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En Knudemands bekendelser
Årets gang på Rubjerg Knude fortalt og fotograferet

På de følgende sider kan man – i en slags kalender-
form – finde småbeskrivelser, udbrud og overvejel-
ser fra området omkring Rubjerg Fyr.

De, kære læser, ønskes rigtig god fornøjelse med
læsningen! Tak til Jørgen Olesen (»Olsen«) for meget
kyndig og venlig ledsagelse på næsten alle turene.

af Carl-Hermann Hansen



6

Januar

Himmel og hav, aldrig ens fra dag til dag, end ikke fra
minut til minut – dette skift fra øjeblik til øjeblik hen-
rykker én som fotograf og naturinteresseret. Man kan
stå stille i lang tid og rent ud falde i staver over skue-
spillet foran sine øjne – det mørk ladne hav, sortblåt og
vinterkoldt og den høje, lysende himmel, som fremstår
næsten bibelsk på denne lørdag eftermiddag i januar.  

Januar med is og sne

Hvor kommer det motiv fra – har du været i udlandet?
spørger folk, når de ser det her billede og kigger lette-
re mistroisk på én, når man fortæller at det såmænd
bare er fra stranden neden for Rubjerg Fyr. Egentlig
er det ikke så underligt, at de synes det virker frem-
medartet, for det er sjældent, man møder ret mange
mennesker på turene på vinterstranden.
Sådan set har det jo bare sneet, tøet og frosset, som det
nu gør om vinteren, når den strenger sig an – men
sært og forunderligt ser det da ud.
Ku’ man foreslå en symfoni i blåt?
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Februar

Vinteren har stadig sit faste tag i naturen – nu er og-
så de små vandløb fra skrænterne frosset til dryp -
stenshuler i det små. Hvis man lister langsomt af sted
og ser sig godt for, kan man på sådan en dag få meget
fine oplevelser, det drypper, risler og knager så småt
over det hele og havet er føjeligt og sagte. Manden på
billedet har valgt at nyde lyset, luften og havets rytme
og det kan man jo sandelig nok følge ham i.

Marts

Man føler sig hensat til et landskab fra Ringenes Her-
re – er disse huler indgangene til en spændende even-
tyrhistorie fra et land vi ikke kender? Nej, det er
såmænd  kysten neden for Rubjerg Fyr, så der kan
man bare se, det skader aldrig at have fantasien med
sig, heller ikke øjnene og et kamera – i tilgift får man
en del frisk luft og motion, begge dele kan man dårligt
få nok af.
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Gul marts

»Bellis og følfod« siger verselinien og her er de så,
følfødderne – de lyser dejligt op på skrænterne neden
for fyret og er sande forårsbebudere i planteriget og vi
glæder os og tænker også på alle de andre blomster, vi
snart skal lede efter og tage billeder af.
Følfødderne ligner små tegneseriefigurer, små damer
måske, med kyser, de står der i forårslyset og misser op
mod solen og ja, samler lyset til os.
Nu ved vi, at foråret er der og ikke lader sig tvinge til-
bage i vinterens mørke hule.
Herligt, herligt!!

Marts med minder

Så er foråret så småt på vej, sne og is er forsvundet,
men se, en anden slags skønhed kommer for en dag, en
stilfærdig ædelsten fra en svunden tid dukker frem af
vinterens favntag. Nu klinger farveskalaen i ganske
andre toner – kunne man sige, at de forhåbentlig er
for årsagtige? 
Der kommer en tid sidst på vinteren, hvor fotografer
begynder at ønske sig brændende: Forår og blomster,
at det alt i alt snart bliver grønt, grønt!! Min makker
Olsen og jeg snakker om det hver vinter sidst i marts
og godt ind i april, og ja, det lykkes hvert år, nogen
gange meget pludseligt, til andre tider sejt og lang-
somt. Vi glæder os over hver eneste årstid, men også og
måske især over skiftene, det er vel noget af det bedste
i dansk natur at årstiderne hele tiden sætter hinan-
den i relief.
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Eksplosiv april

Marienøglen kalder folk i Lønstrup denne dejlige for -
årsbebuder, kodriver siger vi andre, nogle endda pri-
mula – kært barn har mange navne. Marienøglerne
bryder op af det vintersvedne græs og en varmt gul,
stilfærdig eksplosion breder sig over markerne foran
Rubjerg Fyr – glemt er vinterens frost og kulde, man
kan knappe frakken op og nyde synet og forårsvar-
men.
I det hele taget er området omkring fyret et dejligt sted
for blomsterbørn og fotografer. Hvert år følger vi for -
årets komme med lige stor spænding og udelt glæde,
det sker endda, at vi i al fredsommelighed konkurre-
rer om, hvem af os, der kommer hjem med årets første
billeder af kodriver og andre forårstegn.

Farlig april

Uha, uha, der er slanger også i paradiset – tja, slan-
ger, det er jo altså vores eneste hjemlige gift slange,
hugormen og dem er der en del af i Rubjerg Plantage,
men tag det helt roligt, de er meget sky dyr, som helle-
re end at skade os skynder sig væk, når vi kommer
buldrende. De har ikke ører men derimod føleorganer,
som opfanger rystelserne fra ens fodtrin, så hvis man
vil se dem som her, må man liste sig af sted og i det he-
le forholde sig roligt. Hvis man kan det, kan man be-
tragte dem længe og fornøje sig over de smukke dyr
med de elegant muskuløse kroppe og deres forfinede
bevægelsesmønstre. 
Denne her og ofte flere andre ligger i forårssolen og su-
ger varme til sig på et bestemt sted langs stien, mak-
ker Olsen og jeg siger ikke hvor – dyrene er jo veksel-
varme og er i vigør, når temperaturen stiger, men at de
skulle være aggressive er helt forkert, man skal bare
omgås dem med den omtanke, som gælder overalt i
naturen.
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Sart april

Her er den så, den plante vi hele tiden er på udkik ef-
ter i forårsmånederne: Nikkende kobjælde kaldes den,
for os er den det endegyldige bevis for, at nu er det for -
år. Den er egentlig meget almindelig mange steder i
Vendsyssel, især på marker i nærheden af klitterne.
Det er en meget smuk plante med den fineste mørklil-
la blomsterkrone og solgule støvdragere, her ser vi den
i blomst og senere, når den går i frø er den endnu køn-
nere, set i modlys er den næsten eventyrlig i sin form
– store bakkedrag er fyldte med nikkende kobjælder
hen på sommeren. Se, det er et syn!

Maj

Sådan en stille aften i maj, hvor havet klukker frede-
ligt og snart ikke en vind rører sig, er det dejligt at ta-
ge en tur til Rubjerg Plantage og se sig lidt omkring.
Her på billedet er vi ude ved kløften, hvor man med et
vist held sagtens kan komme ned på stranden. Kløften
kaldes på gamle kort Nørre Stenstue Rende og netop
her åbner landskabet sig for vort øje, vi ser havet og
det store himmelrum med et tusindtal af farvenuan-
cer og de er altid forskellige fra gang til gang og aldrig
bliver man træt af at møde naturens vælde og finhed
i fuldendt balance. 
Til tider kan man dårlig holde sig oprejst, når der
står en stiv nordvesten ind fra havet – til andre tider
er der vindstille og havblik. 
Forrest i billedet ser vi da en følfod, stadig smuk, men
nu i frø – tiden går, snart kommer den varme, lange
sommer.
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Juni

Se nu hvilken skønhed der er at finde derude i nord-
vestenvindens rige – et træ, meget tæt på fyret, slebet
fint blankt af vind, sand og salt og se hvordan lyset
spiller i træet, sandet og græsset. 
Mange har talt om lyset i Vendsyssel og vi fotografer
ved frem for så mange andre, at det er sandt, at det
har en ganske særlig karat, en finhed, som ikke bare
belyser men gennemlyser motiverne – man kunne sige,
at lys og landskab bliver et. Lyset kan dog til tider
være så hårdt, at det simpelthen ikke lader sig bruge
til fotografier og det gælder i særdeleshed tæt på ha-
vet, men for det meste er det ren fryd at arbejde med
billeder i vores landsdel, det går an at sige, at lys og
luft i sig selv skaber motiverne. 
Det pudsige ved dette her med lyset er, at mange ven-
delboer simpelthen kigger undrende på en, når man
omtaler det fine lys – lyset, hm ? – men det er jo nok
fordi herlighederne for dem bare er, nåh ja lys, så
det…
Nu skal man jo heller ikke fare for hårdt frem, når
man bare er her på tålt ophold!

Juli

Sommer er det, der står en frisk vind ind fra vest, ly-
set spiller i det skumfyldte hav – du må ned og ligge
på maven i strandkanten for at få det hele med. Og
passe på, at bølgerne ikke pludselig kommer så hur-
tigt ind mod dig, at dit dyre fotoudstyr får en ordent-
lig bløder; det gør ikke så meget, at man selv bliver
lidt våd, man er vel fotograf – men kameraet, uha,
uha!!
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Juliaften

Sådan en tur langs med stranden en
stille aften er en dejlig og mindeværdig
oplevelse, så fyldt med farver og stem-
ninger af lys og luft. Man sanser havet i
sin nærhed, bliver en lille del af hele den
fine natur, tager så at sige naturen ind
så umærkeligt som man spadserer af
sted under skrænterne ved fyret. 
Det er til at begribe, at folk fra alverdens
travle lande søger til vores egn for at få
jag og stress skovlet lidt til side – og
tænk engang, vi kan gå der gratis og når
vi vil.
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Eventyrlig august

Plantagen syd for fyret, Rubjerg Plantage i daglig ta-
le, er et eventyrland for mennesker, der interesserer sig
for planteriget. I månederne juli og august og i gode
år såmænd også senere kan man liste rundt og finde
de særeste og forunderligste blomster, der står der og
trodser vind, salt og sand og hvert år viser os naturens
skønhed på eleganteste vis.
Billedet viser skovhullæbe, som er en af de slet ikke så
få danske orkidéer – en rigt varieret blomsterfamilie,
som derfor ansporer til ivrige diskussioner i botani-
kerkredse om arter, forskelle og meget andet.
Selv kender jeg meget lidt til orkidéerne og det gør i
grunden ikke så meget – til gengæld giver det mig
hvert år utallige glæder at betragte disse små natu-
rens vidundere, det fryder en at betragte former og far-
ver og alskens mangefold i udseende og bygning. 
Plantagen vrimler med disse blomster, men det er vig-
tigt for mig at understrege, at de er fredede: De må ik-
ke plukkes og da slet ikke graves op til brug i haven
derhjemme. 
De må hellere end gerne kigges på, men kun det.

August med småkravl

Tja, nu blomstrer brombær og korbær og andet vel -
smagende til vinterens middagsborde og der kan man
så gå og fortabe sig i synet af de smukke blomster, som
der er en sand rigdom af i august og september og flu-
erne og bierne har travlt som ingensinde, her er et par
af slagsen, vistnok fluer, hvis ikke også svirrefluer og
de er jo da i sig selv rigtig nydelige der i solen. Der er
en kriblen og krablen overalt i blomsterne på det her
tidspunkt, det gælder for den sags skyld også et sandt
virvar af prægtige sommerfugle, som man jo ka’ være
heldig også at komme tæt på og få med sig hjem på
skærmen. Makker Olsen og jeg fotograferer begge to
digitalt og det har vi stor fornøjelse af – det er vel det
bedste, der er sket for naturfotografien i mange år. Du
ser billedet med det samme og kan tage et nyt og bed-
re, når det er nødvendigt og det er det tit, for dyrene og
blomsterne forholder sig aldeles ikke i ro, det forhin-
drer som bekendt blæsten.
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Mere august og flere blomster

Se nu denne lille skønhed midt i nåleskovens mos-
dækkede skovbund – botanikerne kalder den knærod
og den hører også til orkidéerne, men den har vi så
kun set dette ene eksemplar af i denne sommer. Det
var en fin oplevelse at få øje på den: Man kommer li-
stende ad en stille skovsti, og ud af den højre øjenkrog
synes man, at der er et eller andet der står og lyser op
derinde i granskovens halvlys - man tænker ved sig
selv: Sagde Olsen (som er min meget venlige og kyn-
dige ledsager på et flertal af disse ture i plantagen og
på stranden) ikke noget om at være på udkik efter
knærod, ku’ det mon være? Er det virkelig rigtigt? Og
jo minsandten, det er en knærod, sådan en opdagelse
opvejer mange mindre interessante og givende ture,
som man sandheden i ære også oplever, selv i planta-
gen, fordi man jo ikke altid har øjnene med sig og sin-
det vidt åbent eller fordi naturen har for vane ind i
mellem at tage sig små pauser.

September

Sandet, havet og Rubjerg Fyr og de allestedsnærvæ -
ren de turister – sådan er sommeren, her sensomme-
ren. 
For turisterne fra mere vandkæmmede og kultiverede
egne må det være en stor oplevelse at se naturens væl-
de for fuld udblæsning som vi oplever den til daglig og
vi andre glæder os jo da også hver gang, vi pøler rundt
i sanddyngerne og får renset krop og sjæl.
Der står nu en mand med fotostativ, det er sikkert en
tysker, det er jo et grundigt og omhyggeligt folkefærd
og de er forresten gode turister, for de kerer sig kun
lidt om vejr og vind og ser til at få oplevet noget, når
de nu alligevel er på stedet – gult regntøj og gummi -
støvler, ja der ku’ vi danskere sagtens lære noget.
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Oktoberfyr med fårgrund

Sent på en oktober eftermiddag hvor skæret fra den
nedgående sol farver fyrets fine skikkelse, ligner fåre-
ne forsonende, runde skulpturer i det forblæste, som-
mertrætte landskab. Får er hyggelige skabninger og
man kan opleve, at de først – når de ser dig – er frygt-
somme, men ikke meget senere overmander nysgerrig-
heden dem, og så er de nærmest ikke til at komme fra
igen. 
Sådan er der så mange gode oplevelser derude ved fy-
ret.  

Septemberkøer

På sådan en solknitrende september eftermiddag er
det dejligt at møde en hyggelig flok køer, som hidkaldt
af nysgerrighed sindigt kommer ned og hilser på. De
bor på markerne neden for Rubjerg Fyr og de er vel
sagtens slet ikke klar over, at de er vigtige for de man-
ge dejlige blomster, som trives meget bedre, når områ-
det jævnligt afgræsses.
Som de står der i solen med de bløde muler og lysen-
de uldkanter omkring ører og krop er de et rigtig fint
eksempel på september måned, når den er allerbedst:
Naturen falder til ro og forbereder sig på efterårets
komme.
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Oktobers frugter

Til trøst i de snarligt kommende mørke vinteraftener i
læselampens skær anbefales bjesk af klittjørnens bær.
Drikken giver varme i kroppen og mindelser om efter -
årets farvepragt, som altid er værd at huske på. 
Bærrene får hele strækninger i Rubjerg Plantage til
formeligt at eksplodere i gyldentorange udbrud, men
pas på – de stikker, når man plukker dem, men noget
for noget, som det hedder for tiden.

November

En dag hvor blæsten river og luften driver med salt
væde – brillerne fedter til og pudsning hjælper kun så
lidt – den dag er ligeså dejlig som en blikstille dag i
august, for sådan er nu det klima og den natur, vi så
godt kan lide. 
Her på egnen har vi jo vejr, der vil selv, hvad vi jævnt
tit mærker – efter tredive år i Vendsyssel erkender jeg
– der kommer fra et af landets mildere strøg – at det
er umuligt at trives uden det såkaldt barske klima og
at det er svært at få luft for slet ikke at tale om frisk
luft andre steder end her.
Og en ting mere: Her hos os gør naturen som det pas-
ser den, og det tager vi slet ingen skade af at finde ud
af, det vil reelt sige affinde os med. Måske det sætter
os og tingene i det rette perspektiv, så vi indimellem
passende kan indse, hvem vi er og hvor vi er.
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December 

Se nu der, det havde man ikke ventet sidst i december
– her troede man at vi oplevede årets mørkeste tid og
så stiller Vorherre op med det dejligste lys og den fi-
neste, klare luft og solen laver troldske spil i det sprø-
de, hvide skum.
»Man soll sich nie verblüffen lassen« som de siger, ty-
skerne, med hvem vi deler begejstringen over vores
herlige natur, som vi godt nok kommer noget billigere
til – man kan jo for eksempel cykle ud til Rubjerg
Plantage og så spadsere i ro og mag ned til stranden.


