70 ÅR

70 år med glade ferieminder ...
Kære gæst
10 år er gået, siden vi i 2009 udgav jubilæumsbogen ”60 år i den yderste klit”.
Selvom vi nu fylder 70 år, så føler vi os
stadig unge! Vi har blot fået 10 års mere
erfaring, og vores målsætning er fortsat,
at vi vil være Skandinaviens foretrukne
feriecenter. Ikke nødvendigvis det største – bare det bedste.
Skallerup Seaside Resort er en veletableret, succesrig og moderne virksomhed med en stor skare af gengangere
og stamgæster, engagerede medarbejdere, gode samarbejdspartnere og et
velplejet image med et højt kvalitetsniveau og en højt værdsat gæsteservice.

Skallerup Seaside Resort A/S er et
non-profit foretagende, hvor hovedparten af aktionærerne i 1977 donerede deres aktier til Skallerup-Fondet, og Skallerup Seaside Resort A/S fungerer som
driftsselskab for fondet. Skallerup-Fondet anvender primært overskuddet til
fornyelse og forbedring af feriecentret.
Det er Skallerup Seaside Resorts mål
at bevare og udbygge sin status og sit
særpræg som Danmarks mest attraktive helårs-feriecenter, med henblik på at
gæsterne kan få en attraktiv kvalitetsferie til en rimelig pris kombineret med
et bredt udbud af aktiviteter og positive oplevelser, der fremmer lysten til at
komme igen.

Skallerup Seaside Resort er og skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads baseret på motiverede medarbejdere, der
til enhver tid har kompetence og ansvar til at yde den rette service til vores
feriegæster.
Dette hæfte er en revideret og kortere
udgave af vores 60 års jubilæumsbog
– tilført information om udviklingen de
seneste 10 år.
Tak til alle vores gæster for trofasthed
gennem årene.
Med venlig hilsen
Skallerup Seaside Resort

1938

Th. Staunings ferielov
Ferieloven gav arbejdere ret til 2 ugers
ferie med løn. Antal ferieuger hæves
i 1953 til 3 uger. I 1971 til 4 uger og i
1979 til 5 uger. I 2001 tilføjes yderligere
5 feriefridage til medarbejdere ansat på
overenskomst.
Hele feriebegrebet blev omtalt af Stauning som et demokratisk projekt. Man
skulle ud af arbejderhjemmet og ud i
den friske luft.
Ferien skulle simpelthen skabe stærke, oplyste, selvstændige, udhvilede
og lykkelige arbejdere, men der skulle
gå nogle år, før loven blev effektueret.
Tanker om en mulig ferieby i Skallerup
blev drøftet i Hjørring Turistforenings
bestyrelse, men ideen blev skrinlagt
pga. manglende økonomi og materialemangel.

1940

Danmarks besættelse
Danmark besættes af tyskerne den 9.

april 1940 - 2. verdenskrig sætter sine
grufulde spor i Europa.

1945

Flygtningestrømmen
Fra januar frem til maj ankommer ca.
250.000 tyske flygtninge til Danmark.
Flygtningene fordeles 1.050 steder over
det ganske land i bygninger beslaglagt
af værnemagten.

1946

Etablering af Flygtningelejren
De allierede stiller krav om reserve-

kapacitet til flygtninge, og flygtningeadministrationen søger efter rekreative
områder til etablering af større flygtningelejre. Det kommer ferieby-udvalget
i Hjørring for øre, og foregangsmanden
Ernst Boe er hurtig til at kontakte embedsmændene, som anerkender udvalgets principskitse for en ferieby i
Skallerup. Flygtningelejren etableres
under medvirken af Hjørring og Omegns Turistforening, i samarbejde med
Arbejdsministeriet og Hjørring Kommune. Ca. 2.400 flygtninge overflyttes til
Skallerup-lejren og indkvarteres i 150
svenske skovmandshytter som omdannes til flygtningebarakker. Hver flygt-

ningebarak var på ca. 60 kvm. i ét stort
rum med køjer langs væggen. Elektrisk
lys var der også, men ingen sanitære installationer. Toiletter og vaskerum blev
indrettet i andre barakker, og der blev
bygget et rensningsanlæg. Der blev også
indrettet lokaler til læge og tandlæge
samt forskellige værksteder som f.eks.
skomageri, skrædderi og frisørsalon.
Lejren opførtes bl.a. som epidemi-lejr
for syge flygtninge.

1947

Flygtningene hjemsendes
Flygtningene hjemsendes efterhånden,

som man finder slægtninge og pårørende i deres hjemland. Flygtningelejren
blev helt nedlagt i oktober 1947.

1948

Aktieselskabet
Feriebyen Skallerup Klit
30 danske virksomheder medvirker til
stiftelsen af Aktieselskabet Feriebyen
Skallerup Klit.
Fra flygtninge-administrationen overtager udvalget en del huse og fællesbygninger for en sum på kr. 750.000. Hjørring Kommune forærer arealet på 165
tdr. land til aktieselskabet.

Lejren renoveres og etableres som ferieby med 98 feriehuse, restaurant og
butikker for en samlet anlægsudgift på
kr. 1.243.522.

1949

Feriebyen åbner
Den 15. maj åbner Feriebyen med en
festlig åbningsceremoni for de allerførste feriegæster og indbudte prominente.
De fleste gæster ankom i busser, for kun
få af gæsterne havde privat bil.
Det første år var der åbent 18 uger, udlejningsprocenten var 56% og feriehusene
gav en indtægt på kr. 63.952,70.

Omsætningen i butikkerne og restauranten havde været bedre end forventet. Der havde især været stor søgning til
restauranten, hvor der en enkelt søndag
var blevet præsteret 430 middage.
Det stod klart, at Feriebyen havde haft
nyhedens interesse, men der var tydelige tegn på, at det ikke sluttede med
det. I radioen, ugebladene og aviserne
lovpriste hjemvendte feriegæster Feriebyen i sådan en grad, at der sidst på
sæsonen var modtaget 180 breve med
bestillinger for den næste sæson. Alt
tydede på, at Feriebyen var faldet i gæsternes smag, og havde indfriet deres
forventninger.

1960-1969

41 huse opføres
I denne periode opføres 41 moderne
sommerhuse. Med opførslen af de nye
huse kommer der flere bekvemmeligheder ind i billedet. Husene udstyres
med baderum, varmt vand, og der indkøbes et antal køleskabe, som gæsterne kan leje under deres ferieophold.

1965

Hidtil bedste sæson
Sommeren 1965 er den hidtil bedste
sæson for Feriebyen Skallerup Klit.
For første gang i Feriebyens historie er
der fuldt belagt hver uge indtil den 21.
august, og lejeindtægten kommer på
kr. 261.036.

1970-1978

Yderligere 24 sommerhuse
I perioden opføres yderligere 24 sommerhuse, så totalt råder man nu over
168 sommerhuse.

1973

25 års jubilæum
Med åbning af sæsonen 1973 går Feriebyen ind i sin 25 års jubilæumssæson.
Det bliver markeret ved en festlighed
den 26. maj 1973 med flaghejsning og
musikalsk underholdning. Senere samles man til reception og frokost.

1977

Skallerup-Fondet dannes
Flertallet af aktionærerne donerer deres aktier til Fondet, men aktionærerne
bevarer rettigheden til et antal ferieuger
for deres medarbejdere.

1979

Ny lokalplan
Byplanudvalget for Hjørring Kommune
offentliggør en ny lokalplan for Skallerup, som åbner muligheden for at opføre en ny centerbygning, et cafeteria,
opholdslokaler mv. samt en sanering af
veje og stier i området.

1988

Overtagelse af Klithusegården
I 1988 købes og overtages Klithusegården med dertilhørende arealer på
ca. 40 tdr. land. Her oprettes dyregård
og ridecenter med islandske heste.

1981

Omfattende modernisering
Omfattende modernisering igangsættes, bl.a. investeres i udbygning af købmandsbutik, ny centerbygning, 20 lejligheder, 31 feriehuse og direktørbolig
- en samlet investering på ca. kr. 20 millioner.
Helårshus
I 1981 bygges de første helårshuse i Feriebyen.

1982

Helårsturisme
Med de nye huse har man som noget

ganske nyt, holdt et antal huse åbent
hele vinteren 1982/83, og dermed er
Feriebyen gået over til helårs-udlejning.

1983

Kystsikring
Der etableres permanent kystsikring
med vejledning fra Kystinspektoratet,
bl.a. for at beskytte renseanlæg og de
yderst beliggende feriehuse.

1982-1988

Yderligere 89 helårsferiehuse opføres.
Et stort antal af de gamle feriehuse sælges til private og fjernes på blokvogne.

1986

EDB indføres
Nu er det slut med kolonnebøger og
håndskrevne lejeaftaler. Nyt og moderne EDB-udstyr indkøbes og indføres i
administrationen.

1987

Svømmehal opføres
Den nye svømmehal bliver ubestridt
årets og helt specielt efterårsferiens
største succes med 600-700 gæster hver
dag. Svømmehallen medfører øget interesse for ophold i husene. De første
par år efter opførelsen steg udlejningen
med ca. 20%

1989

KlitPosten
Nyhedsavisen KlitPosten udsendes i
papirform i december til alle tidligere
gæster og samarbejdspartnere. Formålet er at bevare kontakten, skabe et
større tilhørsforhold og forbedre informationen mellem Feriebyen og dens
gæster.

1990

Stranding
Den russiske fregat 732 river sig løs i en
storm på vej til ophugning og strander
ved Skallerup. Det blev et stort tilløbsstykke i de fem uger, det tog FregatBenny at grave skibet fri.

1991

Aktivitetshal opføres
Der bygges en stor aktivitetshal med
håndboldbane, motionsrum og legeborg. 73.000 gæster besøger svømmehallen, og den nye aktivitetshal bliver
flittigt brugt.

1993-1996

Spahuse
I 1993 bliver det første spahus etableret.
Yderligere 102 nye luksushuse med spabad og sauna bliver bygget i vinterhalvårene frem til 1995, og renoveringen af
de lidt ældre huse – 120 stk. i alt – bliver
ligeledes gennemført i vinterhalvårene
frem til 1996. Skallerup Klit bliver således i perioder den største byggeplads
i Vendsyssel.
Jordvarmeanlæg
I 1993 bliver de første jordvarmeanlæg
installeret. I dag fungerer jordvarme
som den primære varmeforsyning i alle
spahuse.

1994

1997

med morgensang og taler. I forbindelse
med jubilæet skriver Jens Abildgaard
hyldestsangen ”Klitrosen”.

2000

1996

Stigende omsætning
Salget har været – og er – konstant stigende. I 1997 er den samlede omsætning inkl. restaurant og supermarked
på ca. 46 millioner kr.

Fra ferieby til feriecenter
I 1994 skifter Skallerup navn fra Feriebyen Skallerup Klit til Skallerup Klit Feriecenter.

Aktivitetsbyggeriet tager fart
Der bygges vandland, bistro, indendørs
legeland samt supermarked. Udendørs
etableres junglesti og Vesterhavsgolf.
www.skallerup.dk
Skallerup er frontløber digitalt og indkøber domænet www.skallerup.dk, og
den første hjemmeside ser dagens lys.

Solfangere
I 1997 installeres 488 kvm. solfangere
på centerbygningens tag.

1998

50 års jubilæum
Jubilæumsdagen bliver fejret på behørig vis. Hovedattraktionen er indvielsen
af det historiske museum. Der indledes

Klithusegården ombygges
Klithusegården ombygges med nyt
stuehus, staldbygning og skolestue, og
står i dag opført i flot traditionel 50-er
stil, med alt hvad der hører til livet på
en bondegård.
Dialysen
Dialysehuset indvies i sommeren 2000
i aftale med Dialyseforeningen. Nyrepatienter samt familie tilbydes herved

mulighed for at holde ferie og samtidig
fastholde nødvendig behandling. Dialysen drives af Nyreforeningen i lejede
lokaler i Skallerup Klit.

2003

Ny hal
Der bygges en stor ny sportshal med
badmintonbaner og et kreativt værksted “Team Aktiv”. I underetagen installeres et moderne bowlingcenter og flot
Irsk Pub.
Stokerfyr i centerbygningen
Som et led i Skallerups miljøpolitik installeres i 2003 et CO2-venligt stokerfyr
til opvarmning af centerbygningen. Fyret bygges til at fyre med træpiller.

2005

Romulus opføres
Romulus, det romerske bad, indvies
den 9. september 2005. Skallerup havde sat sig det mål at tilbyde en helt unik

velværeoplevelse i forhold til andre
velværetilbud i Danmark. Inspireret af
det antikke Rom har Skallerup skabt et
velværeunivers med det ypperste inden
for wellness og spa i enestående omgivelser med søjler, kampestensvægge
og rislende fontæner.

Fokus på kvalitet
I 2007 er der stort fokus på kvalitet, og
i den forbindelse vælger Skallerup at
tage rengøring hjem til egen drift, for
derved at sikre en højere og mere stabil
standard. Serviceafdelingen har til huse
i den tidligere direktørbolig.

2006

2008

Renovering af vandland
I de to første måneder af 2006 gennemgår vandlandet en omfattende renovering, hvorfor det lukkes midlertidigt i
perioden.

2007

Renovering af lejligheder
De 20 lejligheder, som blev opført i
1981, gennemgår en gribende renovering, så alle lejligheder bliver topmoderne og tidssvarende.
Lejlighederne har alle havudsigt og er
særdeles attraktive for det voksne publikum.

Nyt legeland og legeområde
Aktivitetshallen ved Team Aktiv, som
blev opført i 2003, ombygges til et stort
indendørs legeland med blandt andet
tre etagers legetårn og særlig afdeling
for de yngste. Udendørs opføres ny

legeplads og multibane syd for centerbygningen.

2009

CO2-neutral ferie
Skallerup bliver som første danske feriecenter certificeret som CO2-neutralt.
Allerede i slutningen af 2008 besluttedes det at arbejde på at gøre Skallerup
CO2-neutral – mange huse var allerede
med jordvarme, der var solfangere på
tagene på centerbygningen, og herudover opvarmedes vandlandet og alle øvrige lokaler i centerbygningen med træ.
En intens indsats på alle fronter kombi-

neret med køb af ”grøn” el fra Danmarks
eneste vandkraftværk – Tangeværket
– fører til, at Skallerup kan erklæres
CO2-neutral – dette med certifikat og
dokumentation fra Det Norske Veritas.
60 års jubilæumsbog
Jubilæum med indvielse af nybygget
legeland og legeområde samt udgivelsen af bogen ”60 år i den yderste klit”,
der fortæller om 60 begivenhedsrige år
og uddrag af flytningeerindringer.
Trådløst internet
I alle huse bliver der etableret trådløst
internet.

Vinterbadning
Vinterbadning bliver en fast aktivitet i
Skallerup.

2014

2010

Skallerup som filmkulisse
Julekalenderen “Ludvig og Julemanden” optages delvis i Skallerup, hvor
filmcrewet også bor.

2011

Flygtningetræf
I maj afholdes træf for tyske flygtninge, som var anbragt i lejren i perioden
1946-1949. Otte tidligere flygtninge,
som i dag er bosiddende i USA og Europa, tilbragte en uge sammen.
Facebook
For at følge tidens tendenser kommer

Skallerup på Facebook. Samme år lukker den interne TV-kanal “Klitkanalen”
ned.

2012

Udvidelse af kreative værksteder
Større bolcheri, glasværksted, bageværksted, akrylværksted og perlebar
etableres.
Mobil App
Skallerup får sin egen app til iOS og
Android. App’en indeholder rutekort,
aktivitetsbooking og mobilsjov med
præmier samt inspiration til ferien i
Skallerup.

2013

Biffen
Skallerup udvider aktivitetsprogrammet og etablerer egen biograf, hvor der
dagligt vises film for børn.
Fra ”Klit” til ”Seaside Resort”
Stigende udfordringer i forbindelse
med digital markedsføring, pga. ordet
”klit” i navnet, nødvendiggør et navneskifte.
10 nye klyngehuse opføres
Der opføres 10 nye klyngehuse á 35 kvm.
med plads til 6 personer, som udlejes i
højsæsonperioderne. Klyngehusene placeres lige nord for konferencecenter.

Renovering af receptionen
Receptionen renoveres totalt og byder
velkommen i lyse og naturlige farver.
Sansesauna & Gus
Der opføres sauna med havudsigt og
plads til 72 personer, hvor der dagligt
afholdes forskellige gus-seancer.

2015

Biobrændsel til opvarmning
Stokerfyret i centeret bliver ombygget, således at der nu udelukkende
bruges lokalproduceret biobrændsel/pileflis til opvarmning af centeret.
Pileflisen bliver leveret af Nordic Biomass på Villerupgård, kun 5 kilometer fra Skallerup. På den måde spares
meget CO2 ved mindre transport, og

er med til at bevare og sikre yderligere
arbejdspladser i nærområdet.

2016

Kystnedbrydning
Ændrede strømforhold har reduceret
kystlinjen med 1,5 meter pr. år, og derfor fjernes hus 473 af sikkerhedsmæssige årsager.

2017

Fitnesscenter og holdsal
400 kvm. stort fitnesscenter opføres
i 2 etager med cirkeltræning i stuetagen og traditionel kredsløbs- og
styrketræning på 1. salen med fantastisk havudsigt. Hertil opføres
også Multisalen, hvor der tilbydes
holdaktiviteter såsom crossfit, yoga og
Qi gong.
Etablering af flere klyngehuse
I 2017 opføres endnu 10 klyngehuse,
således antallet nu ligger på i alt 20 stk.

2018

Nyt restaurantområde med
Vesterhavstema
Grundet at restaurantområdet i 2017
hjemtages til egen drift, etableres ny
Familierestaurant, Café samt Galleri for
de voksne og ny Deli til take-away.
Restaurantområdet indrettes i flot og
lys nordisk stil. Hertil bygges også en ny
fløj med lokaler til mindre selskaber og
mødefaciliteter.
Havsauna
November 2018 indvies den nye Havsauna med udsigt til Vesterhavet.
Havsaunaen bruges primært til saunagus i forbindelse med aktiviteten ”Havgus”, hvor gæsterne transporteres med
”Hav-Expressen” fra Sansesaunaen til
havsaunaen.

2019

Nye spahuse til 18 personer
For at imødekomme efterspørgslen på
flere og større feriehuse realiseres nu

planen om et større feriehus med tre
værelsesfløje med hver to værelser og
badeværelse samt stort køkken og stue.
Huset får sengepladser til 18 personer,
det ene badeværelse udstyres med en
spa til 8 personer, og huset indrettes
delvist med handicapvenlige funktioner. 3 huse forventes at stå klar til udlejning ultimo 2019.
Hundehaven
Skallerup etablerer ”Hundehaven”, hvor
boende gæster har mulighed for at lufte
hunden uden snor. Her er der mulighed
for at komme og lege med andre hunde
eller prøve den lille agility forhindringsbane.
70 års jubilæum
Den 15. maj fejrer Skallerup Seaside Resort 70 års jubilæum, hvor der i dagens
anledning serveres kaffe og en 7 meter
lang lagkage på Torvet.
En familie, som har besøgt Skallerup siden 1949, kommer på besøg for at fejre
jubilæet med Skallerup.

Under vores behandlinger anvender vi
en speciel håndklædeteknik, så du aldrig
behøver at føle dig afklædt.
Hvis du tager medicin, har hjerteproblemer,
problemer med blodtrykket, er allergisk
eller er gravid, skal du informere personalet
i Romulus forud for behandling og før besøg
i termalbadene.
Vi fraråder indtagelse af smertestillende
midler eller alkohol i forbindelse med
behandlinger. Ved behandling bør du ikke

bære smykker, ur og lignende. Det er en
god ide at undgå barbering af benene m.m.
inden en behandling. Hvis du er mand og
skal have ansigtsbehandling, vil vi gerne, du
er barberet forud for besøget.
OBS!
Er du i kemobehandling, kan vi desværre
ikke tilbyde behandlinger i Romulus.

Afbestilling af behandling:
Skal ske senest 2 dage før aftalt behandling.
Ved senere afbestilling / udeblivelse betales
50% af behandlingsprisen.
Forplejning:
Det er muligt at købe salat og tapas, samt
øl, vin, vand, saft, kaffe og chokolade.

Alle priser er gældende fra 1. januar 2019.

Skallerup Seaside Resort ligger fem km nord for Lønstrup i skøn natur, direkte ud til Vesterhavet.
Vi er et topmoderne feriecenter med 282 ferieboliger og et centerområde med adgang til vandland,
svømmehal, fitnesscenter, romersk bad, sportsfaciliteter, aktivitetsværksted og legeland, bowling,
restauranter, supermarked og ridecenter m.m. Læs mere på www.skallerup.dk
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#skallerup

12/18. Vi forbeholder os retten til at ændre i behandlinger og priser. Forbehold for eventuelle trykfejl.

VÆRD AT VIDE

