Fantastisk natur lige ved byen
Stokmilen - også kaldet Fredens Klit - lige syd for Skagen; ved Damstederne.
Alle skal jo se Grenen, havnen, de små gader i midtbyen og selvfølgelig museet. Men ikke mange kender det
smukke område lige syd for Skagen.
Man kommer nemt til Stokmilen. Når man kører syd på af Sct. Laurentiivej ender man ved den gamle sygehushave og Krøyer hus. Naturstyrelsen, som har til huse her, har sikkert ikke noget imod du kigger over
hækken og beundrer det smukke gamle hus, som den berømte Skagensmaler P.S. Krøyer boede i.
I krydset for enden af Sct. Laurentiivej kører man ad Damstedvej langs vandet. Her får man straks øje på
den gamle kongevilla, Klitgården, som kongen fik bygget som sommerhus. Kong Christian X og dronning Alexandrine flyttede ind i deres nyopførte hus i påsken 1914.
Nu er den statelige ejendom med den unikke beliggenhed overtaget af en fond, hvis formål det er at eje og
drive Klitgården som et refugium for forskere og kunstnere.
Betagende udsigt. Følg blot vejen forbi Kongevillaen langs vandet. Man kan ikke køre forkert. Vejen ender
blindt ved en P-plads knap en kilometer fremme.
Her finder du Stokmilen.
Udsigten fra toppen er overvældende og lidt sved på panden er hele turen værd. På vandsiden har man
hele Ålbæk Bugt bredt ud og man kan se helt fra Frederikshavn til Grenen.
Fra øverste top kan man se alle Skagens vartegn: Sømærket, Den Tilsandede Kirke, Skagen Kirke, Møllen,
de fire fyr og hele Skagen by ligger smukt flankeret af Kattegat. Det er ganske betagende.
Hvis man ser godt efter lige på højre side af det grå fyr, kan man se bølgerne bruse på Grenen.
Stokmilen på vej i havet
Hele området er fredet og den imponerende klit bevæger sig som Råbjerg Mile. Så, som i H. C. Andersens
sang om ”at skynde sig at se heden, som om føje år som en kornmark står”, sådan kan man også sige om
Stokmilen: Den har fuldført sin rejse fra vestkysten, hvor den er født, til Kattegat, som den nu stikker
fødderne i og en dag vil forsvinde i. Den er et godt eksempel på den dynamik, der kendetegner naturen på
Skagens Odde.
Stokmilen og hele området er bestemt et besøg værd og der er garanti for sand i skoene.

