
Når hundredevis af folk stimler 
sammen nede på Paradiskajen 
og spejder forventningsfuldt ud 
over vandet, kan det kun betyde, 
at Julemanden, julemor og alle 
nissebørnene er på vej. 
Dan Kobberup håber selvfølgelig 
på godt vejr som altid. Selve ski
bet, som Julemanden ankommer 
i, blev bygget helt tilbage i 1891 
på et værft her i Frederikshavn. 
Klitgaard var i drift som fiske
kutter i 92 år, fortæller Benny 
Christensen fra Støtteforeningen 
W.Klitgaards Bådelaug. 
Skibet blev bygget på initiativ af 
grosserer Harald Klitgaard, som 
var søn af købmand Waldemar 
Klitgaard. 

I dag er skibet blevet erklæret 
bevaringsværdig og bruges som 
museumsskib og til blandt andet 
ankomsten af selveste Juleman
den. ”Jeg står for udchartring af 
fartøjet – det vil sige udlejning og 
kontrakter og så videre,” fortæl

ler Benny Christensen og fort
sætter: ”Restaureringen af skibet 
begyndte i 1984 og i 1988 stod 
skibet atter klar.” Benny Chri
stensen har selv været med si
den 1984, så han kender skibet 
godt. 

Skibet er ladet med …
Igen i år vil Julemanden komme 
sejlende i det smukke skib og 
lægge til på Paradiskajen, og han 
har billetter med til alle børnene. 
Billetten giver adgang til juletræs
festen, som holdes på Scandic 
The Reef. ”Når vi har modtaget 
Julemanden og hans familie, føl
ges vi med dem op på hotellet til 
festen. Her vil Julemanden dele 
slikposer ud, og der bliver danset 
om juletræet og fortalt historier,” 
siger Dan Kobberup. 
Han glæder sig til det nye arran
gement, hvor ankomsten af Jule
manden følges op med en gam
meldags juletræsfest og håber, at 
der er stor opbakning på dagen. 

Med kurs mod jul
Ingen jul i Frederikshavn uden Julemandens ankomst på Paradiskajen. Det er så sikkert som stjernen i toppen 
af træet, at Frederikshavns hel egen Julemand kommer sejlende i skibet Klitgaard. I år lægger han til den 18. 
december klokken 14. Husk at komme ned og give ham en god velkomst!

Skibet Klitgaard

Støtteforeningen W. Klitgaards Både
laug har ca. 150 personlige medlem
mer og 25 firmamedlemmer og driver 
Den selvejende Institution W. Klitga
ard, der ejer det smukke, gamle skib.

Der gik meget omhu i at restaurere 
skibet efter det oprindelige udseen
de. Skibet har både sejl og motor og 
deltager som en vigtig aktør i projek
tet Tordenskiold.


