
Slut med en hyggelig snak med Annette 
ved kassen: Tankstation lukker butik 
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Shell i Hornbæk stopper som betjent tankstation. Fremover vil det være selvbetjening. Til venstre 

områdechef i DCC (der driver Shell i Danmark) Nikolaj Correll, til højre Annette Flyger som 

stopper 5. oktober. Foto: Torben Sørensen 

Butikken lukker, men tanken fortsætter som Express uden baronessen. 
 
Når Annette Flyger 5. oktober ved 20-tiden drejer nøglen om for sidste gang i butikken ved Shell-

tanken på Nordre Strandvej i Hornbæk, markerer det samtidig et skift i tankstationens historie. 

Fremover bliver det nemlig uden butik og med høflig Shell-betjening (ja, undskyld) på den 

kommende Express-station, når kunderne triller forbi. Og uden en hyggelig snak med Annette, som 

efter eget udsagn kender gud og hvermand i Hornbæk. 

-Ja , jeg kender jo rigtig mange mennesker, og det har været hyggeligt og spændende at høre alle de 

gode historier, siger hun. 

Men hun fortæller dem ikke videre, historierne. Det er som i præstens skriftestol, ikke noget man 

deler ud af, synes hun. Hun har nydt den personlige kontakt med kunderne siden hun overtog 

forpagtningen af tanken i 2008. Der har ligget Shell-tank her siden 50’erne. Og enkelte ældre 

kunder får sågar personlig betjening stadigvæk. 

- Jeg har et par ældre damer, som jeg går ud og hjælper med at tanke, men de må jo så finde et nyt 

sted, siger hun. 

 

Valgte selv at stoppe 



Annette Flyger er 62 og er begyndt at kunne mærke, at kombinationen af de mange timer med 

slæberig af varer er en dårlig kombination med den gigt, hun desværre mærker mere til. 

- Jeg er nødt til at stoppe, hvis jeg skal kunne bevæge mig, når jeg går rigtigt på pension. For det er 

hårdere, end man tror rent fysisk det her job. Jeg vil stadig gerne arbejde på deltid nogle år endnu, 

men jeg glæder mig også til at holde mere fri. Det her job er mere end fuldtid - der er altid lige 

noget, man skal ordne, siger Annette. 

 

Jeg er nødt til at stoppe, hvis jeg skal kunne bevæge mig, når jeg går rigtigt på pension. 
For det er hårdere, end man tror rent fysisk det her job. Jeg vil stadig gerne arbejde på 
deltid nogle år endnu, men jeg glæder mig også til at holde mere fri. 

 

- Jeg glæder mig til at holde fri, når jeg går hjem. At der ikke altid er nogle der spørger ”kan du ikke 

lige”, siger hun. 

Den ekstra fritid skal især bruges på de tre børnebørn, som Annette blandt andet går til gymnastik 

med. 

- Jeg har udtjent min værnepligt, som man siger. Og vi har sluttet med en fantastisk sæson. Alle 

sommerhusene har været fulde, og der har været masser af kunder. Det har altid været sjovest om 

sommeren med masser af liv, siger hun. 

Når Shell-tanken genåbner som Express-tank fredag den 9. oktober, bliver det fejret med brændstof 

til 6,99 kr. per liter mellem kl. 14 og 17.00 


