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De lokale hemmeligheder
- gemte, glemte og oversete attraktioner

Lysets Land har mange smukke
og spændende steder at besøge.
Der er overraskende traditioner
og interessante ting, som kan
opleves, når blot man er opmærksom på, at de findes.
Som gæst i et område kan der
gå lang tid, før man finder disse
ting og steder. Måske oplever
man dem slet ikke, fordi man
overser dem.
Tag på jagt efter de lokale hemmeligheder, de gemte, glemte
og oversete attraktioner.

Det kræver kun en smule hjælp
og en håndsrækning fra de, som
kender området - de lokale.
Den håndsrækning får du her.
Her deler lokalkendte deres
viden om de hjørner af Lysets
Land, som ellers ligger gemt,
glemt og overset.
Det, du får i denne folder, er
ikke de steder, som normalt
fremhæves som turistmagneter,
men de ting og steder, man som
gæst ofte overser.
God fornøjelse.

Serien “Find de lokale hemmeligheder” består også af 10 forskellige foldere,
som kan fås på et af de lokale turistbureauer i Frederikshavn kommune.
Desuden kan de downloades på www.lokalehemmeligheder.dk
© Ravnild og Derry

Frederikshavn turistbureau tlf. +45 98 42 32 66
Skagen turistbureau tlf. +45 98 44 13 77
Sæby turistbureau tlf. +45 98 46 12 44
Aalbæk turistbureau tlf. +45 98 48 86 55
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Michael og Anna Anchers Have
- en lille oase fyldt med atmosfære
Markvej 2-4, 9990 Skagen
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I maj 1884 flyttede familien Ancher ind i dette røde hus og
inviterede vennerne til frokost i haven. Blandt gæsterne var
den tyske marinemaler Fritz Stoltenberg, der tog flere fotos af
selskabet ved bordet. Det er måske disse fotos, der inspirerede
Krøyer til at male billedet ”Hip Hip Hurra”.

Selskabet var bænket under de nu over 100 år gamle elletræer til
venstre for indgangen. Pæretræet til højre for døren var lige ved
at blive fældet af familien Ancher, men komponisten Carl Nielsen
gik i forbøn for træet, der står der den dag i dag.

Læs mere på www.anchershus.dk
Fri entre til haven.
Entre til Anchers hus.

Om sommeren står grupperne af hortensia i fuldt flor med
massevis af store smukke blomsterskærme. Anna Ancher elskede
blomster både i sin have og inden døre og havde altid friske
blomsterbuketter stående. Tænk på billedet ”Spillende dame”,
hvor Michael har malet Anna ved klaveret med de to Meisner vaser
fyldt med blomstrende hortensiagrene. Anna arrangerede sine
blomster i anretterværelset, og denne skik viderefører museet til
gæsternes begejstring.
Huset blev åbnet som museum i 1967 efter at have sovet
tornerosesøvn i 30 år, og haven var nærmest et vildnis med
selvsåede træer og mangel på pleje. I 1996 førtes haven tilbage
til den tidligere så berømmede stand, som kunstnerne elskede at
komme på besøg i.
Tag dig tid til at nyde en kop kaffe/te med et skagenshorn i
caféen ved siden af de store hortensiabuske i haven og fornem
stemningen fra dengang.

© Ravnild og Derry
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Arbejde og Hvile
- to skulpturer ved det gamle sygehus
Ved det tidligere sygehus
Hans Baghs Vej, 9990 Skagen
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Brolæggerjomfruen
Af Niels Helledie, født i Torslev i Vendsyssel 1927.

Helledie er uddannet lærer og har boet i mange år i Skagen. I
barndommens kirke fascineredes Niels Helledie af figuren Kristus
på korset, der siden er blevet en stor inspirationskilde til hans
mange spændende krucifikser til danske kirker. Kig f.eks. ind i
Skagen Kirke og se Niels Helledies flotte vægkrucifiks og den fine
korsfæstelsesgruppe ved alteret.

Hvile, 1993
Af Svend Danelund, født i Skagen 1916, død 2001.

Danelund var autodidakt og udfoldede sig som både billedhugger,
maler og grafiker. Andre af Svend Danelunds værker er f.eks.
busten af hotelejer Chr. Degn Brøndum ved Brøndums Hotel samt
værker på bl.a. Grenen Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum
i Hjørring.

© Ravnild og Derry
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Betty Nansens Hus
- feriebolig for danske skuespillere
Gl. Fyrvej 12, 9990 Skagen
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Nordøst for Det hvide Fyr og Vippefyret ligger dette smukke
rødkalkede hus. Det blev bygget 1907/08 i forbindelse med
havnebyggeriet til brug for internering af pestramte søfolk. Dette
”sygehus” havde værelser og beboelse samt et udhus til vask og
brænde samt ligstue. Lokalt brugtes ordet karantæne ikke, og
huset kaldtes i stedet ”Kantomathuset”. Huset blev aldrig brugt til
sit formål.
Skuespillerægteparret Betty Nansen og Henrik Bentzon købte det
til sommerbolig i 1936 og kaldte det Strandgården.

Huset blev bygget om og udvidet, og i havestuen sad Betty Nansen
i sin enorme kurvestol med plads til whisky i det ene armlæn og
aviser liggende i det andet og gennemlæste manuskripter. Hun
elskede stedet, der afspejlede hendes stormfulde og dramatiske
karakter.
Efter hendes død i 1943 blev hendes urne nedsat i Grotten i haven
med en mindesten med inskriptionen ”Du skænked Liv til andre,
mens du leved. I døden dit Geni til Evighed er blevet”.

Fra 1954 har huset været feriebolig for danske skuespillere. ”Ingen
sommer uden en tur til Skagen” sagde Palle Huld, der har doneret
”Palles Bibliotek” til huset. Kurvestolen, den kæmpestore kamin
(bygget af Bentzon selv), den kunstfærdige lysekrone i entreen,
mange gæstebøger med kærlige og sjove hilsner m.v. er stadig i
huset og minder om tidligere ejere og gæster.

© Ravnild og Derry

Der er ikke offentlig adgang til huset,
men huset kan ses udefra ved gåtur på
stranden og i strandengen - vis hensyn
overfor husets gæster.
Parkering ved Det hvide Fyr.
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Finns Hotel Pension
- et sort bjælkehus blandt Skagens gule huse
Østre Strandvej 63, 9990 Skagen
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Dette meget smukke og velholdte sorttjærede bjælkehus rummer i
dag Skagens mindste hotel - Finns Hotel Pension.
Huset byggedes 1923 som sommerhus for Grev Christoffer Knuth til
Lilliendal.

Der er kun 6 værelser, max. 12 gæster - kun voksne. Værelserne er
individuelt indrettede. ”Grevens stue” er f.eks. hotellets fineste
værelse - nærmest en suite - og er bevaret, som da greven selv
beboede det.
Hotellets vært Finn Bredal Jørgensen, der har en fortid indenfor
teaterverdenen, arrangerer jævnligt foredrag om husets
spændende historie, herunder om tiden i Skagen i gamle dage.

Arrangementerne annonceres i
brochuren ”Den Gode Historie”, på
hotellets hjemmeside og i den lokale
ugeavis.
Billetter reserveres på hotellet.
Arrangementerne er populære - reservér
i god tid.
Læs mere på www.finnshotelpension.dk

© Ravnild og Derry
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Fiskeren og Redningsmanden
- den omstridte statue på den nye havneplads
Foran Havnemesterboligen på havnen, 9990 Skagen
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På havnen i Skagen står en statue af en fisker og redningsmand.
Statuen er udført af billedhugger Anne Marie Carl Nielsen, hustru
til komponisten Carl Nielsen. Statuen blev opstillet på pladsen
foran havnemesterboligen og blev afsløret i forbindelse med
Skagen Havns 25 års jubilæum i 1932.

Fra starten var der stor opbakning til projektet blandt byens
borgere, men pludselig vendte stemningen. Man opdagede, at
modellen til statuen var en fisker fra Hanstholm, C.C. Harboe,
en gæv mand, der i øvrigt for længst havde sat livet til på havet.
Skagboerne havde naturligvis helst set, at det havde været en af
deres egne gæve fiskere og redningsmænd.

Nogle fandt det også kritisabelt, at statuen oprindelig var skabt
til et helt andet formål, nemlig som bifigur på rytterstatuen foran
Christiansborg. Stemningen var til sidst så oppisket, at opstillingen
måtte ske under politibeskyttelse.

Med tiden forligede skagboerne sig dog med den markante figur,
og da en gruppe Hanstholm-borgere for en snes år siden forlangte
at få statuen af Harboe flyttet til Vestkysten, kunne det naturligvis
slet ikke komme på tale.

© Ravnild og Derry

De

rry

FIND
DE LOKALE
HEMMELIGHEDER

De gamle veje og stier til vandet
- mellem de gamle huse
9990 Skagen
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I gamle dage byggede skagboerne deres huse i læ af klitterne,
derfor er der de mange smalle og krogede veje uden fortove,
vejnavne eller husnumre. Når en udenforstående tidligere
skulle have forklaret en adresse, blev der ofte sagt ”Nordøst
for Renden”, ”Sønden for Mads Dits” eller ”Kren Hansens vester
ende”.
Først i 1927 kom de smukke røde og hvide emaljeskilte med
vejnavne – nogle kan ses endnu. Vejenes navne har baggrund
i byens historie over kendte personer og begivenheder med
tilknytning til området. Og der er ingen” gader” i Skagen, alle
hedder som regel noget med ”vej”.

Men udover veje, er der mange stier i Østerby og Vesterby, der
forbinder bydelenes afkroge med det hav, der gennem århundreder
har været skagboernes levevej. Disse småveje og stier giver alle
en fornemmelse af nær forbindelse til stranden, selv om man ikke
umiddelbart kan se havet. Her gik fiskerne med deres trillebøre
med garn - og fisk, når man kom tilbage fra fisketuren, og båden
var halet op på stranden.
Få et kort over Skagen på turistbureauet, gå en tur ad de gamle
stier og tværveje og kom lidt ”backstage” på byen. Man kan her få
en fornemmelse af det gamle, autentiske Skagen og hvordan det
var at leve i fordums dage på denne yderste spids af Danmark.

© Ravnild og Derry
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Gas på Grenen
- det bobler lystigt
Parkering på p-plads på Grenen, 9990 Skagen
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Når du går ad stien fra den østlige p-plads på Grenen og mod
stranden ved Kattegat, snubler du næsten over et usædvanligt
naturfænomen: En lille gas”kilde”, der lystigt bobler midt i en
vandpyt i det tørre sandlandskab.
Historien bag den lille gasforekomst er, at undergrunden fra
Grenen og ned til Frederikshavn er én stor lomme fyldt med
naturgas.

Under den tyske besættelse af Danmark i 1940’erne, hvor
brændstof var rationeret, udvandt man denne naturgas, der blev
fyldt på biler i stedet for benzin. Ja sågar tog og rutebiler mellem
Frederikshavn og Aalborg kørte på naturgas.
I Strandby og Ålbæk brugte man naturgassen i husholdningerne dels til komfuret i køkkenet og dels til opvarmning af husene.

Sportsdykkere fortæller, at det stadig bobler op fra havbunden ud
for Grenen.
Stedet er ikke afmærket.

© Ravnild og Derry
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Havehuset
- fyldt med historie
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen
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Det lange, lave ”Havehuset” i Skagens Museums have er et af de
ældste huse i Skagen.

Efter Erik Brøndums giftermål med Ane Møller overtog parret
i 1847 Havehuset og indrettede købmandsbutik i den østlige
ende, og fra 1863 indgik Havehuset i Brøndums gæstgiveri. Selve
gæstgivergården brændte i 1874, og Erik Brøndum boede med
sin familie (6 børn) og øvrige husholdning i Havehuset, mens den
nye gæstgivergård blev bygget. Samme år kom maleren Michael
Ancher til Skagen og indlogerede sig i Havehuset, som han beskrev
således: ”I den ene Ende var Butik og Krostue for Fiskerne, i den
anden en Skænkestue for pænere Folk og et lille Gæsteværelse,
hvor akkurat to Senge og en Servante kunde staa, men klæde
sig paa maatte man helst i sengen. Desuden var der tre andre
Værelser, et med to og to med en Seng. Det var nok til Behovet i
hine Tider”.

Da den nye gæstgivergård var færdigbygget, flyttede Erik Brøndum
og familien fra Havehuset, og efter at Michael Ancher i 1880 havde
giftet sig med Erik Brøndums datter, Anna, flyttede det unge par
ind i Havehuset. Den tidligere ”Skænkestue for pænere Folk” blev
indrettet til soveværelse, og der blev atelier for Michael Ancher i
den tidligere købmandsbutik. Familien Ancher flyttede i 1884 efter
datteren Helgas fødsel til huset på Markvej, og Havehuset blev
bolig for en gammel fisker og lejlighedsvis anneks for gæstgiveriets
logerende.
I 1919 skænkede familien Brøndum Havehuset til Skagens Museum.
Helt til slutningen af 1920erne fungerede Havehuset dog stadig
som logi for hotellets gæster. I 1942 blev der indrettet mindestuer
for Holger Drachmann og P.S. Krøyer, og efterfølgende har der
været skiftende kunstudstillinger. Huset er fredet.

© Ravnild og Derry

Der er adgang til Havehuset i Skagens
Museums åbningstider. Entré.
Læs mere på www.skagensmuseum.dk
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Historisk rose
- kan noget gro i Skagen?
Skagen Museum, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen
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Mange tror ikke, at der kan gro noget særligt i Skagen, men det er
ikke rigtigt. Prøv at gå en tur i byen og kig ind over de hvidmalede
stakitter, og der viser sig mange smukke haver med forskelligt
blomsterflor. Ud over de smukke haver, er der fine kolonihaver
- og så er der jo også naturhaverne, hvor klitterne er plantet til
med hjælme og marehalm. Kreative personer finder på nye måder
at arrangere blomsterne på. Man kan se udtjente robåde sat på
højkant op ad husene med et væld af blomsterpotter inde i båden.
Skagens Museums have er en af Skagens ældste haver og har
dannet ramme om mange af kunstnernes fælles aktiviteter. I
slutningen af 1980erne udarbejdedes en haveplan, der skaber
sammenhæng mellem museets værker og haven.

Efter rundgang i museet er det spændende at gå på opdagelse i
haven og finde mange af billedernes planter og blomster, f.eks.
fra Michael Anchers billede ”Pige med solsikkerne”, Anna Anchers
”Interiør med klematis”, og den historiske rose Alba maxima. Det
var netop under sådan en rosenbusk Marie Krøyer sad, da P.S.
Krøyer malede billedet af hende siddende i en havestol.
Rosearter fra før 1867 kaldes gamle eller historiske roser, der
ganske vist har en kortere blomstringstid end nutidige arter, men
til gengæld blomstrer de med et overdådigt væld af blomster og
dufter dejligt.

Museumshaven fremtræder fantastisk smukt med masser af sjæl og
historie og er en dejlig oase midt i byen.

© Ravnild og Derry

De

rry

Der er adgang til haven i Skagens
Museums åbningstider. Entré.
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Kineserhuset
- et anderledes sommerhus
Batterivej 10, 9990 Skagen
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Midt imellem Skagen og Grenen, hvor trafikken er allermest
intensiv, finder man en arkitektonisk perle.

Ganske upåagtet ligger et sødt, lille sommerhus bygget i kinesisk
stil. Huset ligger i en lille lund ved Batterivej godt beskyttet
bag træer. Huset er bygget 1934 i en slags funkisstil - firkantet,
pudsede facader og med næsten fladt paptag.
Ideen til det kinesiske islæt fik tidligere ambassadør Georg Høst
efter sin udstationering i Kina.

Huset har smukke kinesisk inspirerede ovale vinduer, og
tagudhængets hjørner er bøjet opad i bedste pagodestil. Huset er
særdeles velholdt og var i 2007-2008 til salg for 6 mio. kr.

Huset er privatejet og kan kun ses
udefra.
Vis hensyn overfor husets gæster.

© Ravnild og Derry
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Korntørringsmagasinet
- et lille åndehul i Skagens Museums Have
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen
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Korntørringsmagasinet i Skagens Museums have blev bygget i 1857.
Det er en kvadratisk bindingsværksbygning i hvidkalket mur med
sorttjæret bindingsværk og med pyramideformet tegltag. Indgang
midt i den nordre side ad en grønmalet dør. I taget over døren er
en tagpapbeklædt kvist med ateliervinduer. I taget mod syd er en
hvidkalket skorsten. Bygningen er delvist gravet ind i terrænet, og
tæt ved huset står gamle krogede poppeltræer.
Korntørringsmagasinet blev i 1884 indrettet til atelier for P.S.
Krøyer. Maleren Oscar Björck dekorerede huset med fresker, som
desværre senere er gået til.

I dag er huset indrettet til en hyggelig lille cafe, hvor der serveres
forskellige forfriskninger.

Der er adgang til Korntørringsmagasinet
i Skagens Museums åbningstider. Entré.
Læs mere på www.skagensmuseum.dk

© Ravnild og Derry
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Moderne skulptur i kobber
- en kogle eller en håndgranat?
Ved Skagen Varmeværk, Kirkevej, 9990 Skagen
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Koglen, 1993
Af Gerda Thune Andersen, født i Hellerup 1932.

En stor kobberkogle balancerer højt over byens tage på toppen
af betontårnet til en tidligere vindmølle. Kunstneren er
billedhugger og skulptør uddannet på Kunstakademiet, København
og L`Academie des Beaux Arts, Paris. Koglen blev bestilt af
daværende Skagen Kommune som byens nye vartegn. Skulpturen
fik hurtigt kælenavnet ”Håndgranaten”.
Gerda Thune er kendt for sine store moderne skulpturer i jern og
bronze, der pryder mange officielle bygninger i Danmark og har
i Skagen desuden udført Tømmerpyramiden i træ og rustfrit stål
til Grenen Boligforening på Cronborgvej (1993). Hun boede i en
årrække i Skagen.

© Ravnild og Derry
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Nordisk øjentrøst
- en sjælden, lille plante,
som i hele verden kun kendes fra Grenen
9990 Skagen
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Landskabsmæssigt er Skagens Gren i særklasse. Landskabet
domineres af de store, hvide havklitter, hvor den tålsomme
hjælme er næsten enerådende.

Mens de hvide klitter er artsfattige, er Grenens områder med våde
klitlavninger til gengæld blomsterrige. Særligt iøjnefaldende er de
hvidlilla arter af øjentrøst.
Nordisk øjentrøst er en smuk, lille plante, som ikke findes andre
steder i verden end i klitlavninger på Skagens Odde. Den lille
plante har lyse blåviolette blomster.

Arten er en såkaldt endemisk art, dvs. en art, der på grund
af isolation, f.eks. på en ø eller halvø, har udviklet specielle,
afvigende træk fra udgangsarten. Danmark har kun få endemiske
arter. Til sammenligning har f.eks. Mallorca 50 endemiske
plantearter.

© Ravnild og Derry
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Nordstrand
– Danmarks nordligste punkt
9990 Skagen
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Mange turister tager til Grenen og tror at have været på landets
nordligste punkt. Men de tager fejl, for Grenen peger mod øst, og
det nordligste punkt ”Nordstrand”, - ligger ca. 2 km fra Grenen
langs Vestkysten. Selve det nordligste punkt er dog ikke markeret.
Under gåturen langs stranden kan man, specielt efter stormvejr
med pålandsvind, finde opskyl med spændende dyr og rav.
Strandens forskellige sten er bragt hertil fra de norske og svenske
fjelde under istiden.
Ved de store fugletræk forår/efterår indtager ornitologer
Nordstrand, hvor fugle passerer på vej over Skagerrak.

Gåturen tilbage kan lægges inde i landet, forbi Ellekrattet,
landets nordligste løvskov, hvor alt kan gro, som det vil. I søen
ved Ellekrattet er gråænder, som skagboerne ynder at fodre. Om
vinteren bruges søen som skøjtebane. På turen passeres Danmarks
dyreste sommerhus, Villa Guldmaj.
Herfra ad grusvejen tilbage til Grenens p-plads. Man kan også
komme til Nordstrand pr. bil ad Batterivej fra Det hvide Fyr.
Undervejs passeres ”Kineserhuset” skjult i en lille plantage,
”Ørkenfortet”, der vokser ud af naturen og ”Kuplerne”, som er
NATO- radarstation.

© Ravnild og Derry
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De røde tage
- hvorfor har de blonder?
9990 Skagen
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En stor del af tagene i Skagen er forskellede, dvs., at tagstenene
er overstrøget (fuget) udefra - specielt de yderste tagsten og langs
tagryggen. Denne overstrygning holder tagenes yderkanter fast
mod den stride blæst, og forskellingerne blev malet hvide som
pynt - heraf navnet ”blonder”.

Årsagen til denne skik er, at datidens mørtel ikke var så holdbar, så
man måtte beskytte den med hvidtekalk. I kystbyer som Skagen er
de hvide forskellinger på husenes røde tage også en landkending
for fiskerne til havs.
En forklaring er også, at den tidligere overtroiske befolkning i
Skagen mente, at de kunne holde onde ånder, hekse og troldtøj
borte med de hvide blonder på taget.

Tag en spadseretur gennem de gamle bydele og kig selv på tagene
eller tag med på en guidet byvandring arrangeret af Skagen
Turistbureau og hør de gode historier om Skagens huse.

© Ravnild og Derry
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Sct. Laurentius
- Skagens skytshelgen
9900 Skagen
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Hovedgaden i Skagen hedder Sct. Laurentii Vej opkaldt efter Sct.
Laurentius - en af middelalderens mest populære helgener, som
levede i Rom i det tredje århundrede og var kassemester for den
kristne menighed hos pave Sixtus II.
Legenden fortæller, at da paven blev fængslet i forbindelse med
kristenforfølgelser, bad han Laurentius om at forvalte kirkens
skatte.

Men Laurentius fordelte i stedet skatten blandt de fattige. Da
kejseren fik nys om skatten, blev Laurentius stillet i forhør og
måtte love at bringe skatten til kejseren. Tre dage senere kom
Laurentius med de fattige og sagde til kejseren ”Dette er kirkens
rigdom, de evige skatte, som aldrig mindskes, men forøges hver
dag”.

Kejseren beordrede, at Laurentius skulle lide døden ved at blive
stegt levende på en rist. Ifølge legenden sagde Laurentius liggende
på den gloende rist ”Vend mig om, stegen har fået nok på denne
side”. Hans helgendag er den 10. august, og de mange stjerneskud
omkring denne dato kaldes ”Sct. Laurentii tårer”.
Skagens gamle kirke - Den tilsandede Kirke - var indviet til Sct.
Laurentius.

Risten, han blev brændt på genfindes i byens segl fra 1535. Dette
segl - byvåbnet - kan ses over hovedindgangen til det tidligere
rådhus, Sct. Laurentiivej 87.
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Skagen 365
- skagboernes egen dagbog
På internettet kan man læse skagboernes egen dagbog, www.
skagen365.dk.
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Skagen 365 fortæller i ord og billeder om en by, der lever ikke
blot om sommeren men året rundt, og at hver årstid har sin egen
charme. Skagen 365 er et samarbejde mellem turistforeningen,
handelsstandsforeningen, Skagen Havn og Skagens Museum som
alle har fejret 100 års jubilæum i perioden 2006-2008.

Hjemmesiden indbyder løbende forskellige personer til at beskrive
deres oplevelser i Skagen på en valgt dag, så man kan se, at der
altid foregår noget spændene i Skagen - alle 365 dage om året.
Rigtig god fornøjelse med læsningen!
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Læs mere på www.skagen365.dk
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Skagenrosen
- blomstrer på heden omkring Skagen
Den ægte Skagenrose blomstrer på heden omkring Skagen og er
slet ingen blomst, men en abnorm vækst i topskuddet af en lav
pileurt, Salix repens.
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Skuddenes særprægede form forårsages af en lille hveps fra
gruppen af galhvepse, der lægger sine æg i skuddet, som de små
larver senere æder af. Derved dannes en såkaldt galle, og bladene
forkrøbler og får form som en lille rose - Skagenrosen - som har
været kendt fra gammel tid.
Efter lokal skik forsølves eller forgyldes de grålige ”roser” og
bliver til smukke smykker.

Læs eventyret om ”Skagenrosen” skrevet af Gert Grube i 7 afsnit
på www.eventyr-online.dk.

© Ravnild og Derry
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Skagen Vandtårn
- en unik, men ofte overset attraktion
Krydset Markvej/Sct. Laurentiivej, 9990 Skagen
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Læg Skagen for dine fødder - stig op i det gamle vandtårn fra
1934-1983 og nyd den fantastiske udsigt over byens gule huse med
de røde tegltage med hvide blonder, havnen, fyrtårnene og et
glimt af Grenen.
Tårnet blev bygget af 130.000 røde mursten og er 34 m højt med
120 trin til toppen (ikke elevator), hvor der er info-tavler, der
beskriver udsigten.
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Adgang i juni, juli og august.Entré.
Læs mere på www.skagen.net
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Skagenhusene
- hvorfor er de gule?
9990 Skagen
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Ifølge den lokale skik blev husene i Skagen kalket hvert år til
pinse med en blanding af kalk og okker. Okkeren blev købt i Flade
(Frederikshavn) og videresolgt af lokale købmænd, som fik den
leveret i fade på 250 kg.

Et år fik en af købmændene ved en fejltagelse leveret en fransk
guld-okker, der giver en særlig dyb gul farve. Det påstås, at denne
fejltagelse var årsagen til begrebet ”Skagengul” - en historie, der
har verseret hos lokale farvehandlere gennem generationer og som
hævdes at være sand.
Tag en spadseretur gennem de gamle bydele og kig selv på husene
eller tag med på en guidet byvandring arrangeret af Skagen
Turistbureau og hør de gode historier om Skagens huse.

© Ravnild og Derry
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Skulpturgruppe
- midt i klitterne
Ved Refugiet Klitgården, Damstedvej, 9990 Skagen
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Hyrden, 2008
Af Erik Heide, født på Mors 1934. Uddannet på Kunstakademiets
malerskole, men har siden 1958 udelukkende arbejdet som
billedhugger ofte med motiver fra dyreverdenen.

Skulpturgruppen består af en hyrde med to dyr og er en gave fra
Ny Carlsberg Fondet.

Skulpturgruppen danner en fin sammenhæng mellem natur, kultur
og historie idet den leder tanken hen på Skagens første indbygger,
hyrden Thronder, der vogtede stude i området. Omkring hans hus
voksede Skagen op.
Hyrden vogter igen sin lille hjord på klitheden ved Skagen.

© Ravnild og Derry
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Solnedgang
- et fortryllende øjeblik
Man skal ikke snyde selv for oplevelsen af en rigtig solnedgang
i Skagen, hvor der vejrmæssigt er ”højt til loftet”, et helt
specielt lys og kilometervis af hvide sandstrande, der forstærker
lysvirkningen.
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Solnedgangen skal opleves fra solnedgangspladsen i Gl. Skagen
(Højen), hvor man får en uventet ekstraoplevelse. Det er et
tilløbsstykke for både fastboende og gæster, der nyder en is fra
Solnedgangskiosken, mens der ventes på solens nedstigning i
Skagerrak. Når solen er helt forsvundet udløses ekstraoplevelsen:
De forsamlede klapper efter overstået ”forestilling”(!).
Den næste times tid kendes som ”den blå time” i Skagen, som
kan nydes fra et rart sted i klitterne sammen med en kølig flaske
hvidvin/champagne.
Her er også plads til stille fordybelse i roen og de mange dejlige
indtryk, man har fået i Skagen - langt fra alfarvej og de daglige
trængsler.

© Ravnild og Derry
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Solopgang
- et magisk sekund
Snyd ikke dig selv for oplevelsen af en rigtig solopgang i Skagen,
hvor der vejrmæssigt er ”højt til loftet”, et helt specielt lys og
kilometervis af hvide sandstrande, der forstærker lysvirkningen.
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Solopgangen opleves bedst fra strandpromenaden ved østhavnens
grænse mod Sønderstrand eller fra Vippefyret.
Tag termokanden med kaffe/te og friskbagte Skagenlapper fra
bageren med og nyd dette betagende fænomen. Brug lejligheden
til en tur på stranden for at finde rav og kønne sten.
Midtvejs på strandpromenaden står et lille skur, hvor
vinterbaderne klæder om - og nyder en dram bagefter for at få
varmen!

© Ravnild og Derry
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Spændende dyr og kødædende planter
- ved Råbjerg Mile
Parkering på p-plads ved Råbjerg Mile, Kandestedvej, 9900 Skagen
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Når man besøger Råbjerg Mile, er det normalt for at se det
imponerende golde sandlandskab, der fortærer alt liv under sin
fremfærd. Men der er faktisk et meget stort plante- og dyreliv i
forbindelse med milen.

I søerne på bagsiden af Råbjerg Mile er bl.a. den sjældne
myreløve, der fanger myrer ved at grave en tragt i sandet. På
en solrig dag i april kan man høre kvækken fra tusindvis af
strandtudser - let kendelig på den gule stribe ned ad ryggen.
Eller man kan få et glimt af hugormen og markfirbenet, der tager
solbad. Sandspringeren er en lille bille med flotte metalfarver og
drabelige kæber. Der er også den flotte klitperlemorsommerfugl og
svalehalen, der stort set kun findes i Nordjylland.
En af områdets mest karakteristiske blomster er den smukke
klitstedmoderblomst, der blomstrer fra maj til september og
danner tætte, farverige bevoksninger i klitterne. Også liden
ulvefod og rundbladet soldug klarer sig i den barske natur. Og
barsk er den sidste selv - en kødædende plante, der også kaldes
Jomfru Marias tårer, fordi den lokker insekter til at slå sig ned
på bladene, hvor de fanges af plantens klæbrige ”tårer”, som
fastholder insekterne, indtil planten ”æder” dem.

I Råbjerg Mose er der bl.a. hedelyng, klokkelyng og rosmarinlyng.
I 1983 blev der gjort et nyt botanisk fund, mose-posten, der er en
rigt blomstrende busk med hvide blomster. I mosen er der mange
forskellige urter bl.a. porse, som er god i kryddersnapsen ”Skagen
snaps”.
Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere arrangerer guidede ture i
dette spændende naturområde.
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Den svenske Sømandskirke
- fristed for svenske fiskere og andet godtfolk
Vestre Strandvej 24, 9990 Skagen
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Skagen Havn har siden indvielsen i 1907 udviklet sig til Danmarks
vigtigste fiskerihavn, når der måles på mængden af fisk der landes
og omsætningen, den pris, der opnås for fisken.

Det er samtidig Sveriges fiskerihavn nummer 1, idet svenske fiskere
får betydelig bedre priser for deres fisk i Skagen end hjemme i
Sverige. Og sådan har det været i rigtig mange år. Derfor tog
dommer H.V. Styhr, Frederikshavn, og den svenske sømandspræst
Carl Norborg initiativ til, at man byggede Den svenske
Sømandskirke, for at skabe et fristed for de svenske fiskere.
Pengene blev hurtigt skaffet til veje. Vandbygningsvæsenet
stillede en grund nær havnen til rådighed, og den svenske arkitekt
Gustav Ljungman tegnede kirken, som blev opført under tilsyn af
arkitekt Ulrik Plesner.
I 1925 blev kirken indviet, og den har siden da været et
fast samlingspunkt for svenske fiskere i Skagen. Ud over det
smukke kirkerum, hvor der årligt finder hundreder af vielser
sted, er her en hyggelig kaffestue og der bydes også på
overnatningsmuligheder.

I december måned har Skagen englelyd og den 13. december
arrangerer Den svenske Sømandskirke meget stemningsfulde
Luciaoptog, som er åben for alle. Bagefter kan man gå i krypten og
nyde en kop kaffe med lussekatt og pepparkaka.
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Tinghuset
- et kulturhistorisk sted
Sct. Laurentiivej 113, 9990 Skagen
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Gulkalket hus med rødt tegltag med facaden helt ud til fortovet.
Huset blev bygget i 1865 som købmandsgård med pakhus. Det blev
solgt i 1870 til kommunen som ”Byens Thing, Raad og Arresthus”.
Ting- og rådstue blev indrettet i den tidligere købmandsbutik, og
der blev indrettet tre celler og en arrestgård indhegnet med ”et
48 alen plankeværk, seks alen højt”! I 1919 blev huset betegnet
som ”Kommunens Raadhus”.
I det tidligere pakhus var foruden plads til byens brandsprøjte
også indrettet vaskerum og ligstue! Pakhuset flyttedes i 1936 til
Skagen By- og Egnsmuseum, hvor det blev indrettet til mindehal
for druknede fiskere. Muren omkring arrestgården blev fjernet og
det nuværende udhus opført.

I dag huser det tidligere Ting- og arresthus Skagens lokalhistoriske
arkiv, hvor besøgende kan finde bøger, film, fotos, kort og andet
arkivmateriale af lokalhistorisk interesse.

Den gamle byrådssal er bibeholdt intakt med de gamle møbler og
sand på gulvet. De tre celler er også bevaret - den ene stadig med
briksen, der kan klappes op ad væggen, stol, bord og toiletspand.
De halvrunde vinduer til cellerne har stadig gitter og en udvendig
plade, der som ekstra straf kunne lukkes, så arrestanten sad i
buldermørke og kunne komme på bedre tanker.

© Ravnild og Derry
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Tinghuset har åbent onsdage kl. 12 - 16
og torsdage kl. 14 - 18, og det er gratis
at kigge indenfor.
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Togtur til Frederikshavn
- på sporet af naturoplevelser
Skagen station, Sct. Laurentii Vej 22, 9990 Skagen
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Lad bilen stå og prøv en tur med de flotte blå tog mellem
Skagen og Frederikshavn, hvor man slapper af, mens man får en
spændende naturoplevelse, flere steder langt fra alfarvej.

Togene har navne efter kendte skagboer, Holger Drachmann, P.S.
Krøyer, Anna Ancher og ikke at forglemme Thronder, den første
beboer i Skagen.

Straks udenfor Skagen breder landskabet sig til begge sider med
fyrrebevoksning, marehalm osv., og vi passerer gennem Skagen
Klitplantage, forbi den idylliske ”Skøjteløbersøen” og ud over
Hulsig Hede, nysgerrigt iagttaget af kronvildt, hejrer og andet
dyreliv. Mod øst kan vi skimte Kattegat, hvor store skibe ofte ligger
i læ for de kraftige Vesterhavsstorme.
Stop i Hulsig, passagerer til Kandestederne og Råbjerg Mile stiger
af. Ved trinbrættet Bunken, passagerer til Råbjerg Kirke og
Skiveren stiger af. Her slutter klitplantagen, og kornmarker breder
sig til begge sider.
Det hyggelige fiskerleje Ålbæk har både hyggelig gammel kro,
havn med værft og slottet Gårdbogaard. Straks syd for Ålbæk
kører vi atter gennem skov, og efter passage af Jerup station
kan man se ”rimmer og dopper” i landskabet, dannet af istidens
skurende ismasser.

Et stort engdrag breder sig på begge sider af banen, og så er det
Strandby - kendt for sin store fiskerihavn.
Videre i hastigt tempo hen over broen over Elling Å, hvor man i
1960erne fandt et skib fra vikingetiden, der nu kan ses på Bangsbo
Museum i Frederikshavn.
Og kort efter er det Frederikshavn - alle skifter.

© Ravnild og Derry

Læs mere på www.njba.dk
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Vandkunst
- midt i byen
Ved Torvepladsen, Sct. Laurentii Vej, 9990 Skagen
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Poul Winther, født i Skagen 1939, startede sin kunstnerkarriere
midt i 1950-erne med at finde spændende ilanddrevne ting fra
Skagens strande - ting, som han kombinerede i smukke opstillinger
og forevigede i såvel, tegning, grafik, linoleumstryk og oliemaleri.
Vandkunst er fra 2001.

Andre værker af Poul Winther kan ses i Huset Tavi på Østre
Strandvej.

© Ravnild og Derry
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Villa Dagminne
- maleren Laurits Tuxens villa
Tuxens Allé 16, 9990 Skagen
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Smukt 3-fløjet hvidt hus med sort bindingsværk for enden af en
lukket allé. Maleren Laurits Tuxen og hans norske kone Frederikke
Treschow flyttede til Skagen i 1901, hvor de købte ”Madam
Bendsens gård”.

Arkitekten Thorvald Jørgensen ombyggede gården, der hurtigt blev
rammen om mange fester i kunstnerkredsen. Her holdt Drachmann
i 1906 på sin 60-årsdag sin store tale til skagensfiskerne, der havde
fejret ham med fakkeltog.
Tuxen var en eftertragtet maler af kongelige portrætter, især
for Dronning Victoria af England og den danske kongefamilie og
kaldtes derfor Europas sidste fyrstemaler.
Flere af de portrætterede besøgte Tuxens i Skagen, således i 1908
den russiske enkekejserinde Dagmar. Tuxens opkaldte herefter
villaen ”Dagminne” = ”Dagmar” stavet på norsk af Tuxens kone
Frederikke.
Også Dronning Alexandra kom på besøg, og hun gav det råd at
plante rhododendron i vænget, noget helt nyt i Skagen. Tuxen
skrev til den danske gartner Hartmann i Gent, som sendte smukke
planter, som i årenes løb har vokset sig store.

Tuxen malede i Skagen en lang række billeder af familie, venner,
landskabet, hav og havens blomster med de flotte rhododendron.
Tuxen var engageret i oprettelsen af Skagens Museum, hvor mange
af hans billeder kan ses.
Huset og haven med de store rhododendron, blomstrer i juni, er
omgivet af et højt hegn, men kan delvis ses fra Tuxens Allé eller
fra Gl. Kirkesti.

© Ravnild og Derry

Der er ikke adgang til huset eller selve
området. Vis hensyn overfor husets
ejere.
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Villa Guldmaj
- Danmarks dyreste sommerhus
Åkandevej 10, 9990 Skagen
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Smukt sorttjæret træhus i tre etager med hvidmalede døre og
vinduer beliggende på ”Guldmajs Bakke” tæt på Grenen.

Huset er fra 1911 og tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen, der
bl.a. byggede det nuværende Christiansborg Slot.

Huset har været samlingssted for kendisser som Jens Otto Kragh,
Poul Henningsen, Wilhelm Freddie m.fl.

Husets navn skriver sig tilbage til 1878, hvor det svenske dampskib
”Kung Ring” kolliderede med dampskibet ”Baltzer von Platen” og
sank med et stort parti amerikanske stueure ”Grandfathers clocks”
samt 5 kasser guldbarrer til datidens betydelige værdi af 756.000
kr. Stueurene blev spredt rundt i byen og omegnen under navnet
Guldmajs (Guldmandens) klokker, og bjergningsselskabet Switzer
bjergede guldet.
Huset har været ejet bl.a. af plakatkunstneren Viggo Vagnby,
der bl.a. tegnede den berømte københavnske turistplakat med
andefamilien og den rare politimand, der sikrer ændernes passage
af vejen. Vagnby tegnede desuden i 1955 Skagenplakaten ”Skagen,
kunstnerbyen, fiskerbyen, turistbyen” med en rødspætte som
malerpalet.
Huset har siden 2007 været til salg via den københavnske jetsetejendomsmægler Jan Fogh, kendt fra Tv2s program ”Liebhaverne”
- pris 50 mio. kr. Som mulige købere har bl.a. været nævnt det
danske Hollywood-stjernepar, skuespilleren Connie Nielsen og
trommeslageren Lars Ulrich, som efter sigende landede på Grenen
i rød helikopter til fremvisning af huset.

© Ravnild og Derry
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Huset kan ses på en gåtur ad den smalle
og slyngede grusvej fra P-pladsen på
Grenen.
Huset er privatejet og kan kun ses
udefra.
Vis hensyn overfor husets gæster.
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Ørkenfortet
- oplevelsescenter
et oplevelsescenter
i eti utraditionelt
et utraditionelt
bygningsværk
bygningsværk
Skagen Odde Naturcenter, Batterivej 51, 9990 Skagen
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Naturcentret, som ligger midt i Skagens storslåede natur, er
tegnet af den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon og opført under
ledelse af sønnen Jan Utzon i 1999-2000.

Naturcentret fik lokalt kælenavnet ”Ørkenfortet”, idet
bygningerne i det 4000 m2 store center inkl. et markant udkigstårn
er omkranset af en fire meter høj mur med støttepiller og derfor
minder om et fort. Utzons idé var, at huset skulle vokse ud af
naturen, være et svar på stedets ånd, og samtidig være et hus for
stilhed, ro og fordybelse - den store mangelvare i vor tid.
Centret består af temapavilloner for henholdsvis sand, vand, vind
og lys og fortæller om Grenens opståen og udvikling.

Sanseudstillinger for børn omhandler at finde rav, bølgers opståen,
at røre ved fisk, føle vinden fra vindmaskine osv.
Biografen viser film om Skagen, Grenens opståen og kampen mod
sandflugten.

I ”spørgehjørnet” kan man f.eks. få svar på, hvorfor Grenen logrer
fra side til side, det specielle lys over Skagen, hvornår bliver
Grenen landfast med Sverige osv.
Naturcentret er for nysgerrige legebørn i alle aldre.
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Åbent hele året.
Læs mere på www.skagen-natur.dk
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