
Det Grå Fyr 
 
Det første danske grundmurende fyrtårn, Skagen Hvide Fyr, blev opført i Skagen i 1747. 
Efter godt 100 års tjeneste blev fyret overhalet af udviklingen, og som erstatning blev 
Det Grå Fyr i Skagen opført i 1858. Fyret er tegnet af den danske arkitekt N.S. Nebe-
long. 
 
 
Skagen Odde var langt op i 1800-tallet et af de steder, hvor der skete absolut flest 
strandinger, og der var derfor brug for et meget højt fyrtårn, der kunne fungere som ty-
deligt pejlemærke for søens folk. Med sin tårnhøjde på 46 meter var Det Grå Fyr i Ska-
gen da også i mange år Danmarks højeste fyr. I 1962 blev det dog overgået af det nybyg-
gede 47 meter høje fyr på Dueodde på Bornholm. 
 
 
Midt på den sandede odde 
 
Det Grå Fyr i Skagen er et af få danske fyrtårne, som er bygget i blank mur. Det tog 
over fire år at bygge det høje fyrtårn midt på den sandede odde, og den lange byggetid 
skyldtes hovedsageligt store vanskeligheder med at få transporteret de nødvendige byg-
gematerialer frem til Skagen, som dengang var uden havn. 
Det kostede 200.000 rigsdalere at bygge tårnet. 
Fyret blev indviet og tændt første gang den 1. november 1858, en halv time efter solned-
gang. 
 
Ejendommen består udover fyret med lanternen på toppen også af en fyrmesterbolig 
samt to udhuse. Ejendommen er i dag fredet som en naturfredning. 
 
 
Det Grå Fyr i dag 
 
Skagen Grå Fyr har gennemgået en omfattende renovering, og er nu åbnet som et virtuelt 
oplevelsescenter med fokus på trækfuglene ved Skagen. 
Med et besøg i Skagen Grå Fyr, kan man opleve udstillingerne, ringmærkningsstationen, 
nyd udsigten fra fyrets top og slut af med et besøg i stedets café. 



Hvor bli’r den af ???? 

… extraordinary ... 



Swend’s Catering Breakfast Classic - nu uden ost og pålæg ... 

Der kommer den !!!! 


