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FORORD 
 

 
 

 
 

Velkommen til Skagen området 
 

 
Denne lejrskolemappe er udarbejdet af Turisthus Nord. 

Lejrskolemappen indeholder oplysninger til brug for 
tilrettelæggelse af lejrskoleophold i Skagen området. 

 
Vi håber, du kan bruge materialet, og skulle du have brug for 

yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Skagen 
Turistbureau. Du kan også altid besøge vores hjemmeside 

visitskagen.dk. 
 
 

 
                           Med venlig hilsen 

 
  Turisthus Nord 

                         SkagenTuristbureau 
 
 
 

 
 
 

Priser, åbningstider m.v. bringes uden ansvar for Turisthus Nord. 
Der tages endvidere forbehold for trykfejl. 
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SKAGEN OMRÅDET 
 

 

 
 

Skagen området i tal 
 

  
      Indbyggere 2019 ..........................    8.003 
 Areal: I ha ..................................  14.289 
 Folkeskoler ...................................  1 
 Privatskoler ..................................  1 
 Skipperskoler .................................  1 
 
 
Skagen – toppen af det europæiske kontinent. 
Her mødes to have på verdens største odde, og her ender – eller 
begynder – vores land.  
Skagen rejser man til – her kommer man ikke bare forbi. 
 
Gennem generationer har pionerer, bohemer, kunstnere og andet 
godtfolk valfartet til Skagen draget af lokalbefolkningen, havet, 
lyset og farverne.  
Naturen er nu som før enestående med lyngklædt hede, et bølgende 
klitlandskab og nogle af Europas bedste sandstrande. 
 
Men vi kan også byde på meget andet. 
 
En levende fiskerihavn, for fiskeriet har altid været livsnerven i 
Skagen, ikke blot ved selve fiskeriet, men også med fiskefabrikker 
og servicevirksomheder. 
 
Smukke bymiljøer med de idylliske og karakteristiske gule huse med 
røde tegltage. 
 
Kunst, kultur, museer og gallerier. 
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Et aktivt handelsliv med rige muligheder for at shoppe i de mange 
spændende specialforretninger. 
 
Skagen området består af andet og meget mere end selve Skagen 
by.  
 
Gl. Skagen, Hulsig, Kandestederne, Skiveren og Aalbæk har hver 
deres egenart, som gør helheden fuldkommen 
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Turisthus Nord Skagen adresse og åbningstider 
 

Skagen Turistbureau 
Vestre Strandvej 10 

9990 Skagen 
Tlf.:98 44 13 77 

Web: 
www.visitskagen.dk 
www.feriehuse.dk 

 

Mail: 
skagen@turisthusnord.dk 

 

 
Aktuel aktivitetskalender kan rekvireres på turistkontoret eller på vores 
hjemmeside www.visitskagen.dk 

 
Skagen Turistbureau tilbyder et bredt udvalg af specielt tilrettelagte guidede 
ture for lejrskoler. 
 
Lejrskoletilbud:  
kr. 450,- pr. påbegyndt time mellem kl. 07.00 - 18.00, min. 2 timer 
Kr. 675,- pr. påbegyndt time mellem kl. 18.00 – 22.00, min. 2 timer 
 

    
For bestilling af guidede ture, kontakt venligst Turisthus Nord, Tenna Høyer på 
mailadressen: th@turisthusnord.dk

ÅBNINGSTIDER 2020, SKAGEN TURISTBUREAU 

02.01-26.06 og 10.08-23.12:        Mandag-fredag     
Lørdag                     

Kl. 09.30-16.00 
Kl. 10.00-13.00 

27.06-09.08 Mandag-lørdag 
Søndag 

Kl. 09.00-16.00 
Kl. 10.00-14.00 

For åbningstider på helligdage og jul/ nytår spørg på turistbureauet 
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INTERNETADGANG 
 

 Skagens Bibliotek – Kulturhus Kappelborg 
Skolevej 5, 9990 Skagen 
Computer med fri internetadgang & gratis WIFI 

 
 Skagen Turistbureau 

Vestre Strandvej 10, 9990 Skagen  
Computer med internetadgang til fri afbenyttelse af kortere varighed 
og gratis WIFI 
 

 Jakobs Café og Bar 
Havnevej 4A, 9990 Skagen  
Internetadgang til fri afbenyttelse 
 

 Restaurant Kokkenes 
Sct. Laurentii Vej 54, 9990 Skagen 
Gratis WIFI  
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TRANSPORT 
 
 

 
 
Tog 
 
Nordjyske Jernbaner og NT har togforbindelse fra Skagen til Skørping og her 
fra forbindelse med DSB til resten af landet.  
Cykler kan medtages i begrænset omfang. Se mere på www.nj.dk. 
Billetter kan købes i billetautomaterne på stationen. I billetautomaterne kan 
der udelukkende betales med kort. Her kan også købes pladsbilletter og 
udtrækkes billetter som er bestilt hos DSB. 
 
Yderligere oplysninger om priser, køreplaner m.m.: 
 
Nordjyske Jernbaner: 
Tlf.: 96 24 22 20 
www.nj.dk 
 
Nordjyllands Trafikselskab 
Tlf.: 98 11 11 11 
 www.nordjyllandstrafikselskab.dk 
 
DSB 
Billetsalg og pladsreservation 
Tlf.: 70 13 14 15 
www.dsb.dk  
www.rejseplanen.dk 
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Cykelstier 
 
De nationale cykelruter fører også til Skagen, en del af vejen med cykelsti 
langs landevejen, men også med strækninger på natursti.   
”Cykelruter i Nordjylland” (kr. 125,-) kan købes på turistbureauerne. 
Lokale cykelkort kan købes på turistbureauet. 
Vestkystruten Hirtshals – Skagen (kr. 10,-) 
Østkystruten Asaa – Hulsig (kr. 10,-) 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Sandormen 
 
Web: www.sandormen.dk 
 
Sandormen er en overdækket, traktortrukket vogn med polstrede træbænke. 
Den kører dagligt på stranden mellem Grenens parkeringsplads og Grenens 
spids fra påske t.o.m. uge 43. 
Kørsel uden for sæsonen kan bestilles. 
 
Kontakt: 
Toni Jespersen 
Mobil: 40 30 50 42 
Mail:   toni@sandormen.dk 
 
Eller 
 
Christian B. Hjermitslev 
Mobil: 51 90 40 99 
Mail:   sandormen@mail.dk 
   

PRISER 2020: 
Lejrskoler: Mulighed for rabat – ring og hør nærmere. 
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SKOLEREJSER 
 

 
 

DSB Skolerejser 
Tlf. :   24 68 91 57 
Mail:   skole@dsb.dk 
Web:  www.dsb.dk 
 
(Træffes mandag – fredag mellem kl. 10.00 – 12.00) 
 
DSB Skolerejser arrangerer frirejser for alle skoleklasser, der er omfattet af 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fribefordring. Skoleelever kan 
én gang i løbet af hvert skoleår få frirejse med tog og visse færgeruter. 
 
Ved manglende afbestilling af rejsen, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 
100,- pr. person. 
 
For at opnå frirejse kræves følgende: 
 

 Frirejser skal bestilles online på DSB’s hjemmeside: 
www.dsb.dk/skolerejser  senest 10 uger før afrejse, gerne tidligere. 

 
 Rejserne kan kun bestilles mellem 2 togstationer (og til enkelte færge-

overfarter), og gælder altså ikke til tilslutningsbusser eller metro. 
Rejsen kan afbrydes én gang hver vej, når det er anført i bestillingen. 

 
 Opholdet skal strække sig over mindst 3 og højest 13 skoledage og 

have mindst 2 overnatninger. 
 

 Bestillinger skal ske klassevis med max. 40 personer inkl. lærere.  
 

 Man kan kun bestille én frirejse pr. skoleår. 
 

 Bemærk, at fribefordring ikke ydes til skolefritidsordninger, sangkor, 
idrætsholds deltagelse i stævner og lignende aktiviteter, der rækker 
ud over uddannelsernes normale rammer. Der gives ikke fribefordring i 
forbindelse med praktikophold. 

 
Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til DSB Skolerejser på ovenstående 
kontaktoplysninger. 
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TURISTKØRSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. C. Turist 
v. John Christensen 
Solsortevej 38 
9982 Aalbæk 
Tlf.:  98 48 87 41 
Mail:  info@jcturist.dk 
Web:  www.jcturist.dk 
 
J.C. Turist har busser med plads til 14 – 50 personer. 
 
Ring på ovenstående telefonnummer og indhent tilbud. 
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CYKELUDLEJNING 
 

 
 
Fri Bikerental 
Fiskergangen 8 
9990  Skagen 
Tlf.:    98 44 12 14 
Mail:   info9990@fribikeshop.dk 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Mandag - fredag Kl. 10.00 – 17.30 

Lørdag Kl. 10.00 – 13.00 

I højsæsonen er der åbent alle ugens dage kl. 09.00 – 17.00  
 
 
 

LEJRSKOLEPRIS 2020 

 Første dag Efterfølgende 
dag, pr. dag 

Lejrskolepris for en almindelig cykel Kr. 60,- Kr. 50,- 
 
 
Kontakt butikken for andre tilbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LEJRSKOLEMAPPE  -  side    14
 
 

 
 
 

Cykeludlejning Skagen 
v/Ole Pedersen 
Vestre Strandvej 4 
9990  Skagen 
Tlf.:  98 44 25 28 
Mail:   booking@cykeludlejning-skagen.dk  
Web:   www.cykeludlejning-skagen.dk 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020, cykeludlejning, værksted og butik 

Mandag - fredag Kl. 08.00 – 17.30 

Lørdag  Kl. 08.00 – 13.00 

Cykeludlejning 18.06-31.08 Kl. 08.00-20.00 

 
 

LEJRSKOLEPRIS 2020 

 Første dag Efterfølgende 
dag, pr. dag 

Lejrskolepris for en almindelig cykel uden 
for højsæsonen (sommerferien) Kr. 60,- Kr. 35,- 

 
 
Kontakt butikken for andre tilbud
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SPISESTEDER – MEDBRAGT MAD 
 
INDENDØRS SPISESTEDER 
 
 

 
 
Kystmuseet Skagen 
P. K. Nielsensvej 8-10 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 47 60 
Mail:   info@kystmuseet.dk 
Web:  www.kystmuseet.dk  
 
I forbindelse med museumsbesøg kan der spises medbragt mad udendørs. 
Der findes også et ”madpakkehus”. 
       
 
UDENDØRS SPISESTEDER 

 
 
 
 
 
Parkeringspladsen ved Den Tilsandede Kirke 
 
Rastepladsen på østsiden af landevejen  

ca. 2 km syd for Skagen, mellem Flagbakkevej og Sandmilevejen. 
 
Rastepladsen i Bunken 

på østsiden af landevejen syd for Bunken Camping. 
 

Rastepladsen i Bunken Klitplantage  
 ved Skiverenvejen.  
 

Parkeringspladsen ved Grenen 
 

Byparken på Chr. D. X’s Vej 
 
Ved Guldmajsøen 
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BIBLIOTEKER 

 
Skagens Bibliotek 
Kulturhus Kappelborg 
Skolevej 5 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 45 92 00 
Mail:  bibl@frederikshavn.dk 
Web: www.bibl.frederikshavn.dk 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Selvbetjening Mandag-søndag Kl. 08.00-21.00 

Betjening med 
personale 

Mandag, tirsdag og torsdag Kl. 10.00-17.00 

Fredag  Kl. 10.00-14.00 

Lørdag Kl. 10.00-13.00 

Ring gerne på forhånd og aftal besøg 

 
Bøger, blade, aviser, musik, film, internet 
 
 

 
Aalbæk Bibliotek 
Aalbæk Skole, Engvej 8-10 
9982 Aalbæk 
Tlf.:   98 45 95 00 
Mail: bibl@frederikshavn.dk 
Web: www.bibl.frederikshavn.dk 
 

 
Bøger, blade, aviser, musik, film, internet. 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

1/1-31/12      Selvbetjening Mandag – Søndag  Kl. 07.00 – 21.00 

1/1–31/12    Betjening 
1/4–30/9     Betjening 

Tirsdag 
Fredag 

Kl. 13.00 – 17.00 
Kl. 10.00 – 14.00 
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Lokalsamlingen 
Tinghuset 
Sct. Laurentii Vej 113 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 46 26 24/ 30 56 13 49  
Mail:  skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com 
Web: www.skagenlokal.dk 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Onsdag Kl. 12.00-16.00 

Torsdag Kl. 14.00-18.00 

…eller efter aftale 
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FOLKESKOLER 
 
 
 
 
 
Skagen Skole (0.kl.– 9. årgang) 
Skagavej 139 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 45 68 00 
 
Afdelingsledere: Hanne Munk & Jakob Skytte Jakobsen 
 
 

 

 
 
Aalbæk Skole (0.kl. – 9. årgang) 
Engvej 8 
9982 Aalbæk 
Tlf.:   98 45 71 30 
 
Afdelingsleder: Lene Banke Andersen 
 
 

 

 
 
Privatskole: 
Brovandeskolen (0.kl. – 9. årgang) 
Nedre Mosevej 100 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 48 84 
Mail:  brovandeskolen@brovandeskolen.dk 
Web:  www.brovandeskolen.dk  
 
Skoleleder: Helle Stenbakken 
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OVERNATNINGSSTEDER 
 
VANDRERHJEM 
 

 
 
Danhostel Skagen 
Rolighedsvej 2 
9990 Skagen 
Tlf.: 98 44 22 00 
Mail:  info@danhostelskagen.dk 
Web: www.danhostelskagen.dk 
 
Vært og ejer: Rolf Hauge 
 
 

LEJRSKOLEPRISER 2020 

”All inclusive” 
 - som vil sige: 
 
- Overnatning 
- Morgenbuffet 
- Madpakkebuffet 
- Aftensmad 

Marts og november*20 pers. 
m/overnatning & helpension pr. døgn Kr. 229,- 

April og oktober 
 m/overnatning & helpension pr. døgn Kr. 289,- 

Maj-september 
 m/overnatning & helpension pr. døgn Kr. 295,- 

 Frit valg af værelser hele året 
m/overnatning & helpension pr. døgn Fra Kr. 340,- 

Alle priser er incl. moms 
 
 

  Vandrerhjemmet tildeler værelserne med respekt for elevernes kønsfordeling 
 
Kapacitet: 120 senge i alt + evt. opredning. 
 
Faciliteter: Boldbaner, legeplads, TV-stue og WiFi 
 
Afstande: Togstop: 0,2 km / Badestrand: 1 km. / Bycentrum: 1 km.  
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SPORTSHALLER 
 

 
 
Skagen Sportscenter 
Drachmannsvej  32 
9990  Skagen 
Tlf.: 98 45 13 54 
Web:   skagensportscenter.dk 
 
Halinspektør:  
Jan R. Jensen 
Tlf.: 28 43 18 51 
Mail: info@skagensportscenter.dk 
 
LEJRSKOLEPRIS 2020: 
Pris pr. døgn DKK 280 pr. person. Prisen inkluderer overnatning og 3 måltider. 
 
Kapacitet: 7 stk. 4-sengs værelser m/ bad & toilet. Ekstra seng på alle      
                    værelser. 
 

 Hvis gruppen er større end den oplyste kapacitet, vil der være     
  mulighed for et større antal til overnatning. Kontakt da Skagen  
  Sportscenter på tlf. eller mail. 

 
Faciliteter: 2 idrætshaller til almindelige idrætsgrene, 11 indendørs 

badmintonbaner, 1 indendørs tennisbane, omklædningsrum med 
bad, teorilokale, 4 tennisbaner med kunststofbelægning 
(udendørs) og tennis-slåmur. Desuden forefindes cafeteria. 

 
Afstande: Togstop: 0,1 km. 
 Badestrand: 2 km. 
 Bycentrum: 2 km. 
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Skagen Kultur- og Fritidscenter 
Kirkevej 19 
9990 Skagen 
Tlf.: 98 44 32 50 (kontor/haller) 
 98 44 50 40 (køkken) 
Mail:  post@skfc.dk 
Web:  www.skfc.dk 
 
Centerleder: Christian Mose Sørensen 
 
SKFC er beliggende midt i Skagen by, se lejrskolebrochure på: www.skfc.dk 
 
 
 

 
 
Faciliteter: 8 værelser med 110 køjer og 4 lederrum med i alt 9 enkeltsenge. 

Svømmehal med 70 meter vandrutsjebane, varmtvands bassin, 
sauna, mødelokaler, projektor, sportshal med aktivitetsrum og et 
fleksibelt køkken, som serverer sund dansk kost og som tager 
højde for diætkost.  

 
Der er gratis adgang til Wi-Fi, idrætshal og udendørs multibane, når de er 
ledige. 
Adgang til svømmehal mod betaling. 
Central beliggenhed med gåafstand til centrum og seværdigheder. 
 
 
Afstande: Jernbanestation: 0,3 km 
  Badestrand: 1,5 km 
  Bycentrum: 0,3 km. 
 
 
 
 
 
 

LEJRSKOLEPRIS 2020 
Overnatning m/ morgenmad, smør-selv- madpakke og 
aftensmad 

Kr. 325,- inkl. moms 
pr. person 
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Aalbæk Idrætscenter 
Møldamvej 11 
9982 Aalbæk 
Tlf.: 98 48 90 80 
Mail: carsten@aaic.dk 
Web:  www.aaic.dk 
  
Leder: Carsten Bjørnager 
 

LEJRSKOLEPRIS 2020: Pris oplyses ved henvendelse 

 
Kapacitet: 60 senge fordelt på 2-, 4- og 6–personers værelser. 
 
Faciliteter: Idrætshal, fodboldbane, skydebane, cafeteria og fitnesslokaler 
 
Afstande:   Jernbanestation: 0,4 km 
   Badestrand: 1 km. 
 
Forslag til ugeprogram og attraktive udflugtsmål fremsendes efter 
henvendelse. 
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VÆRELSER 
 

 
 
Villa Skagen 
Sct. Clemensvej 3 
9990 Skagen 
Tlf.:   40 60 48 10 
Mail:   info@villa-skagen.dk 
Web:  www.villa-skagen.dk  
 
 
Kapacitet: 50 sengepladser  
 
Faciliteter: Stort fælles køkken på 1. sal. 

Hyggelig stor gårdhave. 
Cykeludlejning til ca. 30 personer. 

 
Villa Skagen: Bygningen er en smuk, nymoderniseret treetagers 

gl. skagensbygning, som er beliggende midt i Skagen 
by, tæt ved havnen.  
Værelserne er funktionelle og enkelt indrettede. 
Fælles bad og toilet på gangene. 
 
5 annekser med eget toilet/bad + tekøkken 

 
GRUPPEPRISER: Ring og hør nærmere  
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Hotel Hvideklit 
Hvideklitvej 15 
9982 Aalbæk 
Tlf.:   31 32 00 04 
Mail:   mail@hotelhvideklit.dk 
Web:  www.hotelhvideklit.dk  
 
 
 
Lejrskolepris 2020:       Info følger…..          
 
 
Kapacitet: Info følger….. 
 
Faciliteter: Info følger….. 
 
Afstande:                      Togstop: 1000 m 
                                           Badestrand: 700 m 
                                           Skagen Centrum: 17 km 
          Aalbæk: 4 km 
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Skagen Strand – Hotel og feriecenter 
Tranevej 108, Hulsig 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 48 72 22 
Mail:   reception@skagenstrand.dk 
Web:  www.skagenstrand.dk  
 
 
 
Lejrskolepris 2020:           Pris ved 4 overnatninger i feriehus for 7 personer: 
        Pr. døgn pr. person fra kr. 111,- 
 
Kapacitet: 142 lejligheder 
 
Faciliteter: Badeland, dampbad, sauna, idrætshal, omklæd-

ningsrum m/bad, motionsrum, badmintonbaner, 
tennisbaner på grus, udendørs fodboldbane, beach 
volley, minigolf, mødelokaler, kiosk, restaurant med 
mulighed for speciel lejrskole-forplejning. 

 
Afstande:                       Togstop: 200 m 
                                            Badestrand: 800 m 
                                            Bycentrum: 12 km 
 
Se også Skagen Strands lejrskolebrochure  
https://issuu.com/skagenstrand/docs/dk_lejrskole_2020 
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CAMPINGPLADSER / HYTTER 

 

 
 
CampOne Grenen Strand 
Fyrvej 16  
9990 Skagen 
Tlf.: 63 60 63 61 
Mail: grenen@campone.dk 
Web: www.campone.dk/grenen 
 
Sæson 2020: 04.04 – 18.10  
Faciliteter: Se hjemmeside. 
Kapacitet: 270 pladser, 9 hytter 
Lejrskolepris: Ring og indhent tilbud eller se på hjemmeside. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
Poul Eeg Camping 
Bøjlevejen 21  
9990 Skagen 
Tlf.: 98 44 14 70 
Mail: info@pouleegcamping.dk 
Web: www.pouleegcamping.dk 
 
Sæson 2020: 24.04  – 06.09 
Faciliteter: Se hjemmeside. 
Kapacitet: 421 pladser, 11 hytter 
Lejrskolepris: Ring og indhent tilbud. 
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Råbjerg Mile Camping 
Kandestedvej 55 
Kandestederne 
9990 Skagen 
Tlf.:    98 48 75 00  
Mail:   info@raabjergmilecamping.dk 
Web:  www.raabjergmilecamping.dk  
 
SÆSON 2020: 03.04 – 30.09 

 

LEJRSKOLEPRIS:  Indhent tilbud på tlf. eller mail 

 
 
Kapacitet: 446 enheder. Udleje af i alt 23 hytter. 
 
 
Faciliteter: Fælles opholds- og TV-stue, mulighed for boldspil, tennis, 

minigolf, opvarmet udendørsswimmingpool, indendørs badeland, 
dagligvarebutik m.m. 

 
 
Afstande:  Jernbanestation: 1,0 km 
  Skagerakkeren sommerbus: 0,1 km 
  Badestrand: 1,5 km 
  Skagen: 12 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Lavsæson Reception: Kl. 08.00-20.00 

Højsæson Reception: Kl. 08.00-22.00 
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Skagen Camping 
Flagbakkevej 53 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 31 23 
Mail:  mail@skagencamping.dk  
Web: www.skagencamping.dk 
 
Lejrchef: Brian Hansen 
 
Sæson 2020: 03.04 – 06.09 
Kapacitet: 265 pladser, 5 hytter 
Gruppepriser:   Ring og hør nærmere 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Bunken Strand Camping 
Aalbækvej 288 
9982 Aalbæk 
Tlf.:   98 48 71 80 
Mail:  info@bunkenstrandcamping.dk 
Web: www.bunkenstrandcamping.dk 
 
Lejrchef: Dick Kooij 
 
Sæson 2020: 03.04 – 20.09 
Kapacitet: 700 pladser. 9 Hytter 
Lejrskolepris: Ring og indhent tilbud 
 

 
 



 LEJRSKOLEMAPPE  -  side    29 
 
 

 
 
Skiveren Camping 
Niels Skiverens vej 5-7 
9982 Aalbæk 
Tlf.:  98 93 22 00 
Mail:  info@skiveren.dk 
Web:  www.skiveren.dk  
 
 

 
 
Kapacitet: 595 pladser. 27 hytter. 6 udlejningsvogne. 
 
Faciliteter: Butik, cafeteria, swimmingpool, dampbad, solarium, spa og sauna. 
  Legeplads, tennis, hoppepuder og fiskemuligheder. Stor 18 hullers 
  minigolfbane. Aktivitetshal. Fitness Center. 
 
Afstande: Jernbanestation: 7,0 km 
  Skagerakkeren sommerbus: 0,1 km 
  Badestrand:  0,4 km. 
 
 
Lejrskolepris:   Ring og indhent tilbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Sæson: 03.04 – 30.09 

Receptionen er åben hver dag Kl. 08.00-21.00 
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HYTTER 
 

 
 
Pejsen 
Tranevej 241, Hulsig 
9990 Skagen     
Mail:   pejsen@fdfskagen.dk 
Web:  www.fdfskagen.dk 
    
Hytten ejes af: FDF Skagen, Fritidsvej 2, 9990 Skagen 
 
Udlejer:   Thomas Riis  
   Tlf.: 22 63 02 46  
   Mail: info@riisvin.dk 
 
Lækker moderniseret hytte med plads til 27 personer. 2 sovesale (12 og 15 
sovepladser), 4 toiletter, 2 brusere. Stor opholdsstue med lukket pejs og 
lækkert køkken med industriopvaskemaskine, industriovn, køl og frys, service 
til 35 personer. 
 
Hytten er beliggende ugenert omgivet af skov.  
 
Se også www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/580 
 
 
LEJRSKOLEPRIS 2020:  Ring og indhent tilbud. 
 
 
Afstande:    Skagen By (ad cykelsti): 11 km 
   Skagen By (ad landevej): 15 km 
   Hulsig (købmand og tog): 2 km 
   Strand: 1 km. 
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Lodskovvadskolen 
Lars Kruse Skagen Gruppe  
Råbjergvej 219  
9982 Aalbæk.  
 
Kontaktperson:  
Jonna Dyhr Petersen,  
Vesterbyvej 35 B  
9900 Skagen 
Tlf.:   50 80 06 41 efter kl. 16.00 
Mail:  jonna_petersen@skagennet.dk 
 
Hytte beliggende nær Råbjerg Mile, velegnet til lejrskole. 2 sovesale og 2 
lederrum på 1. sal med i alt 40 sovepladser, 4 toiletter, 3 baderum og 3 
opholdsrum – heraf 1 med tavle. 
Køkken med køleskab, fryseskab, ovn, 8 kogeplader og service til 40 personer. 
 

 
 
Afstande: Bunken trinbræt (tog): 3 km 
  Skagen By: 18 km 
  Aalbæk: 5 km  
  Strand: 4 km, 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISER 2020 

Pr. person pr. døgn ved min. 25 pers. Kr. 65,- 

Der tillægges elforbrug efter måler 



 LEJRSKOLEMAPPE  -  side    32 
 
 

 
 
Drengeborg 
FDF Frederikshavn 1. kreds 
Blåbærvej 69 
9982 Aalbæk 
Mail:  udlejer@drengeborg.dk 
Web: www.drengeborg.dk 
 
50 sovepladser i 4 sovesale og 23 sovepladser i 7 lederrum. Lejren er en 
vinkelbygning. Spisesal til 80 personer, samt pejsestue.  
Loftsetage i den ene fløj indeholder 2 sovesale og 1 lederrum. 
Stort moderne køkken med opvaskemaskine og stor fryse- og kølekapacitet. 
Service til 80 personer.  
Fine toilet og vaskeforhold m. bruser. I alt 8 toiletter og 7 brusebade. 
Pejsestue med sofapladser til omkring 10 personer. 
Lejren er beliggende midt mellem Frederikshavn og Skagen på en 85.000 m2 
stor grund med direkte adgang til stranden. Gode muligheder for boldspil, 
lejrsport og teltslagning. 
Der er fri WIFI i hele lejren. 
 
PRISER 2020: Se www.drengeborg.dk eller kontakt udlejer 
 
Afstande:  Aalbæk: 1,5 km   /   Skagen: 21 km    
 
Kontaktperson:  Erik Rønnest Tlf.: 70 22 84 22 
          Træffes bedst mellem kl. 16 - 18 
 
Lejren kan bookes online på udlejer@drengeborg.dk  
- tjek om lejren er ledig på www.drengeborg.dk 
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AKTIVITETER  
 
SVØMMEHALLER 
 

 
 

Skagen Kultur- og Fritidscenter  
Kirkevej 19 
9990 Skagen 
Tlf.:    98 44 32 50 
Mail:  post@skfc.dk   
Web:  www.skfc.dk 
Centerleder: Christian Mose  
 

ÅBNINGSTIDER 2020 
Mandag Kl. 19.00-21.00 

Tirsdag Kl. 06.00-08.00 + 19.00-21.00 

Onsdag Kl. 13.00-15.00 

Torsdag Kl. 06.00-08.00 + 10.30-12.30 +  19.00-21.00 

Fredag Kl. 15.00-18.00 

Lørdag Kl. 13.00-16.00 

Søndag Kl. 10.00 – 13.00 
 
Se hjemmeside ang. åbningstider på helligdage og i ferieperioder, 
eller ring på tlf.: 98 44 32 50. 
 

PRISER 2020  
Voksne:  kr. 40,- 10 ture: kr. 350,- 20 ture: kr. 650,- 

Børn:      kr. 30,-  10 ture: kr. 250,- 20 ture: kr. 450,- 

LEJRSKOLEPRIS:  Pris pr. person Kr. 30,- 
 
Skagen svømmehal råder over et 25 m bassin med en dybde fra 145 cm i den 
lave ende til 395 cm i den dybe. Soppebassin, børnebassin, 60 m2 
varmtvandsbassin. Desuden forefindes en 70 meter lang vandrutsjebane, 
køkken, sauna, sportshaller, fitness, aktivitetsrum og mødelokaler med plads op 
til 450 personer. 12 værelser – 119 senge 
Beliggende i gåafstand til byens attraktioner, forretninger og havn. 
 
 
 



 LEJRSKOLEMAPPE  -  side    34 
 
 

 
 
Frederikshavn Kommunes Svømmehal 
Parallelvej 8 
9900 Frederikshavn 
Tlf.:   98 45 88 00  
Mail:  joph@frederikshavn.dk 
Web: www.svommehal.frederikshavn.dk  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER: 1/9 – 31/5 2020 

Mandag, onsdag og fredag Kl. 06.00-21.00 

Tirsdag og torsdag Kl. 06.00-16.00 

Lørdag Kl. 08.00-17.00 

Søn- og helligdage Kl. 09.00-17.00 

ÅBNINGSTIDER: 1/6 – 31/8 2020 

Mandag-fredag Kl. 06.00-18.00 

Lørdag Kl. 08.00-17.00 

Søndag og helligdage Kl. 09.00-17.00 

ÅBNINGSTIDER 2020, Motionscenter 

Mandag-fredag Kl. 06.00-21.00 

Lørdag Kl. 08.00-17.00 

Søndage og helligdage Kl. 09.00-17.00 
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25 m sportsbassin med 1 og 3 m vipper, øvebassin 1,40 m dybt med 32 grader 
varmt vand, vandlegebassin med vandrutsjebane. 
Cafeteria, kondirum, sauna, solarium, hvilerum og afskærmet solplads, 
vandmassage. 
Handicapegnet. 
 
OBS – der er pantlåse. Husk at medbringe en 20-krone til skabet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISER 2020 
Inkl. brusebad, aflåst skab, shampoo, hårtørrer samt adgang til 

relaxafdeling, fitnessrum og saunaer. 

Voksne Kr. 56,- 

Børn (u/16 år) Kr. 32,- 

Lejrskoler / grupper 

v/10-25 voksne, pr. pers. Kr. 49,- 

v/10-25 pers. u/16 år, pr. pers. Kr. 28,- 

v/25 voksne og derover, pr. pers. Kr. 44,- 

v/25 pers. u/16 år og derover, pr. pers. Kr. 24,- 

Ring og hør om evt. andre rabatter 
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Scandic The Reef Hotel, Frederikshavn 
Tordenskjoldsgade 14 
9990 Frederikshavn  
Tlf.:   98 43 32 33  
Fax:   98 43 33 11 
Mail:  thereef@scandichotels.com 
Web: www.scandic-hotels.com og www.thereef.dk 
 
 
 
På hotellet finder du The Reef Resort, som er et caribisk badeland. Her kan du 
opleve grotter, vandfald boblebad og café. Udendørs jacuzzi og både udendørs 
og indendørs vandland. 
 
 

 
Priserne kan variere fra dag til dag og fra sæson til sæson. 
 
Ring altid på forhånd for at høre om der er plads. 
Badelandet kan være fuldt booket for ikke boende gæster. 
 
For gruppe-tilbud fra 20+ personer kontakt venligst 
thereef@scandichotels.com 
(OBS! Gruppetilbud er ikke muligt i højsæson og weekender) 
 
Mere info kan findes på vores badelands hjemmeside:  
https://www.scandichotels.com/hotels/denmark/frederikshavn/scandic-the-
reef/tropical-aquapark/the-reef-opening-hours-and-prices 
 

 

ÅBNINGSTIDER 2018 

Søndag-torsdag Kl. 08.00-21.00 

Fredag-lørdag Kl. 08.00-22.00 

Efterårsferien (uge 40, 41, 42, 44), vinterferie, påske 
og juli: hver dag Kl. 08.00-22.00 

PRISER 2020 

26.06 – 06.08 Kr. 200,-  
pr. person 

Søndag - torsdag i lavsæsonen 
fra kr. 85,- til 

kr. 100 per 
person 

Fredag og lørdag i lavsæsonen og alle dage i højsæsonen Kr. 150,- 
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BOWLING  
 

 
 
SkawBowling  
Buttervej 25 
9990 Skagen 
Tlf.:  98 44 43 44 
Mail: skawbowling@gmail.com 
Web: www.skawbowling.dk 
 
 
 

 
 
LEJRSKOLEPRIS:  Ring og indhent tilbud. 
 
Ring og bestil tid på ovenstående telefonnummer. 
 
SkawBowling råder over 8 bowlingbaner. Der er automatiske børnebander på 
ALLE baner. 
 
Desuden findes der pool-/billardborde, spilleautomater, skydesimulator, 
cafeteria og selskabslokaler m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Mandag - fredag Kl. 11.00-22.00 

Lørdag Kl. 11.00-24.00 

Søndag LUKKET 
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MINIGOLF og FODBOLDGOLF 
 

 
 
Dino Golf (minigolf) 
Gl. Landevej 34 
9990 Skagen 
Tlf.:   31 32 00 09 
Mail:  info@dinogolf.dk  
Web: www.dinogolf.dk 
 

 

 

ÅBNINGSTIDER 2020 
Påske/Skærtorsdag – 
6. september 
& uge 42 

Alle dage Kl. 11.00-21.00 
-eller efter aftale 

PRISER 2020 

Pr. person, for 9 baner Kr. 40,- 

Pr. person for 18 baner Kr. 75,- 

Der kan opnås rabat for grupper over 10 personer.  
Børn under 14 år kun ifølge med voksne. 
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Skiveren Minigolf Center 
Skiveren Camping 
Niels Skiverens Vej 5-7 
9982 Aalbæk    
Tlf.:  98 93 22 00 
Mail:  info@skiveren.dk 
Web: www.skiveren.dk 
 
SÆSON 2020:  03.04 - 30.09 -  Åben hver dag kl. 10.00 – 22.00 

LEJRSKOLEPRIS 2020: Ring og indhent tilbud 
 
Danmarks største amerikanske minigolfbane, anlagt som en golfbane med 18 
huller. Banen ligger i et kuperet terræn på 2000 m2 midt i naturen og direkte 
ved Vesterhavet. 
________________________________________________________ 
 

 
 
Skagen Fodboldgolf 
Nedre Mosevej 108 
9990 Skagen    
Tlf.:  23 31 99 90 
Mail:  info@skagen-fodboldgolf.dk 
Web: www.skagen-fodboldgolf.dk 
 
Åbningstider 2020: Alle dage fra kl. 09.00 til solnedgang 

LEJRSKOLEPRIS 2020: Ring ell. mail og få et tilbud ved mere end 10 pers. 
 
Skagen Fodboldgolf er en god friluftsaktivitet for alle. Her kan børn, unge og 
voksne spille med hinanden og have nogle gode timer sammen. Kom og prøv det! 
 
På Skagen Fodboldgolf har vi plads til at I kan medbringe jeres egen mad og 
drikke, der er overdækket terrasse, toiletter, lille fodboldbane og gode 
parkeringsforhold. Se mere på www.skagen-fodboldgolf.dk 
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Farm Fun 
Jerupvej 155 
9982 Aalbæk 
Tlf.:   98 48 81 14 
Mail:  farmfun@farmfun.dk 
Web:  www.farmfun.dk  
 

 

 
Junglelejren er hytter på pæle, som står i en gruppe inde på Farm Fun-området. 
 
Der er mere end 500 slags forskellige dyr og fugle, f.eks. får, geder, kaniner, 
ponyer, næsebjørne, dværg-kænguruer, lama, grise, æsler, vaskebjørne, 
påfugle m.m. Desuden er der hoppepuder, klatrestativer, stangtennis, moon 
cars, store legelader, svævebane m.m. 
 
Kiosk med grillbar, is, sodavand, kaffe og souvenirs. 
 
Farm Fun har skoletjeneste, som tilbydes elever fra 2.-5. klasse. Se mere på 
www.farmfun.dk 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

01.05 – 28.06 &  10.08 – 30.08 Dagligt Kl. 10 - 18 

29.06 – 09.08  Dagligt Kl. 10 – 19  

31.08 – 18.10 
Lørdag – søndag Kl. 10 – 17 
På hverdage åbent for tilmeldte arrangementer og 
grupper. 

Uge 42 Hver dag Kl. 10 - 17 

PRISER 2020 

01.05 – 22.06 Kr.  90,- 

23.06 – 30.08 Kr. 100,- 

31.08 – 18.10 Kr.  90,- 

Sæsonkort  Kr. 250,- 

Ugekort Kr. 200,- 

Junglelejrpris kr. 200,- pr. person pr. døgn som inkluderer: 
Køjer m. madrasser, adgang til køleskab og spisefaciliteter.  
For nærmere information ring eller send en mail. 
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TIL LANDS, TIL VANDS, OG I LUFTEN 
 
 

    
 
X – dream 
V/ Søren Diget 
Kappelborgvej 14 
9990  Skagen 
Tlf.:    20 89 07 70 
Mail:   info@x-dream.dk 
Web:  www.x-dream.dk 
 
 
X-dream har et stort udbud af aktiviteter og et netværk af 
samarbejdspartnere. Netop derfor er X-dream den ideelle samarbejdspartner, 
når det gælder aktiviteter til lands, til vands og i luften. 
 
Eksempler på aktiviteter: 

               
 Aktiviteter for alle: 

Friluftsaktiviteter, børne- og familieaktiviteter, lejrskoler. 
 

 Boldspil – klatring – havrafting - rapelling – mountainbike – tømmerflåde – 
tovbroer – skydning – kreative opgaver – kano osv. 

 
 Erhvervsturisme: 

Aktiviteter i forbindelse med konferencer/møder/seminarer, som 
kombinerer den faglige indlæring og det sociale samvær. 
 

 Idrætsturisme: 
Aktiviteter i forbindelse med idrætsarrangementer i    samarbejde med 
foreninger og institutioner. 
 

Hvad er dit formål med arrangementet? 
 
 Oplevelser Samarbejde Teambuilding 
 Udfordring Produktlancering Socialt Samvær 
 Firmafest Konkurrence Kundesamling 
 
Valget er dit – X-dream står klar med råd og vejledning. 
 
Ring og få et uforpligtende tilbud. 
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Guidede ture 
v/ Turisthus Nord 
Skagen Turistbureau 
 
Skagen Turistbureau tilbyder et bredt udvalg af specielt tilrettelagte guidede 
ture for lejrskoler. 
 
Lejrskoletilbud:  
kr. 450,- pr. påbegyndt time mellem kl. 07.00 - 18.00, min. 2 timer 
Kr. 675,- pr. påbegyndt time mellem kl. 18.00 – 22.00, min. 2 timer 
 

    
For bestilling af guidede ture, kontakt venligst Turisthus Nord, Tenna Høyer på 
mailadressen: th@turisthusnord.dk 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
NATUR 
 

 
 
Naturstyrelsen Vendsyssel 
Sct. Laurentii Vej 148 
9990  Skagen 
Tlf.:    72 54 36 53 
Mail:   vsy@nst.dk   
Web:  www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vendsyssel 
 
Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i 
Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. 
 
Yderligere oplysninger kan indhentes på ovenstående tlf./web. 
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MUSEER 
  

 
 
Naturhistorisk Museum Skagen 
Skagen Naturcenter 
Flagbakkevej 30 
9990 Skagen 
Tlf.:   61 31 00 73 
Mail:  lh.plind@gmail.com 
Web: www.naturmuseum-skagen.dk 
 
 

Skagen Naturcenter tilbyder ekskursioner i området året rundt. Turene ledes 
altid af biologer med lokalt kendskab og tilpasses i forhold til aldersgruppen. 
Turene kan suppleres med foredrag eller en rundvisning i museet. Nedenfor 
gives eksempler på forskellige temaer, men det er også muligt selv at komme 
med forslag til turens indhold. Bemærk nogle af turene er sæsonbestemte.  
 
Gruppepris: Fra kr. 40,- pr. deltager (turens varighed er ca. 2 timer). Der kan 
aftales rabat, hvis samme gruppe ønsker flere ture eller vil kombinere en 
naturvandring med museumsbesøg, foredrag eller andet. 
 
For nærmere information om turene – kontakt venligst Naturhistorisk Museum 
på tlf. 61 31 00 73 eller e-mail lh.plind@gmail.com 
 
 
MUSEETS ÅBNINGSTIDER 
 
Museet er åbent for bestilte arrangementer og grupper hele året! 
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER: 
 

 DISSEKTION AF HAJ 

Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer er opbygget, hvordan den 

adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles med 

hajer. 

 

 FISK OG FISKERI PÅ SKAGEN HAVN 

På en aftentur vil vi få et indtryk af den hektiske aktivitet, der er på 

havnen. På Skagen havn landes mange særprægede fiskearter. Dette kan 

man få et indtryk af, når vi besøger hallerne, hvor fiskene gøres klar til 

næste dags auktion. 

 

 FUGLE I SKAGEN  

Vi besøger nogle karakteristiske lokaliteter i området for at få et 

indtryk af de mange fuglearter, som lever her. Undervejs vil vi snakke 

om fugletræk, ringmærkning og fuglenes forskellige fødevalg.  

Forårsaktivitet.  

 

 MØD NATRAVNEN OG MYRELØVEN I SKAGEN KLITPLANTAGE 

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. Turen starter ca. kl. 22.00 – 

ca. midnat og er sæson bestemt. 

 

 KØDÆDENDE PLANTER, ORKIDEER OG URTER 

På en tur i hedemosen vil vi finde nogle af de spændende og nyttige 

planter, som vokser her. Der vil også blive rig mulighed for at indsamle 

forskellige smådyr og insekter fra området.  
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 VULKANSKE STEN OG HAVETS OPSKYL  

På en vandring langs kysten vil vi samle og bestemme de mange 

forskellige sten, som ligger på stranden. Hvor kommer de fra, og hvordan 

er de bragt hertil? Endvidere vil vi bestemme de muslinger, snegle og 

andre organismer, der er skyllet op på stranden.  

Denne aktivitet kan kombineres med emnet ”Den sidste istid”, hvor 

museets udstilling om dyrenes indvandring efter sidste istid kan indgå.  

 

 STENBESTEMMELSESKURSUS over 2 dage 

Et minikursus i at bestemme strandsten. Kurset er delt op i 2 moduler. 

Første del: Foregår på museet hvor principperne for bestemmelse af 

strandsten og ledeblokke bliver gennemgået. 

Anden del: Her går turen til stranden, hvor der indsamles sten til 

bestemmelse og hvor man kan starte sin egen stensamling. 

Der kan undervises på gymnasialt niveau eller højere, hvis dette ønskes. 

 

 PÅ ØRKENVANDRING I RÅBJERG MILE 

Vi ser milen fra en anden synsvinkel end ”turistens”. På turen går vi på 

afblæsningsflader bag milen, hvor vi undervejs ser på nogle af de planter 

og dyr, som har forstået at tilpasse sig de ørkenagtige forhold i milens 

barske natur. På turen ser vi på spor af de mange forskellige dyr der 

passerer Milen i morgen- og nattetimerne. 

Turen kan også guides, så den kan indgå i naturgeografi eller med et 

kulturhistorisk perspektiv. 

 

 SKAGENLYSET – HVOR KOMMER DET FRA? 

En vandring gennem klit og klitplantage til Den Tilsandende Kirke for her 

at få et indtryk af landskabet på skagensmalernes tid. Undervejs taler vi 

om sandflugt, vandre miler og lokalbefolkningens kamp mod sandet.  
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 SVAMPETUR (Sæsonbestemt aktivitet) 

På turen bestemmer vi nogle af de mange grupper af svampe, som 

området byder på. Turen afsluttes med en udstilling af de indsamlede 

svampe.  

 
 FELTUNDERSØGELSER 

For de ældste klasser i folkeskolen eller elever i de gymnasiale 
uddannelser, er der gode muligheder for at lave forskellige 
feltundersøgelser i området f.eks.: 
 
 Biotopundersøgelser i den hvide-, grå- og grønne klit 
 Hedemosens specielle økologi. 
 Marinebiologiske undersøgelser på blødbund og stenrev. 
 Råbjerg Miles fattigkær med mange sjældne dyr og planter. 
 Naturgeografi – Ledeblokke og bestemmelse af strandsten. 
 Naturgeografi – Vandreklitter og tungsandsforekomster. 
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Skagens Museum 
Brøndumsvej 4 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 64 44  
Mail:  info@skagenskunstmuseer.dk 
Web:  www.skagenskunstmuseer.dk 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

02.01 – 31.05 Tirsdag – søndag samt 
 mandag d. 6.4 & mandag d. 13.4 Kl. 10.00-17.00 

01.06 – 31.08 Alle dage 
Onsdag 

Kl. 10.00-17.00 
Kl. 10.00-21.00 

01.09 – 20.12 Tirsdag - søndag Kl. 10.00-17.00 
21.12 – 26.12 og 
31.12  Lukket 

 
    

ENTRÉPRISER 2020 

Voksne Kr. 110,- pr. person 

Børn (under 18 år) Gratis 

Grupper (min. 20 pers) samt unge under 28 år Kr. 85,- pr. person 

Skoleklasser Gratis 

 
    

UNDERVISNINGSTILBUD 
Skoleomvisning ( maksimalt 25 personer 
pr. omvisning ) Kr. 550,- pr. omvisning 

Værkstedspakke ( maksimalt 30 elever ), 
ca. 2 timer 

Kr. 800,- pr. hold incl. alle 
materialer 

Omvisningen kan med fordel kombineres med omvisninger i kunstner-
hjemmene Anchers Hus og Drachmanns Hus. Alle undervisningstilbud kan 
bestilles på museets hjemmeside 
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Skagens Museum 
 
Skagensmalerne var en gruppe skandinaviske kunstnere, der arbejdede i Skagen 
i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Skagens Museum 
rummer mesterværker af skagensmalerne og har også skiftende udstillinger, 
der uddyber historien om Skagensmalerne. Museet er rammen om nogle af de 
mest velkendt danske malerier. Her finder du malerier af bl.a. Anna Ancher, 
P.S. Krøyer, Michael Ancher og Laurits Tuxen. Skagensmalerne fandt mange af 
deres motiver lokalt, og en del af motiverne kan stadig findes i museets 
nærhed. 
 
På museet findes også Brøndums spisesal, der rummer portrætter af 
fremtrædende kulturpersonligheder fra Det moderne Gennembrud. Spisesalen 
blev oprindeligt indrettet på det nærliggende Brøndums Hotel, og her samledes 
kunstnerne til middag og fest. I 1946 blev spisesalen overført til Skagens 
Museum. 
 
Skagens Museum har masser af aktiviteter til skoler og en fast skoletjeneste 
med målrettede undervisningstilbud. På museets hjemmeside kan du finde 
gratis undervisningsmaterialer, der kan bruges som optakt til et besøg på 
museet. 
  
Museets madpakkerum er indrettet i maleren Michael Anchers atelier, der 
findes i museets have. Efter forudgående aftale med museet kan rummet åbnes 
for besøgende skoler. 
 
Værkstedspakker 
Ved siden af museumsbygningen findes Bikuben, der er museets 
billedværksted. Her er det muligt, at bestille værkstedspakker, der er 
målrettet forskellige aldersgrupper. Værkstedspakker kan bestilles på museets 
hjemmeside. 
 
 
Undervisningstilbud til skoler 
 
0.-3. klasse 
Mit første møde med skagensmalerne 
Fiskere, fine damer og flotte farver – skagensmalernes billeder er fulde af 
gode historier og sjove detaljer, som vi sammen skal på jagt efter i museets 
sale. 
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4.-6. klasse 
Skagensmalernes verden 
Skagensmalernes billeder er fulde af gode historier og sjove detaljer, som vi 
sammen skal på jagt efter i museets sale. Vi ser på tegninger og skitser, og 
taler om hele den tidskrævende, kunstneriske proces, der ligger forud for 
mange af malerierne. 
 
 
7.-10. klasse 
Kom tæt på skagensmalerne 
Omvisningen er en grundig introduktion til skagensmalerne, og den tid de levede 
i. Vi går på opdagelse i et udvalg af museets hovedværker og taler om 
kunstnerisk inspiration, motivvalg, farver og komposition. Vi taler om, hvad der 
fik kunstnerne til at komme til Skagen, og hvad kunstnerkolonien kom til at 
betyde for det lille lokalsamfund i Skagen. 
 
 
Skagensmalerne og det moderne gennembrud 
Frontløberne i den kulturelle bevægelse Det Moderne Gennembrud begyndte at 
sætte spørgsmålstegn ved gamle værdier og traditioner og var bl.a. fortaler 
for den personlige frihed, lighed mellem kønnene og individets ret til et 
selvstændigt liv. Vi ser på, hvordan de nye tendenser kommer til udtryk i 
malerierne. 
 
 
Billedanalyse 
Billedanalyse åbner for en hel verden af spændende og tankevækkende ting i 
kunsten, som man måske ikke lige opdager ved første øjekast. I denne 
omvisning går vi i dybden med et udvalg af museets værker og ser på 
kunstnernes valg af fx komposition, farver, lys og beskæring. 
 
 
Ungdomsuddannelser 
Til ungdomsuddannelserne tilbyder Skagens Museum særlige 
undervisningstilbud. 
 
Læs mere på https://skagenskunstmuseer.dk/skole/ 
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Anchers Hus 
Markvej 2-4 
9990  Skagen 
Tlf.:    98 44 64 44 
Mail:   info@skagenskunstmuseer.dk 
Web:  www.skagenskunstmuseer.dk 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

01.01 - 31.03  Lukket 

01.04 - 31.05  Tirsdag – søndag samt 
 mandag d. 6.4 & mandag d. 13.4 Kl. 10.00-16.00 

01.06 – 31.08 Alle dage Kl. 10.00-17.00 

01.09 - 31.10 Tirsdag - søndag Kl. 10.00-16.00 

01.11 – 31.12 Alle dage Lukket 

 
 

 

SKOLE-OMVISNING 

Maksimalt 15 personer pr. omvisning Kr. 450,- pr. omvisning 

Omvisningen kan med fordel kombineres med en omvisning på Skagens 
Museum eller i Drachmanns Hus. Alle undervisningstilbud kan bestilles på 
museets hjemmeside. Læs mere på 
https://skagenskunstmuseer.dk/skole/ 

ENTRÉPRISER 2020 

Voksne Kr. 80,- pr. person 

Børn (under 18 år) Gratis 

Grupper (min. 20 pers) samt unge under 28 år  Kr. 70,- pr. person 

Skoleklasser Gratis 
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Anchers Hus 
 
Tæt på Skagens Museum findes kunstnerparret Anna og Michael Anchers hjem, 
Anchers Hus. Ude og inde står bygningen bevaret som ved Anna Anchers død i 
1935. Huset giver et godt indtryk af livet i kunstnerkolonien. Her samledes 
malere, forfattere og andre kulturpersonligheder på skagensmalernes tid. 
 
 
Huset rummer en stor samling malerier af kunstnerparret, af deres datter 
Helga og af deres venner i kunstnerkolonien. Ud over malerier kan du også se 
husets oprindelige interiører med parrets møbler og det oprindelige køkken og 
badeværelse. I 1913 blev huset udvidet med en fløj, der bl.a. rummer Ancher-
parrets atelierer, som genkendes fra flere af deres malerier. 
 
 
Anna Ancher voksede op i Skagen og var den eneste blandt skagensmalerne, der 
var født i byen. Michael Ancher var født på Bornholm og kom første gang til 
Skagen i 1874, hvor han mødte Anna. Blandt skagensmalerne var Anna og 
Michael Ancher dem, der opholdt sig længst tid i byen, og huset var rammen om 
mange begivenheder. P.S. Krøyers verdenskendte maleri Hip hip hurra! 
Kunstnerfest på Skagen forestiller en festlig middag i forhaven til huset. 
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Drachmanns Hus 
Hans Baghsvej 21 
9990 Skagen 
Tlf.:  98 44 64 44 
Mail:  info@skagenskunstmuseer.dk 
Web: www.skagenskunstmuseer.dk 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

01.01 - 22.06 Alle dage Lukket 

23.06 - 31.08 Alle dage Kl. 11.00-16.00 

01.09 – 31.10 Tirsdag - søndag Kl. 11.00-16.00 

01.11 - 31.12 Alle dage Lukket 

 
 

ENTRÉPRISER 2020 

Voksne Kr. 50,- 

Børn (under 18 år) Gratis 

Grupper (min. 20 pers.) samt unge under 28 år Kr. 40,- pr. pers.  

Skoleklasser  Gratis 

 
 

SKOLE-OMVISNING 

Maksimalt 15 personer pr. omvisning Kr. 450,- pr. omvisning 

Omvisningen kan med fordel kombineres med en omvisning på Skagens 
Museum eller i Anchers Hus. Alle undervisningstilbud kan bestilles på 
museets hjemmeside. Læs mere på 
https://skagenskunstmuseer.dk/skole/ 
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Drachmanns Hus 
 
Digteren og maleren Holger Drachmann (1846-1908) var en fremtrædende 
kulturpersonlighed i tiden omkring Det moderne Gennembrud.  Holger 
Drachmann opholdt sig ofte i Skagen, men først i 1902 købte han sit eget hus, 
der er bevaret som en tidslomme. Huset blev i 1911 åbnet som museum. Her kan 
du opleve et rigtigt kunstnerhjem fra starten af 1900-tallet. 
 
 
Holger Drachmann er i dag nok bedst kendt for teksten til Midsommervisen/Vi 
elsker vort Land og for sine digte. I sin samtid blev han regnet som en af de 
mest populære forfattere, der havde succes i både ind- og udland. 
 
 
Huset var oprindeligt opført som bolig for en skolelærer, men det blev kraftigt 
ombygget og udvidet, da Drachmann overtog det. Med hjælp fra vennerne P.S. 
Krøyer og Marie Krøyer skabte Drachmann et hjem, der afspejlede tidens 
smag. På væggene hænger malerier og tegninger af Holger Drachmann, og 
overalt findes minder fra Drachmanns karriere.  
 
 
På Grenen findes Drachmanns grav, der er designet af P.S. Krøyer.  
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Kystmuseet Skagen  
P.K. Nielsensvej 8-10 
9990 Skagen 
Tlf.:  98 44 47 60  
Mail:  info@kystmuseet.dk  
Web: www.kystmuseet.dk  
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

2. januar - 28.februar  Mandag–fredag Kl. 11.00-15.00 

1. marts - 31. maj Mandag–fredag Kl. 10.00-16.00 

Helligdage  Kl. 11.00-16.00 

1. juni - 31. august Mandag–fredag 
Lørdag–søndag 

Kl. 10.00-16.00 
Kl. 11.00-16.00 

1. september – 31. oktober Mandag–fredag Kl. 10.00-16.00 

1. november – 18. december Mandag-fredag Kl. 11.00-15.00 

13. april, 1. juni & 
21.december – 4.januar 2021 LUKKET 

 

PRISER 2020 

Voksne Kr. 75,- 

Børn og unge (0-18 år) Gratis 

Grupper (min. 15 personer) Kr. 60,- pr. person 

Rundvisning skoleklasser Kr. 400,- 

Ekstraåbning udenfor normal 
åbningstid 

Kr. 1.000,- for  1 time, herefter 
 + kr. 300,- pr. påbegyndt time 

 
Billetten er gældende for en uge med entré med ubegrænset besøg til alle 
kystmuseets besøgssteder: Sæby Museum, Bangsbo Museum, Bangsbo Fort. 
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Museet viser hvordan levevilkårene var for fiskerne i Skagen i 1800-tallet. 
Selve museet består af:   
 

 Den fattige fiskers hus (1808) 
 Den rige fiskers hus (1836) 
 En ”hollandsk” vindmølle 
 Mindehal for Skagens redningsfolk med 

strandings- historier, medaljer og diplomer  
 Redningsstation med roredningsbåd og 

komplet redningsudstyr 
 Fiskeriudstilling, der viser byens og 

fiskeriets historie i de sidste 200 år 
 Skiftende særudstillinger 

 
 
I museets nybygning fra 1997 er der indgang med kiosk, café, biograf og ”prøv-
selv-hus”. 
 
I ”Prøv-selv-huset” kan man selv lave ”gammelt” legetøj eller prøve gamle 
håndværk. 
 
I sommersæsonen demonstrerer ”frivillige hjælpere” gamle håndværk med 
relation til fiskeriet. 
 
Besøg Skagens ældste kutter, museumskutteren ”Hansa”, i sommer-
sæsonen i havnen. 
 
Omvisninger og historiske værksteder kan bestilles på info@kystmuseet.dk 
 
På museets hjemmeside www.kystmuseet.dk kan hentes pædagogisk materiale 
til brug i undervisning i forbindelse med besøg på museet. 
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Lokalsamlingen i Skagen 
Sct. Laurentii Vej 113 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 46 26 24/ 30 56 13 49 
Mail:  skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com  
Web:  www.skagenlokal.dk 
 
 
 
ÅBNINGSTIDER 2020: 
01.01 – 31.12 onsdag kl. 12-16 og torsdag kl. 14-18 – eller efter aftale. 
 

Gratis adgang. 
 

Lokalhistorisk samling af billeder, bøger, tidsskrifter, aviser og meget mere. 
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Simons Raalling 
Engvej 4 
9982 Aalbæk 
Formand: Knud Bilde, tlf. 30 96 09 38 
Rundvisning efter aftale:    Knud Bilde, tlf. 30 96 09 38 
   Birgit Petersen, tlf. 98 48 89 65 
 
 

 
”Simons Raalling” er Aalbæks lokalhistoriske museum. I 1991 erhvervede 
Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn det gamle stuehus med udskud – 
Raalling – som er bygget i 1710.  
 
Dele af huset er – så vidt muligt – ført tilbage til 1920’erne. 
I huset er der en møbleret aftægtsafdeling. 
I den store stue er der to alkoverum. Køkkenet har komfur og gamle 
køkkenredskaber.  
Der er udstilling af håndarbejder, gammelt legetøj, landbrugsredskaber og en 
særlig fiskeriudstilling. 
  
Simons Raalling er bygget efter datidens byggeskik – højremskonstruktion – 
som ses indvendig mod øst. Museet er i 2017 udvidet med 4 nye huse, hvor 
lokalhistorien bliver anskueliggjort gennem aktiviteter og skiftende 
udstillinger. 
Ved betalt entré, er rundvisning gratis. 
 
Museet drives af frivillige. 

PRISER 2020 

Voksne  Kr. 40,- 

Børn Kr. 10,- 
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Skagen Bamsemuseum  
Oddevej 2A 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 21 08  
Mail:   iscafeen.oddevej@gmail.com  
Web:  www.skagensbamsemuseum.dk  
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

01.01–30.04  &  01.10–31.12 Onsdag-søndag Kl. 11.00–15.00 

01.05–30.09 Tirsdag-søndag Kl. 10.00–17.00 

Kan også åbnes efter telefonisk aftale 

 
 

PRISER 2020 

Lejrskoler Kr. 10,- pr. person 

Børn Kr. 10,- 

Voksne Kr. 40,- 

 
 
Skagen Bamsemuseum er det første ”Teddy Bear Museum” i Norden. 
En stor oplevelse for hele familien.  
Kom og se bamsens historie gennem 100 år suppleret med spændende gammelt 
legetøj. 
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Nordsøen Oceanarium  
Willemoesvej 2 
9850 Hirtshals 
Tlf.:    98 94 44 44 
Mail:   info@nordsoemail.dk 
Web:  www.nordsoenoceanarium.dk 
 
Kontakt Skoletjenesten på: 
Tlf.:    96 25 87 19 
Mobil: 20 51 59 92 
Mail:   skoletjeneste@nordsoemail.dk 
 
Hirtshals by og havn, stranden og skoven giver fantastiske muligheder for 
udflugter. 
Skoletjenesten tilbyder undervisning for elever i alle aldre. Udbuddet er størst 
til 1.-10. klasse, men der er også tilbud til børnehaver og videregående skoler, 
ligesom mange tilbud fint kan tilpasses til elever i andre institutioner 
(skolefritidsordninger, sprogskoler og specialskoler for handicappede). 
 
Der kan også tilbydes arrangementer for større grupper eller skoler. Der 
arrangeres gerne et helt dagsprogram for et besøg. Ud fra jeres behov og 
ønsker tilpasses vores eksisterende program til jer. 
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Billetter kan købes online 

 
Undervisningstilbud og tilhørende priser er anført på: 
www.nordsoenskoletjeneste.dk  

ÅBNINGSTIDER 2020 

 HVERDAGE 
WEEKENDS 

HELLIGDAGE 
SKOLEFERIER 

01.01–11.01.  Lukket 
13.01-05.04 Kl. 10.00-16.00 Kl. 10.00-17.00 
Uge 7-8  Kl. 10.00-17.00 Kl. 10.00-17.00 
04.04-26.06 Kl. 10.00-17.00 Kl. 10.00-17.00 
27.06-16.08 Kl. 09.00-18.00 Kl. 09.00-18.00 
17.08-01.11 Kl. 10.00-17.00 Kl. 10.00-17.00 
2.11-17.12 Kl. 10.00-16.00 Kl. 10.00-17.00 
18.12-25.12 Lukket 
24.12 Kl. 10.00-13.00 
26.12-30.12 Kl. 10.00-17.00 Kl. 10.00-17.00 
31.12 Lukket 
Sælfodring i Sælkoloni Limfjorden Hver dag kl. 11.00 & 15.00 
Fodring i Oceanariet Hver dag kl. 13.00 

PRISER 2020 
Skolebesøg (lærer gratis) Kr. 50,- 
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Kystmuseet Bangsbo 
Dr. Margrethesvej 6 
9900 Frederikshavn 
Tlf.:  98 42 31 11 
Mail: info@kystmuseet.dk 
Web: www.kystmuseet.dk 
 
 

 
Priser 2020 

Voksne Kr. 75,- 

Børn/unge under 18 Gratis 

Grupper over 15 pers. Kr. 60,- 

Skoler Gratis adgang 

Omvisning for skoleklasser Kr. 400,- 

 
 
Billetten er gældende for en uge med entré med ubegrænset besøg til alle 
Kystmuseets besøgssteder. Sæby museum, Bangsbo Museum og Bangsbo 
Fort. Den gælder også til vores afdeling i Skagen!   
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Januar                                                   lukket 

Februar Mandag-fredag Kl. 11.00-15.00 

Marts-maj Mandag-fredag Kl.10.00-16.00 

Påske, Pinse, St. Bededag, 
Kr. Himmelfart  Kl. 11.00-16.00 

Juni-august 
Mandag-fredag Kl. 10.00-16.00 

Lørdag-søndag Kl. 11.00-16.00 

September-oktober Mandag-fredag Kl. 10.00-16.00 

November-december Mandag-fredag Kl. 11.00-15.00 

2. påskedag, 2 pinsedag og mellem jul og nytår LUKKET 
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I Bangsboområdet med bakker, ådale, skove og udsigtspunkter, ligger den 
idylliske herregård Bangsbo med to af Vendsyssels ældste daterede 
bindingsværksbygninger.  
Hovedbygningen, der er omgivet af en voldgrav, ligger i en smuk park og rummer 
sammen med avlsbygningerne Bangsbo Museum.  
Udstillingerne, der fylder mere end 2.000 m2, er delt op i følgende 
hovedafdelinger: 
 
 Søfartsafdelingen 

Rummer det enestående Ellingåskib fra 1163, en omfattende 
samling af galionsfigurer og skibsmodeller samt marinarkæologi. 

 
 Det Jyske Modstandsmuseum. 

Udstilling om besættelsestiden 1940 – 45 med hovedvægten lagt 
på modstandskampen i Jylland samt befolkningens dagligdag. 

 
 Vognsamlingen  

Rummer en omfattende samling af hestetrukne bykøretøjer, f.eks. 
postvogn, landauere, jagtvogne, rustvogne og kaner fra de sidste 
400 år. 

 
 Byhistorisk Samling 

Omfatter billeder, modeller, møblementer, et kontormiljø anno 
1880, en empiresal, brugsgenstande, redskaber og legetøj.  
Endvidere findes en enestående samling af hårkunst og en 
tekstilsamling. 

 
Desuden flere skiftende udstillinger, og lige uden for døren, ligger en stenhave 
med en omfattende samling af brugssten fra de sidste tre årtusinder. 
 
Omkring herregården er anlagt en spændende botanisk have, og fra parken kan 
man fortsætte over i Bangsbo Dyrepark - 80 td. indhegnet land, bestående af 
skov og eng med ca. 40 fritgående dådyr, kronhjorte og sikahjorte. Især 
spændende om foråret når dyrene kælver, og om efteråret når dyrene er i 
brunst. Ud over dyrene er det også et godt sted at betragte fuglelivet. 
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Kystmuseet Bangsbo Fort 
Understedvej 21 
9900  Frederikshavn 
Tlf.:   98 42 88 44 & 96 21 46 14 
Mail:  info@kystmuseet.dk 
Web:  www.kystmuseet.dk 
 
 

 

 
Mandag-søndag i juni, juli og august samt tirsdag og torsdag i april, maj, 
september og oktober er der i entréprisen inkluderet en gratis rundvisning i 
terrænet kl. 13.00 
 
Billetten er gældende for en uge med entré med ubegrænset besøg til alle 
kystmuseets besøgssteder.Sæby museum, Bangsbo Museum, Bangsbo Fort. 
Den gælder også til vores afdeling i Skagen! 
 
 
 

 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Uge 7 & 8 Mandag-fredag Kl. 11.00-15.00 

April & maj (gælder fra 
6/4) Mandag-fredag Kl. 10.00-16.00 

Juni – august Mandag-fredag 
Lørdag, søndag 

Kl. 10.00-16.00 
Kl. 11.00-16.00 

September & oktober Mandag-fredag Kl. 10.00-16.00 

Påske, St. Bededag, Kr. 
Himmelfartsdag & Pinsen   Kl. 11.00-16.00 

2. Pinsedag Lukket  

PRISER 2020 

Voksne Kr. 75,- 

Børn og unge under 18 år   GRATIS 

Grupper, voksne (min. 15 pers.) Kr. 60,- pr. pers. 
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Bangsbo Fort er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn. Fortet ligger i 
82 m's højde, hvor der er en formidabel udsigt ud over Frederikshavn og 
Kattegat. I klart vejr kan man se til Skagen og Læsø.  

Fortet består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt 
under 2. Verdenskrig og udbygget af det danske søværn under Den Kolde Krig. 
Fortet er altså anvendt i to historiske perioder, hvilket adskiller fortet fra 
andre befæstninger i Danmark. 

Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. Verdens-
krig. De sidste 10 bunkere blev bygget i 1950 af søværnet, som stadigvæk ejer 
og anvender en mindre del af fortet.  

Bunkermuseet formidler den del af fortet, som søværnet ikke anvender og har 
indtil videre taget ca. 25 bunkere i brug. Heraf er mindst halvdelen åbne på 
museets åbningsdage. 

Noget der gør fortet unikt er, at flere af kanonerne endnu står i sine 
oprindelige bunkere. De tre største er 15 cm kanoner fra det danske 
artilleriskib Niels Juel som blev sænket i 1943. Museet består af en voksende 
række formidlingsbunkere, hvoraf der er adgang til mindst 5 i museets 
åbningstid. Dertil kommer en række frit tilgængelige åbne anlæg. 

De fem bunkere, der altid er åben i museets åbningstid, viser en vifte af 2. 
Verdenskrig og Kold Krig. I kommandobunkeren er der en bred formidling om 
fortets historie. Den gamle sanitetsbunker fortæller historien om den hemme-
lige rørledning der i 1950-erne blev ført gennem Jylland. Børnebunkeren er 
indrettet med formidling til 3-7 årige ved hjælp af tegninger. I forhørsbunke-
ren kan man ved hjælp af 3D lyd blive forhørt af Gestapo og ellers læse om 
tyskernes forhørsmetoder under besættelsen. Bunkerbiffen afspiller danske 
dokumentarfilm om besættelsen eller 25 små film om fortet. 

 
 
Der er mulighed for at bestille opgaver som elever skal arbejde med ved besøg.  
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Skagen-Bunkermuseum 
Fyrvej 59 
9990 Skagen 
Tlf.:   60 12 29 54 
Mail:  mail@skagen-bunkermuseum.dk 
Web:  www.skagen-bunkermuseum.dk  
 
Oplev en anden verden og et andet Skagen fra 1940 til 1945. 
Man kan bl.a. opleve: 
 Originale effekter fundet i Skagen. 
 Våben 
 Soldater 
 Uniformer og medaljer. 
 Originale billeder fra krigen. 
 Lær mere om hvorfor Skagen var så vigtigt et strategisk punkt for det 

tyske militær. 
 Inklusiv gratis internet 

 
 

 
 

Priser 2020 
Voksen Kr. 50,- 

Barn Kr. 20,- 

Skoleklasser                         Kr. 20,- 

Grupperabat (min. 10 pers.) Kr. 40,-  

 
Der er mulighed for guidet rundvisning for skoleklasser. Kontakt museet for 
booking og mere information. 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 
01.4–31.05 & 01.09-31.10  alle dage  Kl. 11.00-15.00 

01.06-30.06 & 01.08–31.08  alle dage Kl. 11.00-17.00 

01.07–31.07  alle dage Kl. 10.00-17.00 
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Krudttårnet 
Kragholmen  
9900 Frederikshavn 
 
 
Martellotårn bygget i 1686. Søhelten Tordenskiold benyttede Krudttårnet som 
udgangspunkt, når han kæmpede mod svenskerne i Store Nordiske Krig 1709–
1720. 
Også under Englandskrigen 1807–1814 var tårnet en vigtig sømilitær base. 
På øverste stokværk, kanondækket, vises forskellige former for artilleri. I 
andet stokværk fortælles Fladstrands historie, og i stueetagen vises en 
udstilling om navigation. 
 
Nyheder 2020: 
- Servering i tårnet 
- Udstilling på 1. sal 
- Kl. 20.00 hver aften skydes solen ned med sortkrudts  salutering 
 

 
 

Priser 2020 
Voksen Kr. 25,- 

Barn gratis 

Lejrskoler                        Ring for aftale 

 
For aftale – kontakt Tordenskjolds venner: 
Frede Wilcke, tlf.: 31 90 04 89. 

ÅBNINGSTIDER 2020 

01.07-08.08                Kl. 11.00-15.00  &  19.00-21.00 eller efter aftale 



 LEJRSKOLEMAPPE  -  side    67 
 

SEVÆRDIGHEDER 
 

 
 
 

Grenen 
Grenen er stedet, hvor de to have - Skagerrak og Kattegat – mødes. En 
kompasroset i klitten umiddelbart syd for Grenens spids viser, at den faktisk 
peger mod øst. Mange tror fejlagtigt, at Grenen er Danmarks nordligste punkt. 
På grund af bøjningen mod øst, findes det nordligste punkt derfor ca. 2,5 km. 
vest for Grenen på Nordstrand. 
 
Landskabet omkring Grenen er udlagt som naturreservat med adgang for 
offentligheden. 
 
Der er parkeringsplads med P-billetautomat, toiletter, kiosk, kunstmuseum/ 
galleri, restaurant og café ved Grenen. Bortset fra toiletterne, er faciliteterne 
ved Grenen kun åbne i sommerhalvåret. 
 
Sandormen – en overdækket, traktortrukket vogn med polstrede træbænke – 
kører fra parkeringspladsen ved Grenen og ud til spidsen. Sandormen kører fra 
påske t.o.m. uge 43 samt efter aftale. 
 
Kort over forskellige ruter i naturen omkring Grenen – Grenensporet - kan fåes 
på turistbureauet. 
 
 

 
 
Drachmanns Grav 
 
Digteren Holger Drachmanns urne er nedsat i klitten umiddelbart syd for 
Grenens spids.  
Synligt for de besøgende er portalen til gravkammeret. Portalen er udført i 
kobber og tegnet af P.S. Krøyer. 
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Sømærket 
Gl. Skagen Båke 
 
Sømærket på Kikkerbakken i Gl. Skagen er led i en talrig familie, der knejser 
langs den jyske vestkyst. De står hævet som uundværlige pejlemærker for 
tidligere tiders skibsfart og til varsling om de farlige rev, der også ved Gl. 
Skagen har suget så mange søfolk ned i de havstrømme, man kaldte ”Den Våde 
Grav”. 
 
Det var 1800-tallets fremdrift, der også i den internationale handel og 
skibsfart fulgtes af vækst, men deraf fulgte også en markant stigning i 
antallet af forlis og tab af menneskeliv. Derfor lod man i 1884 de første af en 
lang række sømærker rejse sig ved de farlige strande langs vestkysten. Gl. 
Skagen var blandt de første, der fik et sådant vartegn. 
 
Stående på Kikkerbakken er Sømærkets fundament hævet 21 m over Gl. 
Skagens daglige vande, og derfra strækker det sig yderligere 18 m. 
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Vippefyret 
Fyrbakken 
Østre Strandvej / Sønderstrand 
9990 Skagen 
 
Rekonstruktion af Danmarks første fyr med åben brændekurv, opført i 1958. 
Skagens vippefyr var i brug fra 1627-1747.  
Vippefyret tændes hvert år til Skt. Hans, som fejres lige nedenfor på 
Sønderstrand, med et stort bål på stranden og tusindvis af gæster. 
 
 

 
 
Det Hvide Fyr 
Gl. Fyrvej/Oddevej 
9990 Skagen 
 
Det Hvide Fyr afløste Vippefyret i 1747. Det er Danmarks ældste fyrtårn, og 
er tegnet af arkitekt Philip de Lange.  
Fyret var et åbent fyrtårn.  
I 1816 blev den åbne top ændret og kulblusset fik læ inde i et lanternehus med 
parabolspejle. I 1858 blev det erstattet af Det Grå Fyr. 
Det Hvide Fyr holder åbent i sommersæsonen med skiftende udstillinger. 
 
 

 
 
 
 

Mindestøtten 
Daphnesvej (rundkørslen) 
9990 Skagen 
 
Minde for 8 redningsmænd fra Skagen, som mistede livet i et forsøg på at 
redde besætningen fra den svenske brig ”Daphne” den 27. december 1862. 
Redningsmændene blev berømmet i samtiden med en landsindsamling til de 
efterladte. 
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Det Grå Fyr 
Fyrvej 36 (ved Grenen) 
9990 Skagen 
Tlf.: For gruppebestilling +45 72 10 90 11 
Mail: skagengraafyr@nst.dk 
 
Oplev Det Grå Fyr – et oplevelsescenter med historie, natur og trækfugle 
Skagen er et af Europas bedste steder for trækfugle, og centret giver en ny 
og levende oplevelse af naturen og trækfuglenes evne til at flyve de enorme 
afstande, hvorfor de trækker, og hvordan de finder vej. 
Du kan også få historien om livet i en fyrmesterbolig.  
Du oplever centret "live" og interaktivt 
På de mange skærme og gennem den interaktive formidling oplever du ikke bare 
det fascinerende fugletræk ved Skagen, du oplever også at følge fuglene på 
trækket igennem Europa og til Afrika.  
Naturvejleder 
Du kan bestille naturvejleder til mange forskellige emner om naturen og 
fuglene. Både som undervisning eller som leg.  
Udsigten fra toppen af fyret er fantastisk 
46 meter oppe kan du fra Danmarks næsthøjeste fyrtårn opleve den storslåede 
udsigt over Danmarks nordligste punkt Grenen. Her ser du både den smukke 
natur og de mange skibe der passerer i et af Danmarks mest befærdede 
farvande. 
 
 
 

 
 
 
 

Åbningstider 2020   Det Grå Fyr 
01.02-31.03 Tirsdag - søndag Kl. 10.00-15.00 

Uge 7+8 Alle dage Kl. 10.00-16.00 
01.04-31.05  Mandag-søndag Kl. 10.00-16.00 
01.06-31.08 Mandag-søndag Kl. 10.00-17.00 
01.09-31.10 Mandag-søndag Kl. 10.00-16.00 
01.11-30.11 Lørdag-søndag Kl. 10.00-15.00 
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Priser 2020   Det Grå Fyr 
Skoleklasser pr. person t.o.m. 15 år 

 (gælder også lærere)  
-skal bookes på forhånd 

Kr. 30,- 

Tur ud i området med Skagen 
Fuglestations naturvejleder 

Kontakt Simon: ssc@dof.dk/ 4021 7314 
Pris aftales med Simon.ax 

 
 
__________________________________________________________ 
 
 

                       
 
Skagen Vandtårn 
Hjørnet af Markvej & Sct. Laurentii Vej 
9990 Skagen 
 
Skagen vandtårn blev taget i brug i sommeren 1934. Det er 34 m højt og har 
120 trin op. Ca. 130 000 røde mursten blev brugt til at bygge det. Prisen var ca. 
100.000 kr., og tankens indhold var 150.000 liter. Vandtårnet fungerede frem 
til 1983, hvor det blev afløst af elektriske pumper. I dag fungerer vandtårnet 
som udsigtstårn. 
 

Åbningstider 2020 
01.06 - 31.08 Alle dage Kl. 11.00-17.00 

 
Kontaktpersoner: Birthe Pedersen, tlf.: 30 91 20 95 
  Hans Thomsen, tlf. 29 88 20 81 
 

Priser 2020 
Voksne Kr. 10,- 

Børn Kr. 5,- 

Lejrskolepris Pris efter aftale 
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Den Tilsandede Kirke 
ved Gl. Landevej 
9990 Skagen 
Forvalter/Kontakt:  Tina Hjortshøj 
   Tlf.: 60 31 51 82 
    Email: tina.hj@hotmail.dk 
 
Web: www.naturstyrelsen.dk 
  
Den Tilsandede Kirke var Skagens sognekirke fra slutningen af 1300-tallet til 
1795, hvor den blev lukket pga. sandflugten, som gennem mere end 200 år 
havde lagt store dele af landskabet øde.  
Af kirken står kun tårnet tilbage.  
Kirkeskibets og sakristiets placering og udstrækning er markeret med røde 
pæle, og de kendte dele af den gamle kirkegårdsmur er markeret med faskiner. 
 
 Ca. 400 m fra kirken er der parkeringsplads med borde, bænke, toiletter og i 
sommerhalvåret også kiosk. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRISER 2020 – adgang til tårnet 

 

Voksne Kr. 20,- 

Børn (under 16 år) GRATIS (børn kun iflg. med voksne) 

Lejrskoler Kr. 10,- v/min. 15 pers. 

ÅBNINGSTIDER 2020 

Kirketårnet er åbent: 

Juni, juli, august Alle dage Kl. 10-16 
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Råbjerg Mile 
 
Danmarks største vandreklit, som ikke er standset med tilplantning. Milen 
dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer og er op til 35 m høj. Den flytter sig 
med vinden op til 15 m årligt i øst-nordøstlig retning. Bag sig efterlader milen 
en lav og fugtig sandflade, som strækker sig vestpå ud til Skagerrak, hvor 
Råbjerg Mile blev dannet for mere end 300 år siden i det landskab, som kaldes 
Råbjerg Stene. Toppen af milen er et godt udsigtspunkt. 
 
Der er adgang til Råbjerg Mile fra vandre- og cykelstier i Bunken Klitplantage 
og fra parkeringspladsen ved Kandestederne. 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
 
Sandmilen 
 
Sandmilen er Skagen-områdets anden store vandreklit, som ikke er standset 
med tilplantning. På en kilometerlang strækning blæser den lige i Kattegat. 
Der er en mindre parkeringsplads ved hovedvejen, ellers er der adgang fra 
stranden eller Hulsigstien. 
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Gårdbo Sø 
 
Indtil slutningen af det 18. århundrede lå der et stykke vest for Aalbæk en sø 
med en størrelse på ca. 1400 tdr. land. Søen var tidligere Vendsyssels største 
sø med en omkreds på 15 kilometer. 
Denne sø blev i 1881 tørlagt og benyttes i dag som landbrugsjord. 
Et indtryk af søens størrelse kan man få, når man kører på landevejen mod 
Hirtshals, og ca. ved Ørnereservatet – mellem Aalbæk og Tuen – ses det flade 
marklandskab på venstre side af vejen. 
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ATTRAKTIONER 

 
 
 
 

Skagen Odde Naturcenter 
Bøjlevej 66 
9990 Skagen 
Tlf.:   96 79 06 06  
Fax.:  96 79 06 07 
Mail:   info@skagen-natur.dk 
Web:  www.skagen-natur.dk 
 
Skoletjeneste/naturvejleder  
Tlf.: 96 79 06 06 
Mail: vejleder@skagen-natur.dk  

 
Skagen Odde Naturcenter er et 4000 m2 stort oplevelsescenter tegnet af den 
verdensberømte arkitekt Jørn Utzon. Naturcentret ligger lige nord for Skagen 
By, direkte ud til det smukke naturområde, der strækker sig fra Nedre Mose 
og helt ud til Grenen. Man ser, lytter, mærker og føler sammenhængen mellem 
mennesket og naturen. Det er en fascination af denne særprægede natur, som 
har givet inspiration til Naturcentret. Havene der mødes ved Grenen. Råbjerg 
Mile. Det særlige Skagen lys. Men hvorfor lige her? Og hvad er det, der sker? 
Besøg Skagen Odde Naturcenter og få svar. 
 

ÅBNINGSTIDER 2020 
01.05 - 30.06 
 

Mandag – fredag 
Lørdag - søndag 

Kl. 10.00-16.00 
Kl. 11.00–16.00 

01.07 - 31.07 Mandag - fredag 
Lørdag - søndag 

Kl. 10.00–17.00 
Kl. 11.00–17.00 

01.08 – 16.10  Mandag – fredag 
Lørdag - søndag 

Kl. 10.00-16.00 
Kl. 11.00–16.00 

01.09 – 05.10: 
Lukket hver mandag   

PRISER 2020 
Voksne 
Årskort 

Kr. 70,- 
  Kr. 140,- 

Børn under 12 år 
Årskort 

Kr. 30,- 
       Kr. 60,- 

Lejrskoler Ring ang. pris 
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Ørnereservatet 
Skagensvej 107,  
9881 Bindslev 
Tlf.:   98 93 20 31 
   31 61 13 40 (vagttelefon) 
Mail:  info@eagleworld.dk 
Web:  www.eagleworld.dk 
 
 

 

FOREVISNINGSTIDER 2020 

April  Påsken 5. -13. april Kl. 15.00 

April – efter påske 
Onsdage Kl. 10.00 

Lørdage Kl. 15.00 
 
 Onsdage  Kl. 10.00 

Maj Lørdage Kl. 15.00 

 Bededagsferien 8. – 10. maj Kl. 15.00 

 Kr. Himmelfartsdagene  
21. maj – 24. maj Kl. 15.00 

Juni 

Onsdage + torsdage Kl. 10.00 

Lørdage + søndage Kl. 15.00 

Pinsen 30. maj – 1. juni Kl. 15.00 

Juli 
Tirs/ons/tors/fredage   Kl. 10.00 & 

Kl. 15.00 

Lørdage + søndage Kl. 15.00 

August Tirs/ons/tors/fre/lørdage Kl. 15.00 

September 
Onsdage Kl. 10.00 

Lørdage Kl. 15.00 

Efterårsferien, uge 42  Alle dage 11. – 18. oktober Kl. 15.00 
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Der er kun åbent i forbindelse med forevisninger. Forevisningen ledsages af 
en instruktiv og spændende orientering om rovfuglenes levevis, kultur og 
historie igennem årtusinder og om kunsten at gå på jagt med sin rovfugl. 
Forevisningen varer ca. 1 time og foregår udendørs.  
 
 
Billetreservation er ikke mulig, og derfor anbefales det at komme i god tid. 
Billetsalg og udstilling/cafe åbner 1 time før hver forevisning. Der er åbent 30 
min. efter forevisningen i cafe/udstilling.    
 

 
Undervisningsmateriale kan findes på: 
www.eagleworld.dk/undervisningsmateriale 
 
 
Bøger til skolebrug: 
https://issuu.com/eagleworld/docs/eagleworld-rovfugle 
 
https://issuu.com/eagleworld/docs/kunsten_at_jage_med_rovfugle 
 
https://issuu.com/eagleworld/docs/rovfugleneogmennesketnppdf 
 
https://issuu.com/eagleworld/docs/rovfugle_europa 
 
 
 

PRISER 2020 

 I døren Online 

Voksne Kr. 145,- Kr. 135,- 

Børn (4 – 12 år) Kr. 80,- Kr. 70,- 

Folkeskoleklasser v. min. 10 pers. ifølge med 
lærer  Kr. 60,- 

Studerende med bevis Kr. 145,- Kr. 110,- 

Øvrige grupper, over 10 personer – pr. person Kr. 145 Kr. 120,- 
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KIRKER 
 

 
 
Skagen Kirke 
Ved Kirken 2 
9990 Skagen 
Web: www.skagenkirke.dk 
 
Åben: Alle dage kl. 8-18 
 
Sognehuset: 
Kirkevej 7a 
9990 Skagen 
Tlf.:  98 44 26 44 
Mail: skagen.sogn@km.dk 
Åben: Mandag - fredag kl. 10-13 
Kirkegårdskontoret: 
Åben: Hverdage kl. 10-11     
     
Skagen Kirke blev opført i 1839-41 i midten af byen på den grund man for-
moder var det gamle Østerby Kapels. Kirken er tegnet af arkitekt C.F. Hansen, 
og kirken bestod oprindelig af en treskibet langhusbygning, og mod vest fand- 
tes et lille tårnparti, som afsluttedes af et kors. Selve bygningen var bestemt 
ikke prangende, som den lå der på en klit med sine grå pudsede mure. 
Efter vækkelsesbølgen i 1896 blev menigheden i Skagen så kirkeaktiv at det 
var umuligt at få en plads på kirkebænkene, hvis ikke man mødte op i god tid 
før gudstjenesterne. Arkitekterne Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll blev 
derfor bedt om at tegne en udvidelse af kirken. Der skulle være plads til 800 
mennesker – på det tidspunkt var der kun omkring 25oo indbyggere i Skagen! 
Thorvald Bindesbøll havde inden sin død i 1908 nået at udarbejde skitser til 
kirkens indvendige udsmykning, hvilket den trods gennemgribende restaurering, 
stadig bærer præg af. Skagens nye lyse kirke blev indviet i 1910. 
 
Kontakt Sognehuset for aftale om besøg. 
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Hulsig Kirke 
Hulsigvej, Hulsig 
9990 Skagen 
 
Kirkekontoret: Se Skagen Kirke  
 
Åben: Hver dag Kl. 9-17 
 
Kirken, der er fra 1894, blev bygget for at spare sognebørnene den lange tur til 
enten Skagen eller Råbjerg Kirke. 
 
Kirken er tegnet af arkitekt Ahlmann og staten bevilgede kr. 8000 til byggeriet 
og kr. 500 til inventar. En indsamling i sognet gav kr. 2000 til vedligeholdelse – 
en formidabel sum, især set i lyset af, at området var tyndt befolket. 
Kirken blev opført på en klit kaldet Korsbakke der lå øst/vest - og nord/syd – 
veje skar hinanden. 

Hulsig Kirke blev ved den gennemgående restaurering i 1991 ført tilbage som 
den var i 1894, og er på utraditionel vis udsmykket af Arne L. Hansen. 
 
 
 
 

 
 
Den Svenske Sømandskirke 
Vestre Strandvej 24 
9990  Skagen 
Tlf.: 98 44 23 11 (når kirken er bemandet) 
 
I første halvdel af dette århundrede var Skagen Havn meget benyttet af 
svenske fiskere, og kirken blev opført i 1925 for, at fiskerne kunne have et 
tilholdssted, når de var væk fra deres hjemland. Kirken er smukt udsmykket, 
men alligevel meget enkel. 
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Aalbæk Kirke 
Gårdbovej 24 
9982 Aalbæk 
Web: www.raabjergsogn.dk 
Tlf.: 24 62 19 55 
  
Sognepræst: 
Erik Colding Thaysen 
Absalonsvej 14 
9900 Frederikshavn 
Tlf.:   51 26 16 62 
Mail:  ect@km.dk 
Mandag er fridag. 
 
Kirkegårdskontoret: 
Gårdbovej 24 
24 62 19 55 
aalbaek-kirke@mail.dk 
Hverdage kl. 8.00 - 15.00 
 
 
Aalbæk Kirke er opført i 1897, og er p.g.a. sin alder fredet i kl. A. Nord. 
Nordøst for kirkegården ligger et fladt landskab med dyrkede arealer, der gør, 
at kirken kan ses fra alle verdenshjørner. I vinteren 1996/97 blev kirken 
gennemgribende renoveret. 
 
Aalbæk Kirke er åben for besøgende alle hverdage. 
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Raabjerg Kirke 
Raabjergvej 246, Raabjerg 
9982 Aalbæk 
Web: www.raabjergsogn.dk 
Tlf.: 24 62 19 55 
 
Sognepræst: 
Erik Colding Thaysen 
Absalonsvej 14 
9900 Frederikshavn 
Tlf.:   51 26 16 62 
Mail:  ect@km.dk 
Mandag er fridag. 
 
Kirkegårdskontoret: 
Gårdbovej 24 
24 62 19 55 
aalbaek-kirke@mail.dk 
Hverdage kl. 8.00 - 15.00 
 
 
   
Opførelsestidspunktet er vanskeligt at fastslå, men man mener, kirken er fra 
omkring år 1300. I ca. 1620 blev der foretaget en forlængelse af kirken mod 
vest. Østgavlen og sydmuren er ombygget under kirkens istandsættelse i 1913. 
Kirkens altertavle er malet omkring 1897 af Anker Lund. På nordvæggen 
hænger nogle træfigurer fra sengotisk tid, hvilket er resterne af den oprin-
delige altertavle. 
Øst for kirken finder man en klokkestabel med en af landets ældste 
kirkeklokker. 
 
Raabjerg Kirke er åben for besøgende på hverdage i sommerperioden. 
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ÅBNE VIRKSOMHEDER 
 

 
 
Skagen Rådhus 
Sct. Laurentii Vej 87 
9990  Skagen 
Tlf.:    98 45 50 00   
Mail:   borgerservice@frederikshavn.dk 
Web:  www.frederikshavn.dk 
  
Skagen Rådhus er tegnet af arkitekt Ejnar Borg. Det var færdigopført i 1968, 
og har vakt berettiget opmærksomhed på grund af sin smukke arkitektur og sit 
maritime særpræg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Fiskeauktion 
Auktionsvej 10 
9990  Skagen 
Tlf.: 98 44 12 00 
Mail: info@skagenfiskeauktion.dk 
Web: www.skagenfiskeauktion.dk 
 
Her er der mulighed for at komme ind og se, hvordan det foregår, når fiskene 
bliver solgt.  
Man skal stå helt stille og kigge, så man ikke forstyrrer auktionen. 
 

 
Kl. 06.30 afholdes auktion på hummere, hvis der er tilmeldt mere end 150 
kasser. Sildeauktion afholdes efter behov. I sommerhalvåret afholdes 
ydermere auktion kl. 10.00 på alle hverdage, hvor bundgarnsfisk og nathummere 
sælges. 
 
 
 
 
 

AUKTIONSTIDER 2020 
Mandag – fredag, helligdage undtaget Kl. 07.00 
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Bolcheriet – Skagen 
Havnevej 6 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 99 00 07 
Mail:  info@bolcheriet.dk 
Web: www.bolcheriet.dk 
 
Kom ind og besøg bolchekogeriet og se, hvordan man bl.a. laver ”Skagen-
bolchet”, logobolcher, karameller, slikkepinde, rustne søm, julestokke og meget 
mere. 
 
Ring og aftal tid på ovennævnte tlf.nr. 
 
Åbningstider, samt tider for bolchefremstilling 2020:  
Besøg venligst www.bolcheriet.dk 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Skagen Redningsstation 
Oliekaj  17 
9990 Skagen 
Tlf.:  98 45 07 57 
 
Ring og aftal besøg på ovennævnte telefonnummer. 
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Aavangs Fiskehus 
Fiskehuskajen 1 
9990 Skagen 
Tlf.:   98 44 14 33 
Mail:  ole@aavangsfiskehus.dk 
Web: www.aavangsfiskehus.dk 
 
Ring og aftal besøg på ovenstående telefonnummer. 
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HAVNENE 
 

 
Skagen Havn 
Tlf.: administration: 98 44 69 11 
Web: www.skagenhavn.dk 
 
Skagen havn blev indviet den 19. november 1907 af den daværende kong 
Frederik VIII under stor festivitas og med stor æresport udført af den 
kendte kunstner Carl Locher.  
Skagen Havn har gennem tiden været underlagt flere udvidelser.  
1920’ernes vækst i kutterflåden gav behov for en større havn, og i 1937 kunne 
man endelig indvie et stort nyt bassin anlagt mod øst langs stranden. I 1957 
blev havnen yderligere udvidet, da mange fremmede kuttere var begyndt at 
lande fisk i Skagen. Endnu en udvidelse kom i 1979. 
 
I dag er fiskeri, maritim service, gods, krydstogt og bunkring grundstenene i 
Skagen Havns forretning. Havneudvidelsen i 2015 er en naturlig investering i 
den kapacitet, der svarer til fremtidens behov og udfordringer. Ud fra visionen 
om ”One Stop Shop” tilbydes samtlige services inden for fiskeri, bunkring, gods 
og maritim service. 
Den store skibstrafik, der årligt passerer Grenen, tilbydes de bedste service-
muligheder – med fokus på hurtig og professionel afvikling af alle maritime 
opgaver. Anlægningen af 600 meter ny kaj betyder, at store handelsskibe og 
krydstogtskibe op til 330 meter kan anløbe havnen.  
 
I foråret 2015 tog Skagen Havn den nye krydstogtkaj i brug. Kajen er 500 
meter lang og på de 450 meter garanteres en vanddybde på 11m. Den eksiste-
rende krydstogtkaj blev forlænget til 190 meter. På begge krydstogtkajer er 
der modtagefaciliteter til krydstogtgæster og besætningsmedlemmer.  
Skagen Havn er i fuld gang med at udvide igen - denne gang med 190.000 m2 
nyt landareal og 1075 m ny kaj. Udvidelsen forventes at være færdig i 2020. 
 
Der hersker ingen tvivl om havnens betydning for Skagen, som lige siden sin 
indvielse har sat sit præg på byen. Skagen Havn er i dag Danmarks største 
fiskerihavn og står for 25% af den samlede landingsværdi på tværs af alle 
danske havne. Den er samtidig Europas største landingshavn for pelagisk fisk. 
 
Ikke mindst for turismen har havnen stor betydning. Turisterne elsker det 
pulserende liv, travlheden, samt de gamle fiskepakhuse, og hvert år valfarter 
mange sejlbåde til Skagen Havn.  
Der er en helt speciel stemning på havnen, og den er bestemt et besøg værd. 
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Aalbæk Havn 
Tlf.: 21 77 37 99 
Web: www.aalbaekhavn.dk 
 
Aalbæk fik sin havn i 1931. Indtil da foregik fiskeriet fra stranden. Den 
oprindelige havn var det, der i dag er inderbassinet.  
Auktionshallen blev bygget samtidigt med udvidelsen af havnen i 1942.  
Det var dog ikke rentabelt at drive fiskeauktion i Aalbæk, og fiskene køres i 
dag til auktionerne i Skagen og Strandby.  
 
Frem til 1972 var havnen en selvejende institution, men nu har Frederikshavn 
Kommune overtaget driften af Aalbæk Havn. 
  
Sejlerne er meget begejstrede for den hyggelige havn, der både er ramme om 
erhvervsfiskeri og lystfiskeri.       
 
Havnen er meget idyllisk og besøges om sommeren af mange lystbåde. 
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SKAGENS HISTORIE - I TAL 
 
 
1100–tallet Første bebyggelse på Skagens odde. Thorkild Skarpæ 

fik græsningsret for sine heste. Tronder, hans hyrde, 
byggede det første hus i Skagen, og var den første,  

  der begyndte at fiske her. 
 
1275   Ude på det daværende Grenen opstod et fiskerleje.  
   Det kaldtes ”Reven”, fordi det lå tæt ved Skagens 

 Rev.  
   Reven blev begyndelsen til Skagen By. 
 
1355  Første skriftlige vidnesbyrd om byens eksistens. 

 Bevidnet af 10 meget gamle selvejerbønder på 
retterting i Aalborg. 

 
1375 Sct. Laurentii Kirke blev bygget – en af de længste 

kirker i Vendsyssel. 
  Opført af munkesten fra Lübeck. 
 
1413  Skagen fik købstadsrettigheder af Erik af Pommern. 
 
1549  Latinskolen oprettes. Nedlagt 1739. 
 
1550–1800 Sandflugtsperiode.  
  Kaldes også ”Den lille Istid”, p.g.a. klimaændringer. 
 
1561  Det første fyr på Skagen blev opsat. 
 
1568  350 fiskerbåde og handelsskibe forliste ved Skagen. 
 
1591  22 skagboer druknede i en stormflod. 
 
1592  Stormflod 
 
1593  Stormflod, bortrev 14 gårde i Skagen 
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1595 Stormflod. 25 gårde overløbet med sand. Østerby og 

Vesterby flyttes mod øst. 
 
1600–tallet I første halvdel. Fiskeriet i tilbagegang, især det 

vigtige sildefiskeri.  
  I 1600 – årene blev Skagen landsogn ødelagt af 

 sandflugt. 
 
1624 Heksen Hose-Mette og troldkarlen Klør Knægt fra 

Aalbæk, blev brændt på bålet. 
 
1627 Vippefyret med jernkurv – til stenkul – blev opstillet på 

Fyrbakken. 
 
1633 Alle haver og diger i den vestlige del af byen, var 

overløbne med sand. 
 
1644  Krig. Den 20. januar ankom svenske tropper til  Skagen. 
 
1747  ”Det Hvide Fyr”, det første faste fyr, blev bygget. 
  Til fyret hørte en 3-længet fyrmesterbolig.  
  Nedlagt 1860. 
 
1775  Sandflugten hindrede brug af Sct. Laurentii Kirke. 
 
1787 Olaus Olavius, tolder i Skagen, lavede en omfattende 

beskrivelse af Skagens købstad og sogn. 
 
1792 Lov om dæmpning af sandflugt. (Pligtarbejde indenfor  
 3 mil fra egen bolig). 
 
1795  Sct. Laurentii Kirke bliver nedlagt. 
 
1806 Ole C. Lund, byfoged og sandflugtskommissær, sørgede 

for plantning af løvtræer ved sin bolig, starten på 
Plantagen / Byfogedskoven.  

 Fik tilsendt en negerslave, Jan Leton, som gave fra en 
amerikansk kaptajn. 
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1810 For at hindre englænderne i at tænde fyret der var 

slukket under krigen (1807 – 1814), blev der anlagt et 
batteri v/ Nordstrand og vejen dertil – Batterivej – 
blev hovedindfaldsvej til byen. 

 
1810  Resterne af Sct. Laurentii Kirke blev solgt på  auktion. 
 
1812 Distriktskirurg ansat. Før hentede man læge i 

Fladstrand / Frederikshavn, og medicin i Hjørring. 
 
1825  23 skibe strandede på samme dag. 
 
1828–1894 Lars Andersen Kruse, fisker og redningsmand. 
 
1833  Maleren Martinus Rørbye kom til Skagen. 
 
1840   Den store gevinst i lotteriet tilfaldt 7 

 skagenfiskere. 
 
1841  Den nuværende kirke blev indviet. 
 
1844  Det første gæstgiveri i Skagen. 
 
1850 Vej fra Frederikshavn til Skagen påbegyndt, men man 

nåede kun til Aalbæk. 
 
1851  Skagen fik selvstændig postekspedition. 
 
1852  Udskiftning af fællesjordene. 
 
1852  Redningsstationerne blev oprettet. 
 
1853  Koleraepidemi. 
 
1858 ”Det Grå Fyr” blev bygget. Resultatet blev færre 

strandinger og mindre mængde tømmer. 
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1858 Købstædernes byggelov krævede murede brandgavle 

mellem to boliger / lejligheder, grundmur mod veje og 
nære naboer.  

  Husenes tage skulle teglhænges inden 5 år. 
 
1859  H. C. Andersen på besøg i Skagen. 
 
1859  Anna Brøndum – senere Ancher – fødtes. 
 
1862  ”Daphnes” forlis 3. juledag.  
  8 redningsmænd druknede – 25 børn blev faderløse. 
 
1865  Telegrafstationen oprettes. 
 
1871 Digteren Holger Drachmann og maleren Karl Madsen 

kom til Skagen. 
 
1872  Carl Locher kom til byen. 
 
1874 Michael Ancher kom til byen. 
 
1875  Det ”Bette Hus” (lokum), blev indført.  

 Tidligere gik man østen om huset og forrettede sin 
nødtørft. 

 
1878  Første snurrevodskutter. 
 
1879  Vodbinderiet Røntved startede i Skagen.  
  Tidligere blev voddene lavet i hjemmet.  

 Fiskegarn af maskinspundet bomuld i stedet for 
hjemmespundet hamp og hør. 

 
1884  Indremissionsk vækkelse. 
 
1885–1887 Skagboer med i rødspætteeventyr ved Løkken. 
 
1887–1892 Skagen Klitplantage og øvrige plantager i Skagen 

kommune anlægges. 
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1889 Petroleumsmotoren tages i brug til indhaling af 

snurrevodstove. 
 
1890  Jernbane fra Frederikshavn til Skagen. 
 
1901 Borgerskolen (Kappelborgskolen) blev bygget. 

Fællesskole for Østerby og Vesterby. 
 
1904  Apotek. 
 
1907  Havnen anlagt og gasværket bygget. 
 
1911  Drachmanns hus åbnes som museum. 
 
1916  Sygehus og bank. 
 
1918  Elværk. 
 
1921–1939 Englandsfiskeri – Skagenfiskere landede fisk i  England. 
 
1925  Asfaltering af Sct. Laurentii Vej. 
 
1926  Der indføres vejnavne- og skilte. 
 
1927  Skagen Fortidsminder stiftes. 
 
1928  Skagen Museum bygges. 
 
1932  Asfaltering af vejen Aalbæk – Skagen. 
 
1937  Havnen udvides mod øst. 
 
1938  Grenen fredes. 
 
1938  Ny auktionshal ved østbassinet. 
 
1938  Badehotellet på Grenen brænder. 
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1939  Fiskemelsfabrik på Buttervej. 
 
1945  Kystradiostationen tages i brug. 
 
1947  Decca-anlæg. 
 
1948  Flydetrawlen er færdigudviklet. 
 
1949  Skagenfiskerne tager til Barentshavet. 
 
1952  Sandormen begynder at køre med turister. 
 
1953  Der benyttes nu trucks på havnen. 
 
1954  Vekselstrøm i byen. 
 
1955  Radarstationen opføres. 
 
1955  Fyret Skagen West opføres. 
 
1956  Fiskernes samlecentral starter. 
 
1956  Tunfiskeriet kulminerer. 
 
1957  Havneudvidelse mod vest. 
 
1958  Vippefyret rekonstrueres. 
 
1960  Fiskernes Fiskeindustri starter. 
 
1962  Raabjerg Mile fredes. 
 
1964  Fjernvarmeværket startet. 
 
1967  Redningsskibet Nordjylland stationeres i Skagen. 
 
1967  Anna og Michael Anchers Hus åbnes som museum. 
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1968  Fiskekasser i plastik vinder frem. 
 
1970  Første nybygning i stål på Nippers Værft. 
 
1970 Raabjerg, Skagen landsogn og Skagen  
 sammenlægges til én kommune. 
 
1972  Karstensen overtager Nippers Værft. 
 
1974  Køleauktionshallen indvies. 
 
1975  Redningsbåden i Højen inddrages. 
 
1976  Højen Fyr bortsprænges. 
 
1977  Grenen Museet åbnes. 
 
1979  Havneudvidelse mod øst. 
 
1980  Skagen Rev Fyrskib inddrages. 
 
1993  Kystradiostationen nedlægges. 
 
1994  Skagen Sønderstrand fredes. 
 
1998  Bamsemuseet åbnes. 
 
2000  Refugiet Klitgården åbner. 
 
2000  Skagen Odde Naturcenter åbner. 
 
2006  Skagen Turistbureau fejrer 100 års jubilæum. 
 
2006  Skagen, Frederikshavn og Sæby lægges sammen til  

  én kommune – Frederikshavn Kommune. 
 
2007  Skagen Havn fejrer 100 års jubilæum. 
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2008  Skagens Museum fejrer 100 års jubilæum. 
 
2013  Skagen fejrer 600 års købstadsjubilæum. 
 
2015  Havneudvidelse mod vest. 
 
2015  Skagens Museums nye tilbygning indvies. 
 
2017 Skagens Grå Fyr åbner som fugleoplevelsescenter  

for trækfugle. 
 
2017 Michael og Anna Anchers Hus åbnede for 50 år siden 

som museum. 
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LITTERATURLISTE 
 

 
Forslag til læsning før besøg i Skagen 
  
- om natur, historie og fiskeri: 
 

 Velkommen til vores natur 
 af Nordjyllands Statsskovdistrikt. 122 s. 1993.  
 Miljøministeriet / Skov- og Naturstyrelsen.  

Om geologi, natur og historie. Indlagt turfoldere. 
 
 

 Naturen på Skagen Odde  
af Naturhistorisk Museum, Skagen. 40 s. 1994 

 En guide til områdets natur. Samlet oversigt over – og en gennemgang 
af – de bedste naturlokaliteter omkring Skagen. 

 
 

 Gå en tur i Skagen 
 af Kirsten og Lars Holst. Bykort. 1992. Skagen Fortidsminder.   
 Kort oversigt over Skagens historie, rigt illustreret. 
 

 

 Skagen – en male- og fortællebog  
 24 s. 1989. Skagen Fortidsminder.  
 Skagens historie i de sidste 200 år, opdelt i 4 perioder efter husenes 

farver. Illustreret med mange tegninger. Velegnet til Folkeskolens 
yngste børn. 

 
 

 Sort Gul Rød: Skagensmalernes rammer og fiskernes by 
af Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum, 71 s., 2016 
 
 

  Skønlitteratur evt. til oplæsning: 
 

 Lars Kruse  
 af Vagn Rasmussen. 48 s. 1982. Tommeliden. Let-læsningsserie.  
 Lars Kruses liv fra dreng til hans sidste dåd som Skagens mest 

berømte redningsmand, samt Redningsvæsnet fra 1852 – 1981. 
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 Strandingshistorier  

 af L. Mylius-Erichsen. 108 s. 1994. Hovedland. 
 Udvalgte fortællinger fra vestjyder, strandingshistorier og nye 

strandingshistorier. 
 

 

 Bette Nielsens Krig  
 af Thøger Birkeland & Jens Mølbak. 123 s. 1992. Gyldendal. 

  Bette Nielsens Krig foregår under Anden Verdenskrig i årene 
 1944 – 45. 
 Niels vokser op i en fattig fiskerfamilie. 
 

 

 Spejlsøstre  
 af Hanne Marie Svendsen. 69 s. 1995. Forum. 
 Naja ser på billeder i Skagen, og hun besøger sammen med sin mormor 

bl.a. Skagen Fortidsminder og Skagen Museum.  
 
 

 Daphnes Forlis – Julen 1862  
 12 s. 1994. Skagen Fortidsminder. 
 Beretning om ulykken, hvor 8 redningsmænd / fiskere mistede livet, 

og 25 børn blev faderløse. 
 
 

 Skagen og En historie fra klitterne 
af H.C. Andersen, 82 s., 1967. 
En beskrivelse af Skagen fra 1859, da H.C. Andersen besøgte Skagen 
 
 

 Skagen, købstad i 600 år 
af Skagen Lokalhistoriske Forening, 144 s., 2013 
Hans Nielsen har skrevet en del af kapitlerne. Disse er morsomme og 
letlæselige for lidt større børn. 

 
  

 Til grundigere læsning, er der mange bøger at vælge imellem, bl.a.: 
 

 Gamle Skagenfiskere fortæller 
 af Jens Tønnesen. 192 s. 1934.  
 Tiden ca. 1860-90. Om Svallerbakken, fattighuse, fiskerhjem, dagligt 

liv, daglig kost, Ageposten m.m. 
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 Det svundne Skagen fortæller  

 af Jens Tønnesen. 305 s. 1945. 
Om historie, Den Tilsandede Kirke, Skagens Fyr, sandflugt, møller, de 
gamle huse, fiskernes hverdag, fiskeredskaber, strandinger og de 
gamle skagensslægter. 
 

 

 Naturlandskaber Vendsyssel  
af Ole B. Clausen og Hans Jørgen Weitze. 63 s. 1993 

 Skagens Oddes tilblivelse – Råbjerg Mile. Med oversigt over 
turfoldere til vandre – og cykelture. 

 

 
 Natur og mennesker på Skagens Odde  

 af Erling S Christensen. 123 s. 1987 
Historiske tidsbilleder fra Skagen og omegn. Vort forhold til naturen 
i fortid, nutid og fremtid. 
 

 
 Skagen – fisk, folk og by  

af Lars Holst. 32 s. 1993. Skagen Fortidsminder.  
Fiskeriet og byens udvikling de sidste 200 år. Rigt illustreret. 
 

 

 Skagen – Den Tilsandede Kirke  
af Jørn Lønstrup og Ingrid Nielsen. 119 s. 1995.Skagen 
Fortidsminder.  
Historien om kirken og dens menighed bygger på helt nye 
undersøgelser og bringer ny viden om Skagen, fra kirken blev bygget i 
middelalderen, til den blev opgivet i 1795. Rigt illustreret. 
 
 

 Ved Skagens Kyst  
af Flemming Hjort. 87 sider. Udgivet af Kystmuseet 
Strandingsberetninger. 
 

 

 Litteratur om Skagen – et udvalg  
Redigeret af Hans Nielsen, Skagens Bibliotek. 1995. 
 Fra Søren Abildgaard til Sussi og Leo. 

 
Litteraturlisten er udarbejdet af Skoletjenesten ved Kystmuseet. 
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KORT 
 
Oversigtskort over Skagenområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


