
Skagen 



Historiske Skagen 
 
Skagen fik købstadsrettigheder i 1413, selvom byen dengang var usædvanlig for sin tid. Der var ikke et cen-
tralt torv, som man kendte det fra mange andre købstæder, og byen var delt i to - Skagen og Højen (Gl. 
Skagen) - ligesom husene lå spredt i klitterne. 
 
For indbyggerne i Skagen var fiskeri hovederhvervet, men byen havde ingen havn, og bådene blev trukket op 
på stranden. 
 
Svigtende fiskeri, stormfloder og sandflugt prægede Skagen, men i 1870’erne skete der noget særligt. Der 
opstod en kunstnerkoloni, og Skagen blev et af landets mest eftertragtede feriesteder. Brøndums Hotel 
blev et centralt sted i byen, og hotellets fascinerende historie er spændende at se tilbage på. 
 
I 1839 arvede Ane Kirstine Houmann (gift Brøndum) det, der dengang var en købmandsgård. Efter Ane 
Kirstine overtog sønnen Erik Brøndum stedet sammen med sin hustru. Købmandsgården blev i 1859 udvidet 
med et gæstgiveri, og derved var fundamentet for Brøndums Hotel lagt. 
 
To af Erik Brøndums børn har sat stærke historiske spor i Skagen: Christen Degn Brøndum, som arvede 
gæstgiveriet og skabte Brøndums Hotel, og Anna Kirstine Brøndum, som giftede sig med Michael Ancher. 
Denne sommer viser Skagens Museum den største retrospektive udstilling nogensinde af Anna Anchers im-
ponerende kunst. 
 
Andre skelsættende steder og begivenheder for Skagen har været, da Skagensbanen mellem Frederikshavn 
og Skagen åbnede i 1890, og da havnen blev indviet i 1907. 
 
Skagen Bymuseum blev oprettet i 1927 af Skagens befolkning. I 1938 blev museet flyttet fra Østerby til 
klitområdet Svallerbakken i Vesterby og ændrede navn til Skagens Fortidsminder. I 1997 fik museet igen 
nyt navn: Skagen By- og Egnsmuseum og i 2009 fusionerede museet med de øvrige Kulturhistoriske museer i 
Frederikshavn kommune under navnet, Nordjyllands Kystmuseum. 
 
Nordjyllands Kystmuseum i Skagen fortæller i dag en stor del af byens historie, og museet på P. K. Nielsens 
Vej er et kombineret frilands-og udstillingsmuseum med huse fra tre perioder i Skagens historie. 
 
Den sorte periode (indtil ca. 1875), den gule periode (ca. 1875-1907) og den røde periode (efter 1907). 
Desuden er der specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart. 
 
Der er på museet mulighed for både at besøge både den rige og den fattige fiskers hus, og i redningsstatio-
nen står Skagens gamle ro-redningsbåd. I mindehallen fortælles om strandinger og dramatiske redningsak-
tioner ved Skagens kyster. Desuden fortælles fiskeriets historie, som i den grad har præget byen. 



Skagen Havn 
 
Skagen Havn, fiskeriet og arbejdet på havnen har i mere end et århundrede været en livsnerve for mange 
skagboer, og havnen er knudepunkt mellem Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. En stor del af den fangst, der 
landes, forarbejdes på kajen og transporteres videre ud i Europa. 
 
Skagen Havn er i gang med en havneudvidelse etape 3, fordi man på havnen ønsker at være en generator for 
bæredygtig vækst og udvikling hos havnens kunder og aktører. Etape 3 af havneudvidelsen forventes at stå 
færdig næste år, og det primære formål med etape 3 er at skabe endnu større og bedre rammer for fiske-
ri, fiskeindustri og følgeerhverv. 
 
Havnen er et smukt dansk billede på, hvordan erhverv og turisme kan gå hånd i hånd. Mens man fx sidder og 
nyder friske fiskelækkerier på havnen med udsigt til Bindesbølls fredede fiskepakhuse, kommer en truck 
kørende forbi, og i baggrunden kan man høre, at der bliver svejset på en båd. 
Sådan er livet i Skagen, og man kommer helt tæt på det autentiske Skagen, som folder sig året rundt. 
 
På Skagen Havn er lystsejlerne også med til at skabe en hyggelig stemning på havnen, hvor der på første 
parket ligger en række eksklusive forretninger og skønne spisesteder. Læg også mærke til den smukke 
havnemesterbolig, der er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner. Den blev opført i 1905 som byens havnekontor 
med tilhørende havnemesterbolig samt boliger for to opsynsbetjente. 
 
Havnemesterboligen ligger på Vestre Strandvej 10 med udsigt over havnen, og bygningen står i dag som et 
vidnesbyrd på både havnens betydning og ikke mindst havnemesterens position i Skagen. Bygningen indgår i 
Realdania By & Bygs samling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. 
 
 
Vejnavne fortæller Skagens historie 
 
I Skagen er en lang række af byens vejnavne med til at fortælle byens historie. 
Der er både en Anchersvej (Anna og Michael Ancher var Skagensmalere), der er en Krøyersvej (P.S. Krøyer 
var også en af Skagensmalerne), og der er en Drachmannsvej (Holger Drachmann var både Skagensmaler 
og forfatter). 
 
En hel del vejnavne er navngivet efter redningsmænd og fiskere, og Lars Kruses Vej relaterer til fisker og 
redningsmand Lars Kruse, der modigt og dygtigt deltog i en lang række redningsaktioner i Skagen. 
Han var bl.a. med, da den svenske brig Daphne strandede ved Skagen 3. juledag 1862. Han nåede at blive 
hædret, inden han selv druknede i 1894, og han er inspirationskilde til Michael Anchers store maleri ”Den 
druknede”, malet i 1896. 
 
Der er også en Daphnesvej i Skagen (navngivet efter den svenske brig), og der er fx også en Hans Ruths 
Vej. Den ligger i Gl. Skagen ved Ruths Hotel og er navngivet efter redningsmand og hotelejer Hans Ruth. 



Klar til rundvisning 

Den ’rige’ fiskers hus 



Julemiddag 



Den vestre stue 

 

Plads til fiskeredskaberne i udhuset 



Den fattige fiskers hus 

Her boede 11 mennesker 

Der skulle også være plads til  
fiskeredskaberne 



Mindehallen for 
Skagens Redningsmænd 

Typisk fiskerjolle som også blev 
brugt under redningsaktioner 

 



 

På væggen i baggrunden står navne-
ne på de redningsmænd, 

der drukne under redningsindsats 
og aldrig blev fundet 

 



Redningsstationen 

 

 


