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Rubierg Knude Fyr
tua1899til 1980
af Niels Bendsen

I irene 1893 til 1927, hvor ingenror
H. V. Ravn var direktor for det dan
ske fyrva'sen. opreLtedesder 7 | [yr. 4
fyrskibs- og 52 lystondestationeride
danske farvande. Disse 34 6rs aktivi
tet bctod mere end en fordobling af
antallet af fyranlag siden fyrvasenets start i 1560.
PA finanslovsforslaget 1899 1900
sogte Marineministeriet, hvorunder
fyrvasenet horte, siledes om 74.000
kr. som forste bevilling - "TiL et Fyr
Toogetigncrl ued Rubjerg
med
Knude".
Ansogningen blev modtaget posi
tivt fra alle sider med undtagelse af
en vis modstand fra fblke tingsmedlemmerne Th.
Larsen, Hjorring
Amts 4. valgkreds, og C.L.A. Trolle,
Thisted Amts 2. valgkreds, som med
lokale fiskeres stotte sogte at overbe
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vise det ovrige ting om, at et fyrskib
udlagt nordvest for Lokken ville vre
re langt mere nyttigt for sejladsen
end et fast fyr pi Rubjerg Knude.
Hovedargumentet for et fyrskib
var, at det i tilfzeldeaf ugunstigelandingsforhold kunne bruges som red
ningsskib for fiskerne ved Lokken,
Furreby, Rubjerg og Lonstrup. Et
andet vigtigt argumentvar ogsa,at et
fyrskib ville kunne anbringes ca.
midtvejs mellem Hanstholm Fyr og
Hirtshals Fyr, hvorimod afstanden
mellem Rubjerg og Hirtshals kun er
lille, og fyrets virkning for sejladsen
over Jammerbugten derfor ringe.
Marineministeriet indhentede en
udtalelsefra fyrdirektor H. V. Ravn,
som var manden bag forslaget til
bygningen af fyret, og Ravn stottede
sig til en udtalelse fra skibslorer C.

Stahr, fyrtransportskibet "Kattegat".
C. Stahr fremforte bl.a. folgende:
"Under den Forudsretning, at der
kun benyttes mindre, aabne Baade
som dem, der nu bruges til Fiskeri
LangsJyllands Vestkyst,bor jeg ikke,
at et Fyrskib oil kunne yde Fiskerne
nogen uesenlig Slotle iStormuejr.
idet en Fiskerbaad kun en kort Tid
ail kunne liggefortojet agter i Fltrski
bet, naar Baadensoger dette med op
friskende Kuling. Saasnartdenne an'
tagerKaraklerena"[en Storm.kan ing en Vestkys tfsk erbaad ligg e fo rtol et
der, men kun holdes oztenVande ped
at driaefor Soen.Naar Baadenligger
i Fyrskibet, z.,ilBroddet af Soenfylde
og tlaa dcn itu. eller Fortojningen
riue den adskilt. Fyrskibetfarer nem'
lig fren oq tilbage i tin Forlajning.
alt aJhcengig a,f Soens Storrelse og

I 1898 foreld der i Fyrdirektoratet
tegninger til et fyr pd Rubjerg Knude. Det fremgdr af disse planer, at
der ?ar pdtcenkt anaendt dampkraft
til fyrets drift. Det har antagellg aeret planen at ladefyret udstyre med
et kulbue\s, som det der anpendtesi
Hanstholm. Dampmaskinen skulle
sdledes drhte sduel en dynamo som
luJtpumpen til fyrets tdgesignal.
Da rnan besluttedesig tiL at anxen
de gas som energikilde, endredes
bygningernesgrundp laner, sitledesat
Jyrtdrnet kom til at stdfrit i forhold
til maskinhuset. Tegning: Fyrdirek
toratets Arhiz.t.
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Rubjerg Knude Fyr bleu byeget Pd
paniAe kort rid. Byggeriet bleu igang
iot i marlt 1899. o.qallerede den 27.
december 1900 aar alt klart til, at 11
rets lys kunne t<endesfor forste gang.
byQmerlcr.
D e l t a r l v r t r e s e n e t ie"gBconl d
,'iom
ene
tomrermirter F. A.
mand forestod ledeLsenaf det store
byeeoii. Bold ansattc likale hdnd'
t'rn*ere. orbeidsmo,nd og de Joll,.
dPr m?d hestc oe uo{nP tkulle udfore
de mange oe ansltcngend? lrcnr\ol
ter of blgq"mol(riolct oe tnrPolnr'
Der skulle kores ca.300.000 teglsten
fra teg.loerket i Gjslstru-p, store
mengder aJ sten og grus Jra,omeg'
n c n s . e r u t e r a u ? s o m t m on q P l a d n i n
go, gbd" jro jernbanen i Hioninp.
Foto: K. Lund | 899- 1900.

Dltbden, haorpaa det ligger, ligesom
det som oJtest a,f Slrommen Ligger
xtajet en Del op mod Ssen, saa Bae'
den ail ikke finde nogen Lte af dek,.
Noget andet, som talte til fordel for
et fast fyranlag, var udgifterne:
"For Rubjerg Knude Fyr: Ankegs'
sum 176.000 kr. Arlig &ift og oedli
gehoLd ca. 10.000 kr.
For et Fyrskib: Ankzgssum ca.
200.000 kr. Arlig dri-ft og aedlige
hoLd ca. 25.000 kr."
Bevillingen til fyret blev givet r
marts 1899, og fyrvasenet var straks
klar til at gii igang med byggeriet.
Tegningerne til sivel bygninger
som til maskineri og gasverk var
fardige, og ordrer pi linseapparat,
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galva'rk, qasmotorer ug sireneanlaq
blev straks afgivet, ligesom fyrvase'
nets bygmester, tomrermester F.A.
Bold straks afrejste til Lonstrup for
at ivarksatte bygningsarbejdet.
F. A. Bold ansatte selv de enkelte
hindvarkssvende og arbejdsmrnd,
der var behov for, og han aftalte
transporter med lokale vognma:nd,
land- og husmaendom bl.a. korsel af
d e c a . 3 0 0 . 0 0 0 t e g l s t e n ,s o m s k u l l e
bruges til byggeriet.
Teglstenene blev kobt ved Gjalstrup Teglvrrk, mens storstedelen af
de ovrige byggematerialer som tom
mer og jern blev kobt i Kobenhavn
og transporteret med skib til Frede
rikshavn, herfra med bane til Hjor-

Mellem fyret og klinten ued haret
mritte man,.for byggerietigangsattes,
liernc en klit aI llvuesondbii ca. 5
hctet, hajde tif6tee kort,tudiett.
Mon fiernede klittens beuoksning.
lod aestenainden
.flytte sandet og ud
lagdegrrettoruooeromrddelfor iqen
ot \loppc sandfugten. F\rankz'ggel
bestod af -folgendebygninger: l. gas
perk, 2. maskinhus, 3. tttrn, '1. ud'
hus. 5. ll rassitenl oglyrpasterboliq,
6. lyrmesrerbolip.Pd de oprindelige
tegiinget oaerjtret uor dit..plonliqt
at [ade bcrrcna[elr

hoacr lQQe om

kin.q hi'ene. Do de i praE{is aille
k o m m e t i l a t l i e q eu d s o tf o r u i n d e n .
fltltedet de nedenfor-fvrbol'l'en"ott
'l5r
lyrel, haor dei uai-^ere ke.

ring og videre med hestevogn eller
slade til byggepladsen.
Fyret blev anlagt pa toppen af den
ca. 60 m hoje Rubjerg Knude, hvor
s a n d f l u g r e nr i l a l l c t i d e r l r a r h a ' r q e t .
Det gjorde den ogsd under fvrbygge
riet, s6 arbejderne til tider mitte bruge stovbriller for at kunne fardes pd
byegepladsen. Men sandflugten blev
ogsi udnyttet praktisk. Da man skul
le {erne en klit, som li mellem lyranlzegget og klinten, nojedes man med
at lerne bevoksningen i klittens top,
hvorefter vestenvinden sorgede for
resten. For at standse yderligere
sandflugt blev der udlagt grastorv
over det a{blaste omride.
Byggeriet skred hurtigt frem, og pi
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mindre end to ar var det store anlag
faerdigt til at blive taget i brug. Den
27. december 1900 tandtes lyset for
forste gang i det 23 meter hoje fyr
tarn.
I 1889 var der i nabofyret i Hanstholm blevet installeret en elektrisk
kulbuelampe i stedet for den tidligere
anvendte olielampe. Hanstholm Fyr
blev derved samtidens kraftigste.
Kulbuelys havde dog 6n ulempe,
nemlig at det havde en ringe gen
nemt rzengelighed i tdget og discr rejr.
mente
Storre gennemtrangelighed
man derimod, at lys lavet af fedtgas
havde, og det blev derfor besluttet, at
Rubjerg Knude Fyr skulle drives ved
gas i ovrigt som det forste i landet.

stod med sine hpidkalkede
og sort.esl'.ife,rlaqe,nm.etnyl
l@gg.!
kendingtmerke i IandsAabet. ikke
alene tynlig for taent folk men ogfi
for folk bd lend. Hcr rcs fyrel [ra uesl
"me:dgoiuerk oq gasbe"ioldir i
1or'
g r u n d e n . F o t o : K . L u n d 1 9 0 1.
Fyret
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Fedtgas fremstilles af olie og rummer
to en halv gange sa mange varmeenheder som almindelig kulgas og
udvikler derfor ogsd ct langt kraftige
re lys.
Gassen blev fremstillet i to retortovne, der henholdsvis kunne producere l0 og 5 m3 gas i timen. Ovnene,
der var af tysk fabrikat, blev placeret
i fyranlaggets vestligste bygning, og
den produceredc gar blev opbevareLi
en I I m3 stor, fritliggende beholder
v e d h u \ e l s s y d g a rl . O l i c n r i l g a s f r e m stillingen opbevaredes i en brond vest
for huset. Her oplagredes,i en anden
brand, ligeledes den tjare som ud'
gjorde spildproduktet ved gasfrem
stillingen.
Gassen blev gennem et blyror lort
op gennem tArnet til glodenetsbrrn
deren i linseapparatet.
Linseapparatet, der var indkobt i
Frankrig hos firmaet Barbier & B€
nard, kostede omkring 42.000 kr.,
altsa nasten en lerdedel af den samlede anlaegssum.
Linsen bestod af tre fag, et enkelt
og et dobbelt, med afskrrmning mel
lem de enkelte fag. I alt indgik der
134 hdndslebneprismer i linsen, hvil
ket gav fyrets lys en rakkevidde P6
ca. 42 km. Linsefagene hvilede pi et
leje af kviksolv, og det var ved hjalp
af et urvark i stand til at rotere med
en omdrejningshastighed pa ca. 30
sek. For hver omdrejning udsendtes
et enkelt og et dobbelt blink. Varig-
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heden af de enkelte blink var en fem
tedel sekund.
Som nodbelysning var der ved si
den af gasbranderen opsat en olielampe.
Fyrets tagesirene, der blev anbragt
pa tarnets vestside l5 m overjorden,
blev drevet af komprimeret luft.
I foriret 1900 ansogte fyrvasenet
Marineministeriet om tilladelse til at
indledc forhandlingermed Burmei
ster og Wain med henblik pi at kobe
en dieselmotor til drift af sirenean
kompressorer. Dette blev
hggets
noget, mdske fordi diesel
ikke
til
dog
motoren pd det tidspunkt ikke var
mere end en 7 6r gammel opfindelse,
der kun havde varet i praktisk drift i
3 dr.
I stedet blev der, i maskinhuset
som lA mellem gasvarket og ternet,
opstillet to gasmotorer pii hver 12
hk, Motorer og kompressorer blev
fremstillet af det danske firma Hiittemeiers og Eickhoffs Maskinfabrikker
og Orlogsvarftet i Kobenhavn. Som
lagcr for den komprimerede luft op
stilledesen 7 m3 trykbeholder i bunden af tarnet.
Sirenens lyd svarede til fyrets blink.
Et urvrrk styrede lufttilforslen, sile'
des at der udsendtes et stod og to
stod hvert minut.
I 1906 udskiftedes fyrets gasbran
der med en glodenetsbrander til petroleum, og i 1908, hvor sirenean'
laggets gasmotorer blev udskiftet

med to 10 hk Deutz petroleumsmo
torer, blev gasvaerketnedlagt.
Foruden gasvark, maskinhus og
tarn, bestod fyranlagget af en fyrmesterbolig, et dobbelthus med boliger
til fyrassistentog fyrpasser, samt et
udhus.
Nord for maskinhusetvar anlagt en
cisteme til maskinerneskolevand, og
mellem tirnet
midt pa gardspladsen,
og boligerne, li en tilsvarendevand
cisteme til husholdningsbrug. Van'
det pumpedesfra en brond ved foden
af fyrbakken, nordost for fyret. Sivel
cisternesom brond var lige fra fyrets
start ofte udsat for at fyge til i sand.
S a n d e t s. o m b l r s t e o p f r a k l i n t e n
m o d v c s t .I a g d es i g i k k e a l e n ci e n
klit foran fyret, men ogsi omkring og
helt ind i bygningerne,hvor det ofte
gav fyrpersonaletmeget ekstra arbejde med renholdelse al maskiner og
andet inventar.
Fyret var fra startenbemandetmed
en fyrmester, en fyrassistent og en
fyrpasser.Arbejdet var ofte slidsomt
og hirdt, ikke mindst i de forste 6r
med gasdrift. Vagtstuen, der 16i tirnet lige under lanternen, skulle hver
nat vare bemandet,hvilket blev kla
ret ved at arbejdepd skift. Der skulle
holdes oje med gastilforslen, linseapparatets urvark skulle trakkes op
hver tredie time, og hvis det satteind
med tage skulle motorerne i maskinhuset startesog passes.T6gesignalets
urvark skulle traekkes,og der skulle

Fyrets linseapparat,der aar JremstiL
let i Frankrig, bestod aJ tre Linsefag,
et enkelt og et dobbelt. Pitfotogra,fiet
ses sa erst ud Lu,ftning
sroret fo r,fyre ts
gasglodenetsbrcender.Brtenderen og
en olielampe, der fungerede som
nodbelysning, skjuLesher aJ det enLelte.llntrror.Delte fa.qbetlod aJ l7
enkeltpriemer.i alt indgik dcr tJ4
prismer i hele linsen.
Om dogen zar det noduendigtol
oaerdcekkeLinsenmed lerred, -[or at
prismerne ikke skuLle oirke som
brendglas og derued atere skyld i
ildspdscettelse.
Linsen, der drejede omkring gas
brcendereni midten, hailede pd et
leje af kaiksola. Den blev dreaeta-fet
urocerk, der ses nederst i apparatet.
Linseapparateter fotograferet pd fa
brikken, lor det i adskilt stand blez.t
sendt tiL Rubjerg Knude, haor det
igen bleu samLeti det 23 meter hoje
fltrtdrn. Foto: FyrdirektoratetsArkio.
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I 1908 udskiftedes sireneanlcegge
ts
g qt m o to r e r m e d p e l t o l e u m s m o l b r e r .
der igen i 1934 bleu erstattetmed to
dieselmotoreraJ mcerketBukh, som
ses her pd fotogrufet. Molorerne
drea de to kompressorcr,som leoerede luft til sirenen,der oar anbragtpd
tdrnits pestside15 meter ouerjoidin.
Sireneanlczggetblea taget ud af drtft
i 1953, da lyden ikke kengerekunne
passereklitten mellemfyret og hauet.
F oto: Fyrdb ektoratets Ar kir.t.

Fyrmester J. H. S, Deichmenn med
Jamilielorogroferet i 1902 ilrme
tlerboliqenpd Rubierp Knude.J. H.
S. Deichmannaar lyrfieter uedlyrel
i perioden 1900 til 1906. Foto: K.
Lund.

holdesudkig efter skibe,som kunne
komme i vanskeligheder.
Dagenevar, som n?etterne,
praget
af en lang rakke faste funktioner.
Der skulle fremstillesgas, maskrnerne skulle eftersesog passes,sd de til
stadighedvar fuldt funktionsdygtige,
linseapparatetskulle tildakkes med
et stykkelarred for at prismerneikke
skulle kunne virke som brandglas.I
S r e n ef r e m r i l 1 9 3 9s k u l l ed e r l i g e l e
des daglig opsamlesde fugle, der i
nattenslob var flojet mod lanternens
glas, art og antal skulle 6n gang om
aret indberettestil Zoologisk Museum i Kzbenhavn.
Foruden de dagligegoremal var det
ogsii fyrpersonaletsopgave at holde

huse og tdrn med kalk og maling.
Tit, efter en storm) mdtte ogsd en del
af skifertagene repareres, og der skulJe lernes rand [ra qirdspladsen.
T i l p e r s o n a l e t sb o l i g e r h o r t e o q . i
haver. Disse var anlagt pd skrAningen
mod ost og var skrermet med tjornehegn. En stor del af den tid, som var
til overstil havearbejde,gik imidlertid med at lerne sanddriver fra de
sparsomme afgroder. Sandet gav til
stadished meget arbejde.
I iirene omkring 1920 voksede klitten mellem havet og fyret sa meget,
at den begyndte at genere for alvor,
og der matte hvert ir kores mange
laes. a n d b o r t . I 1 9 2 2 l a s a n d e rs i i l e .
des l a n q t o p a d d e n t i d l i q e r e g a s
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varksbygning, og denne voldsomme
vakst skyldtes antagelig nogle srrlig
storeskred i klinten sammeforir.
I et forsog pa at standse sandets
fremrykning suppleredesbortkorslen
af sand i farste halvdel af 1920'erne
med en tilplantning af klitten med
hjaelme. Imidlertid lbrtsatte klitten
med at vokse og i 1938 var problemerne med bortksrsel af sand sii store, at de normale bevillinger til vedli
geholdelse ikke langere slog til,
hvorfor fyrme steren fik bemyndigelse
til at lade bortkore si mange las
sand, som det var nodvendigt, til en
pris af l5 kr. pr. las. Det skulle blot
indberettes en gang i kvartalet, hvor
store mangder det drejede sig om.
I 1934 var tagesignaletsto petroleumsmotorer blevet udskiftet med to
14/16 hk Bukh dieselmotorer og i
1948 blev der skrevet kontrakt med
Liver Molle Elvark om levering af
strom til fyrets nyinstallerede 550
watt, 220 volt glodelampe. Elektrifi
ceringen betod en vasentlig lettelse i
fyrpersonalets daglige arbejde.
K l i t t e n m o d h a v e t v o k s e d es i m e
get, at skibene til sidst ikke langere
kunne hore lyden fra tagesignalet, og
det blev derfor i 1953 taget helt ud af
brug og lernet.
I 1957 blev det nodvendigt at stobe
en stottemur et stykke vest for gas'

varksbygningen for at kunne frihol
de huset for sand.
I 1962 overgik man til halvauto-

matisk drift, tomandsbetjent og uden
lart vagt. og lra december sammc ar.
hvor den sidste fyrmester fratrddte,
b l e v b e m a n d i n g e nn e d s k a r c tt i l d n .
I midten af 1960'erne overvejede
fyrvzesenetmuligheden afat lade fyr
tirnet forhoje for at kunne friholde
lyskeglen over den hoje klint. Resultatet blev dog, at sandet sammen
m e d s k i b r f a r t e n sb r u g a f b e d r e n a v i
gationsmidler til sidst gjorde fyret
overflodigt, og den 1. august 1968
slukkedes det for sidste gang.
Efter fyrets nedlaggelse var der en
overgang planer om at opfore et
mindre aflosningsfyr ca. 1 km nordligere, ved Mirup Kirke. Disse planer
blev dog opgivet, blandt andet pa
grund af de lokale fiskeres vurdering
af et siiLdantfyrs nyttevaerdi.
Pa Rubjerg Knude Fyr blev fyret*
maskiner og apparatur straks demon
teret. En del materiel blev anvendt i
andre af fyrvasenets fyr, medens an
det blev solgt eller blot kasseret.Siledes blev linsens mange prismer ka
stet ud fra tarnets top for derelter at
blive gravet ned et sted i klitten. Linseapparatets urvrrk blev solgt til ur
mager Frode Sams, Hjorring, der senere skankede det til Vendsyssel historiske Museum.
Det eneste, der blev tilbage af fyrets
teknik, var linseapparatetssokkel.
Fyrbygningerne stod herelier tom
me, og deres fremtidige skabne var
uvis. Hjemmevarnet, representeret

ved a/s Skydebaneselskabet Vandstedgird, der i forvejen havde indret
tet materieldepot i det gamle gasvrrk, forte lange forhandlinger med
Forsvarets Bygningstjeneste om en
overtagelse af komplekset. Da man
imidlertid ikke okonomisk kunne opfylde de stillede krav til bygningsved
ligeholdelse, miitte planerne opgives.
Foruden Skydebaneselskabet var en
rakke privatpersoner interesserede i
at leje fyrbygningerne til forskellige
formil. En af disse var den svenske
marinemaler Axel Lind, der i nogle
somre i begyndelsen af 1970'erne
indrettede sig med atelier i Rubjerg
Knude Fyr.
Den turistmassige interesse for fy
ret og dets omgivelser var ogs6 voksende, og den storsliede natur tiltrak
stadig flere og flere gaster. Det var
derfor naturligt at overveje en turistmassig og kulturel udnyttelse af fyrbygningerne.
I 1971 indledtes der derfor for
handlinger om en overdragel.e af fyret fra Forsvarsministeriet til Kultur'
Fredningsplanudvalget
ministeriet.
for Nordjyllands Amt blev i den an
ledning ridspurgt og der nedsattes en
arbejdsgruppe med representanter
fra Fredningsplanudvalget, Hjorring
og Lokken VrA kommuner, turistfor
Lokken og
eningeme i Hjorring,
Lonstrup, Hjemmeveernet og Vend
syssel historiske Museum. Arbejdsgruppens opgave bestod i at frem
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komme med for.lag ril en kulrurelog
turistmassig anvendelseaf fyret, der
kunne begrunde en overdragelse til
Kulturministeriet. Gruppens arbejde
resulterede i februar 1972 i en rapport, hvori man foreslog at indrette et
museum for sandflugt i bygningerne.
Forslaset blev vel modtaget, men
forst i 1975 blev fyret overtaget afet
andet ministerium, nemlig Mil;omrnisteriet, hvortil Fredningsplanudval
get var blevet overfort, Fra forslagets
fremkomst til en realisering var der
imidlertid langt. Dette skyldtes ikke
mindst, at bygningerne i 6rene eftcr
fyrets nedlaegelse ikke var blevet til
strakkeligt vedligeholdt, og at der
derfor skulle anvendes en anselig
sum penge til en hovedistandsattelse.
Som et v?esentligtbidrag til en rea
lisering af museumsplanerne udforte
arkitekt Soren Pederseni 1976, som
sin afgangsopgaveved arkitektskolen
i A r h u s . e t p r o j c k r . d e r b y < q e d ep a
arbejdsgruppens ideoplag. Soren Pedersen stillede projektet til rddighed
for Vendsyssel historiske Museum,
der i mellemtiden havde fiet brugs
retten over bygningerne til museumsformil.
Projektet var et godt udgangspunkt
l o r d e t r i d e r e a r b e j d e .o g i | 9 7 o s k a f
fede Fredningsplanudvalget de forste
midler til en pdbegyndelse af de
hArdt tiltrangte bygningsistandsattelser,

I 1979 lykkedesdet for Vendsyssel
h i s t o r i " k eM u r e u m . v e d v c l v i l l i gb i
stand fra Miljzministeriet og Nordjyl'
Iands Amt, at skaffe sdLmange mid
ler, at det endelige projekt kunne
ivarksattes.
Bygningernegennemgiki 1979 os
1980 en gennemgribende
istands.rtl e l 5 q , r go m b y q n i n go.q d e n 1 4 .j u n i
1980 kunne Vendsysselhistoriske
Museum endelig iibne dorene for
publikum til det nye museum lbr
"Sand og sandflugt".
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Efter endt ombygning og istandset'
tiLse kunne borgmester Jens Bag'
gesen, Lokken'Vrd kommune, den
14. iuni 1980 erkLere det nye sand'
fl u.qltmuseu m iibner med Jolgende
toli; -Der uar en uetljysk hedeopdyr'
ker, som af en kobenhaztnel ournalist
blez.,spurgt, om han troede pd Vorherre. Og sd sa.qdehan 'Del hor jeg
'dmrend il,Ae l@nkl sd fotskrcckke
liel mcpel o?er, men det er del ued
d7r, ot ai er fi djccuelblendt ofhcn'
qiq af hinanden hom og mig'. Enten
hin nu kalder det Vorherre, eller
1B

t.=

i;l

mon kaldpr de! nolurenr I'rceJter.ed
hor ieq altid tynl?r. ol der uor nogel
trotteli.ql i. ot menn?tk?r ikl,e uslrol
fet kai bryde nqturens orden. Vi er
".som
hedebonden pelkommen til at
kultiaere, men md r.t<ersttgodat gore
del pd nolurens beringelser.Jor det
sAa[utere balance i tin.gene.
Stedet har i en menneskeelderad
aaret ssens folk imod natutens krceJ:
ter. Og i min barndom da kunne at t
RaAAibv, som ligqer en l0 l5 Am
herfra. pd rtitle rdgTdeJortu,dage he'
re 'ireien Pd Rubjerg Knude FYr' og

ndr ui bsrn spur.qte.huod det uar. td
saqdc de t ol've: "Det er lyren i Ru'
bj?rg. der er los". og sd lob det io
Ioldt ned ad rygraden Pd os ucd lan
Acn om. al heroppeidet her bier7'
landskab, der haude man tyre af sd
danne dimensioner, at ui kunne hore
brslet til Rakkeby. Nu har man fun'
del pd *edi.qere mdder til a! aduare
neis folk, og stedet hPr har mi et
,in oieoue som sddan. det skal Jor'
tcelle-historie, endda en barsk histo
rie, ikke om soens.folk og fiskernes
lia det md ai reise til Hirtshals og fd

R ub j e r q K n u d e f v r

at oide, men historien om hxor djtex
e.lblrendt aJhengig ui er af hinanden
hom oq mip. En hittorie om qt mon
i k k e u ' n a 1 1 e tr o t e r o I n a t u r c n r r i g
dom i.form af skot, og beplantnin"g,
uclpn.ol mon gir et noQ?t til qen.gcz,ld.
l o r d e r r k o l u e r c b o l o n c ei l i n q e n ,
Htor lcense ai kan beaere "stedet
her. det ofhcenger oJ htot .qod! ti
pa\\cr pd dcr. oQdct 'kulle ikAe un
dre qi2..6111Etbiarn cn dog md tige.
uo'rtgod klitten md iAke betrtt'det,\ci
tel for dragerlyaende aesener som
Jor ai andre mere iordbundne. Men

endnu mA r i rtd-pd loppen.
pli een
-og
\tq
a/mcpelt.q
n0lutpnt
ued
Sang JolP
krefter og gledesberuset af dens
skonhed. Et bedre sted at lorttelle
sandflugtshistorie kunne ai nreppe
finde, og jeq t il perne lrAontkc
'Vendslttiel"
h'i'toti\k; Mulpum mcd
den nre afdeling. oq jeq hdber ikke
ol dPt qAt rlcl sd meqclvnd i mo'Ai
neriet, sddan at den sidste ffielint
h o m m P t h u r t i e e t eo p a l J t ) e n d d e n
het. fidan ut det iamorbejde. eller
det m(tl som samarbejdet satser pd,
det ogsd snart md ske fyldest. Og

med de ord til jeg erklere udstilLingen .lbr dben".

Folo: O. Brsnden og N. Bendten.
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Udstillingen ,'Sand og sandJlugk,-for
turlLerPublikum om sand set under
en geologisk.nolurhitlotitk op kul'
lu rh isto risA eynsuinkel. Enduidete
,fortelLes historien om seLLeRubjerg
Knurle. Foto: N. Bendsen.

Rubjerg Knude Fyr - om haaet tager
det,for det dcekkesmed sand, pil tiden uise, men til alle tider ail Rubjerg Knude, med eller udenfyrtdrn,
tiltrczkke den der besogerNordaestaendsyssel.Foto: N. Bendsen.
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