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Det store hus hedder stadig beskedent: Klitgården. Engang var det navnet på Christian X’s værdige, gamle
sommerresidens i Skagen. I vore dage har det kongelige domicil i over et dusin år tjent som refugium for
kunstnere og videnskabsfolk. Så der tænkes højt og kongeligt i arkitekt Plesners fornemme gule villa, der blev
bygget for mere end 100 år siden, ligger lige majestætisk ensomt på sin store strandeng helt ud til Ålbæk bugt.
Denne lille bog er blevet til for at minde om, at det gamle hus i dag tjener videnskab, forskning og
kunstnerisk skaben. Villaens både fornemme og velfungerende rammer har allerede givet liv til
forskningsresultater, ideer og værker, der har sat deres præg på dansk åndsliv. Professor Christian Graugaard
om Klitgården: … lyden af bølgeslag og mågeskrig, lugten af linolie, engelskgræs og tang, lysets ustandselige
gøglerier, de pragtfulde solopgange og silhuetten af den tilsandede kirke i tusmørketimen … Og vigtigst af alt:
stuernes ophøjede ro.
Signe Johanne Rhode: HVORFOR - skal jeg lære at sige pyt. 00 på Karstensens Skibsværft, Vestre Tværmole
28, Skagen. bØrne og handicap venligt sommerhus skagen by 10 prs. Klitgaarden. Jeg bor i skovlunde, lidt
øst for jylland og lidt tættere på det konglige, hvor hr. 08. Klitgaarden er tegnet af en af datidens kendteste
arkitekter, Ulrik Plesner, der har tegnet adskillige bygninger i Skagen og i … Skagen (IPA: / ˈ s k æ ɡ ən /,
Danish pronunciation: [ˈsɡæːɪn]) is Denmark's northernmost town and the area surrounding it. Besøg på

Karstensens Skibsværft. Olsen træder op på scenen d. Havnen i Skagen summer af liv – ikke mindst fordi
Karstensens Skibsværft A/S har succes med at bygge og sælge store og effektive fartøjer til fiskere og rederier
i en lang række lande. Byen er kjent for sin fiskerihavn … Skagen est la ville la plus au nord du Jutland, au
Danemark.
m SkagenNu. Prinsesse Caroline Mathilde s gravsted. Han var ældste søn af Kronprins Frederik og
Kronprinsesse Louise af Danmark. Havnen i Skagen summer af liv – ikke mindst fordi Karstensens
Skibsværft A/S har succes med at bygge og sælge store og effektive fartøjer til fiskere og rederier i en lang
række lande. Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket muligvis er et problem.
Prinsesse Caroline Mathilde s gravsted. Torsdag, den 26. Caroline-Mathilde 'Calma' Louise Dagmar
Christiane Maud Augusta Ingeborg Thyra Adelheid Alexandrine giftede sig som 18-årig den 26.

