Hirtshals Fyr blev tændt for første gang den 1. januar 1863. Det blev bygget i Kong Frederik den
VII’s regeringstid, og kongens monogram pryder tårnet lige over indgangsdøren.
Byggeriet varede 2½ år. Projekteringsarbejdet startede efter ministeriel ordre af 20. februar 1859
om udførelse af tegninger til et fyranlæg ved Hirtshals.
Fyret er opført på et fundament af beton og granit. Selve tårnet er bygget i røde mursten beklædt
med hollandske klinker. Fyrvæsnet havde selv ansvaret og ledelsen af projekteringen og bygningsarbejdet.
I 1896 blev tårnets klinker kalket grå og siden 1960 har tårnet haft det udseende det har i dag. Fyret var fra starten forsynet med fast linseapparat og roterende forstærkningsprismer.
Fyrtårnet er 35 m. højt og fokushøjden er 57 m. I 1914 blev der monteret en glødenetsbrænder til
petroleum og fyret blev ændret til at udsende fast lys med blink.
I 1939 blev der ført elektricitet til fyret, som herefter benytter elektrisk pære som lyskilde. I 1973
blev fyret automatiseret og er stadig i drift.
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Skagen Bryghus er et mikrobryggeri og spisested i Skagen.
Bryghuset blev etableret i 2005 i et nedlagt elværk i Skagen, tæt på byens centrum.
Bryggeriets første øl som blev lanceret 2006 var en pilsnerøl der blev døbt Drachmann efter digteren og maleren Holger Drachmann, en af byens kendte personligheder. Udover denne kan nævnes bl.a.
Skawskum, en bayersk øl, Gl. Skagen, en India Pale Ale, Bundgarn, en porter samt Sylverster Guld, en
guldøl opkaldt efter maleren og skuespilleren Leif Sylvester, som alle er en del af bryggeriets faste
sortiment.
Derudover har bryggeriet sæsonbestemte øl, f.eks. et sommersortiment som inkluderer Krøyer, en
let pilsner opkaldt efter maleren P.S. Krøyer og Nordlys, en hvedeøl, samt julebryg (Klitnisse), påskebryg (Påsketrold) og en vinterøl dobbleltbocken Væltepeter.

Vi gør holdt på en P-plads i Hirtshals, hvor autocampere ikke er velkomne. Men der
er udsigt over Vesterhavet og vi synes, vi kan se England i det fjerne.
Bortset fra det ser vi på mennesker i alle farver.
Vi får besøg af en camper-kollega, der spørger, om vi tror man kan overnatte her.
Det tror vi ikke, da vi slet ikke må holde her!
Dette medens vi nyder madpakken med bl.a. æg og tomat, skinkesalat og rullepølse.
Ostemadden og desserten gemmer vi til senere.

Citronfromage i ødemarken
mellem
Ålbæk og Skagen.
Har Slagteren på Emilievej fået
opskriften fra Dr. Oetker?

Hvidvin og en bette øl
til toner fra Mellem Os

Kaffe, ostemad og mågeskrig

