
Sogne med sandflugt
 
Kortene er udarbejdet ud fra præsternes 
indberetninger til regeringen i de anførte årstal.

Sandflugten
Hvornår den katastrofale sandflugt begyndte, ved man 
ikke med sikkerhed. Men meget taler for, at det var i 
slutningen af 1400-årene og i begyndelsen af 1500-årene, at 
ødelæggelsen tog fat for alvor. 

Man ved, at der i år 1568 lå 18 gårde i Rubjerg sogn, og at 
der 30 år senere kun var 5 tilbage.

Landbruget efter sandflugten
Da degneboligen (Strandfogedgården) blev bygget i 1724, havde sandflugten kulmineret efter 
at have hærget i 200 år. Det var svært at dyrke jorden op igen. Man kunne drive et græsnings-
landbrug med enkelte kornafgrøder. Kornet har især været rug, da det er en nøjsom kornart.

Når høsten svigtede
Mange bønder blev afhængige af fiskeri, fordi jorden gav dårligt udbytte. Ved at sælge fisk 
kunne man få råd til at købe foder til sine dyr, ellers måtte man slagte dem.

Nye afgrøder
I 1800-årene begyndte man at dyrke kartofler. Kartofler kan med fordel dyrkes i sandjord.  
Også ærter blev visse steder almindelige.

Havtorn gav problemer
Denne plante bredte sig over græsmarkerne. Når havtornen havde fået for godt fat, brændte 
man den af, og asken kunne gøde og frugtbargøre jorden igen.

Sandflugten og flugten fra sandet
Historien om “den store katastrofe i Rubjerg” er et godt eksempel på, hvordan mennesker til alle tider er blevet tvunget til at 
indrette sig efter og indordne sig under naturens kræfter. På udsatte steder tvang sandet beboerne til at flytte gårde og landsbyer, 
og kun kirkerne blev stående som minder om tidligere tiders bosætning.

Rubjerg sogn før 
sandflugten
Ifølge overleveringen lå Rubjerg by i sin tid nord for den gamle 
kirke (bygget ca. 1180) i det område, der nu domineres af høje 
klitter. At landsbyen lå her stemmer overens med det faktum, 
at kirkerne typisk blev bygget i den del af sognet, som var 
tættest befolket.

De eneste bygninger, man ved hvor har ligget, er præste-
gården, som lå sydvest for kirken, og degneboligen, som lå 
nord for kirken.

I dag er det svært at forstå, at før sandflugten dækkede alt, var 
her god landbrugsjord. Men det kan man se, når man graver 
2-3 meter ned gennem sandet og finder plovspor overalt.

Byen flyttes
Sognekirken
Allerede omkring år 1600 var hele området omkring Rubjerg 
Kirke lagt øde på grund af sandflugt. Alligevel fortsatte 
kirken i yderligere 300 år med at fungere som sognekirke, 
og søndag efter søndag kæmpede folk sig gennem 
sanddyngerne og frem til kirken. 

Rubjerg Kirke før den blev flyttet i 1904. 

Flytning eller ej?
Sandflugtens hærgen betød, at befolkningen måtte rive deres 
gårde ned og flytte dem længere ind i landet – ofte til hede- 
og moseområder, som ingen andre ville have. Følelserne  
ved at skulle opgive slægtsgården – som kunne have ligget 
her siden vikingetiden – kan man kun forsøge at forestille 
sig. Og det var vel også kun naturligt, at enkelte forsøgte at 
trodse naturen og stædigt troede på, at sandflugten holdt op 
efter 10 eller 20 år. Men sandflugten varede ved i 300 år.

Præstegården
Præstegården er flyttet fra kirken i tidsrummet 1568-71, og 
man må formode, at byen er flyttet på samme tidspunkt. 
Degneboligen, som lå nord for kirken, var ødelagt af sand 
adskillige år forinden.
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