmende luft passerer fuglens lydapparat 

(syrings) i struben, og derfor kan fuglen ”holde 

tonen”, så længe den har lyst. Strandtudsen der-

imod fremkalder den snurrende lyd ved at presse 

en lille luftmængde ind dens kvækkepose. Det 

tager et sekund at presse luften ind, og senere et 

sekund at presse den ud igen, og hver gang frem-

kaldes en snurrende lyd. Det kommer der jo ikke 

meget musik ud af, men når snesevis af forvent-

ningsfulde hanner sidder i de lavvandede klitsøer 

og synger for at lokke hunner til, får det koret i 

sommernatten til at lyde fortryllende. 

I foråret er det er ikke kun om natten, man kan 

høre hannernes kor. Fra midten af april og langt 

ind i forsommeren sidder de opstemte hanner 

døgnet igennem for at modtage hunnerne, som 

kommer til klitsøerne for at lægge deres æg.  

Sådanne småsøer findes mange steder i klitland-

skabet fra Grenen til syd for Kandestederne, og 

alle steder kan man både se og høre strandtud-

serne; vi har en stor, solid bestand heroppe.

Strandtudsen vælger helst en vegetationsløs, 

solbeskinnet strækning af søen til æglægningen, 

men det er ikke risikofrit at lægge æggene sådan 

et sted; i tørre somre forsvinder søen ofte, før ha-

letudserne er parate til at gå på land som små 

tudser, og så kan en hel årgang af tudser gå tabt. 

Det er dog ikke så slemt, som det kunne lyde til, 

for strandtudsen kan blive 25 år gammel – må-

ske mere, så bare vi fra tid til anden har en fugtig 

sommer, kan bestanden opretholdes.

Som biolog har jeg arbejdet fem somre i Råbjerg 

Mile blandt andet med strandtudsernes biologi. I 

oktober måned graver de sig dybt ind i en klit for 

at være frostfri i dvaleperioden, og ved den lejlig-

hed stiller de deres ”indre ur”, så de næste forår 

i april kan grave sig ud fra mørket. De vandrer 

straks til ynglelokaliteten, og så snart hunnerne 

har lagt sine æg, forlader de søen og vandrer til 

et område i klitterne, hvor der er gode mulighe-

der for at spise sig mæt, (hannerne følger efter, 

når der ikke er flere hunner tilbage i søen), de 

graver en hule i klitten, og her sidder de og ven-

ter på lune sommernætter, hvor de kan bevæge 

sig ud for at fange nattens insekter. De bevæger 

sig først ud, når duggen ar faldet, for deres hud 

beskytter ikke mod fordampning. 

Går man i klitten en morgen efter en lun nat, ser 

man overalt strandtudsens spor i sandet, ja helt 

ned til havstokken kravler de, for at finde føde. 

Sporene blander sig med andre spor fra arter, 

som søger føde om natten eller i de tidlige mor-

gentimer. 

Fra Naturhistorisk Museum har vi en ugentlig tur 

til Råbjerg Mile, blandt andet for at se dyrespore-

ne, for milens sandflader er som ét stort lærred 

med dyrenes natlige aktiviteter – tag med!    
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HØJENGRAN TIME SHARE
ferielejligheder på delebasis

HØJENGRAN TIME SHARE
Flagbakkevej 28 

9990 Skagen
+45 9844 1432

kontor@hojengran.dk
hojengran.dk 

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

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

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

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

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

hojengran.dk
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Dit Smørrebrød Gl. Skagen | Jeckelsvej 2 | 9990 Skagen | Tlf. 70 60 62 24 

SMØRREBRØD PR. STK. 60,-

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

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

FRANSKBRØD (HJEMMEBAGT LANDBRØD)

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

Vi samler på glade gæster

TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD •  MORMORMAD

TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD •  MORMORMAD TRADITIOMEL DANSK SMØRREBRØD • MORMORMAD

GL. SKAGEN

TA’ MED HJEM
3 STK. 

130.-

... ELLER NYD EN 
AF VORES  

HJEMMELAVEDE 
LUNE RETTER  

OG ANRETNINGER



L IDT  OM GL.  SKAGEN //  2020 19

//
 A

KT
IV

IT
ET

SK
AL

EN
D

ER
 2

02
0 

//

Fo
to

: T
ur

is
th

us
 N

or
d // MAJ

20.5 ÅBNINGSRECEPTION 
i Sømærkets Vin- og Ciderbar – kl 16. 
Alle er velkomne.

 // JUNI
30.6 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 På turen ser vi på hedemosens karakte-

ristiske planter, samler urter til en rigtig 
Skagens snaps, snakker opskrifter og nyder 
smagsprøver. 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl. 10.00 
Pris kr. 50,-

30.6 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
 Et af de få steder man kan opleve natravnen 

er i Skagen klitplantage. Se natravnen på 
helt tæt hold og hør dens sang i sommer-
natten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på 
myreløver.

 Mødested: Naturhistorisk museum kl. 22.00 
til ca. 23.30 
Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,-

 // JULI
1.7 RÅBJERG MILE
 Vi går ad milens bagdør, hvor vi kigger efter 

dyrespor, ser på tilpasning til det ørken-
agtige miljø, snakker sandfl ugt, Skagens lys 
og meget mere. En tur for hele familien hvor 
vi, hvis vi er heldige, kan møde alt fra traner 
til strandtudser.

 Mødested: Naturhistorisk museum 
kl. 10.00 - ca. 12.00
Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,- 

Transport foregår i private biler.
2.7 DISSEKTION AF HAJ 

- BILLETTER SKAL RESERVERES
 Vi dissekerer en haj og ser på hvordan 

hajer adskiller sig fra andre fi sk, og hvad vi 
mennesker har til fælles med hajer. Til dette 

arrangement er der begrænset antal plad-
ser. Billetter kan reserveres ved henvendelse 
til museet på tlf. 61 31 00 73.  

 Mødested: Naturhistorisk museum 
kl. 10.00 
Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,- 
inklusiv museumsbesøg.

3.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien. På museet gives en 

introduktion til sten dannet i vulkaner. 
 På stranden bestemmer vi de mange sten 

og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling.

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

7.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 Se beskrivelse af turen under den 30.6
7.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
 Se beskrivelse af turen under den 30.6
8.7 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 1.7
9.7 DISSEKTION AF HAJ 

- BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se beskrivelsen under den 2.7
14.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 Se beskrivelse af turen under den 30.6
14.7 NATRAVNE OG MYRELØVER I KLITPLANTAGEN
 Se beskrivelse af turen under den 30.6
15.7 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 1.7
16.7 DISSEKTION AF HAJ 

- BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se beskrivelsen under den 2.7
17.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se beskrivelse af turen under den 3.7
21.7 SNAPSEURTER OG ORKIDEER
 Se beskrivelse af turen under den 30.6
22.7 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 1.7

23.7 DISSEKTION AF HAJ 
- BILLETTER SKAL RESERVERES

 Se beskrivelsen under den 2.7
28.7 SKAGENS SNAPSEURTER
 På turen samler vi urter til en rigtig Skagens 

snaps, snakker opskrifter og smager blandt 
andet på museets nyeste kryddersnaps. Un-
dervejs ser vi også på andre af hedemosens 
karakteristiske planter. 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl. 10.00 
Pris kr. 50,- 

29.7 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under 1.7
30.7 DISSEKTION AF HAJ 

- BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se beskrivelse af turen under 2.7
31.7 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien. På museet gives en 

introduktion til sten dannet i vulkaner. 
 På stranden bestemmer vi de mange sten 

og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling.

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

    

// AUGUST
4.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 28.7
5.8 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 29.7
6.8 DISSEKTION AF HAJ 

- BILLETTER SKAL RESERVERES
 Se beskrivelsen under den 30.7
11.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 28.7
12.8 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 29.7
13.8 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Hvis sommeren har været god, er der allere-

de nu mulighed for at samle spisesvampe. 
 Lær områdets mest almindelige svampe at 

kende. Mødested: Naturhistorisk Museum. 
 Varighed kl. 10.00 - ca. 12.00  

Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,-
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14.8 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se beskrivelse af turen under den 31.7
18.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 28.7
19.8 RÅBJERG MILE 
 Se beskrivelse af turen under den 29.7
20.8 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Se beskrivelse af turen under den 13.8
25.8 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 28.7
26.8 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelse af turen under den 1.7
27.8 VANDRING LANGS NORDSTRAND
 En tur for hele familien. Vi ser på hvad havet 

har givet os af nyt land, nye klitter, opskyl og 
spændende sten.

 Mødested: Naturhistorisk Museum. kl. 10. 
Varighed ca. 2 timer 

 Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,-

 // SEPTEMBER
1.9 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 25.8

2.9 RÅBJERG MILE 
 Se beskrivelse af turen under den 26.8
3.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Se beskrivelse af turen under den 13.8
8.9 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 25.8
9.9 RÅBJERG MILE 
 Se beskrivelse af turen under den 26.8
10.9 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 Se beskrivelse af turen under 31.7
15.9 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 25.8
16.9 RÅBJERG MILE 
 Se beskrivelse af turen under den 26.8
17.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Se beskrivelse af turen under den 13.8
22.9 SKAGENS SNAPSEURTER
 Se beskrivelse af turen under den 25.8

23.9 RÅBJERG MILE 
 En frisk vandretur til afb læsningsfl aden bag 

Milen. Her ser vi på dyrespor, trækfugle, milens 
dynamik og sæsonens sidste bær og urter. 

 Mødested: Naturhistorisk Museum kl. 10 til 
ca. 12  Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,-

24.9 LÆR AT SAMLE SVAMPE
 Se beskrivelse af turen under den 13.8

 // OKTOBER
13.10 PÅ SVAMPETUR
 Tirsdag i efterårsferien afh older museet 

sin traditionelle svampetur. Her kan både 
børn og voksne få sig en dejlig skovtur med 
svampekurven. 

 Mødested: Naturhistorisk museum kl. 13.00 

til ca. kl. 15 / Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,- 

14.10 DISSEKTION AF HAJ
 - BILLETTER SKAL RESERVERES

 Vi dissekerer en haj og ser på hvordan 
hajer adskiller sig fra andre fi sk, og hvad vi 
mennesker har til fælles med hajer. 
Til dette arrangement er der begrænset 

antal pladser. Billetter kan reserveres ved 
henvendelse til museet 61 31 00 73.  

 Mødested: Naturhistorisk museum kl. 11.00 
Pris: voksne kr. 50,- / børn kr. 10,- 
inklusiv museumsbesøg.

15.10 RÅBJERG MILE
 Se beskrivelsen under den 23.9   
16.10 VULKANSKE STEN PÅ SKAGENS STRANDE
 En tur for hele familien. På museet gives en 

introduktion til sten dannet i vulkaner. 
 På stranden bestemmer vi de mange sten 

og der er mulighed for at lave sin egen 
stensamling.

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