
Sandflugtens hærgen betød, at befolkningen måtte rive deres gårde ned og 
flytte dem længere ind i landet – ofte til moseområder, som ingen andre ville 
have.
Man ved, at der midt i 1500-tallet lå 18 gårde i Rubjerg sogn. 30 år efter er 
der kun 5 tilbage. Man kan forestille sig, hvordan det må have været at opgive 
slægtsgården, som sagtens kunne have ligget her siden vikingetiden. Mange 
har sikkert været stædige og troet, at sandflugten holdt op efter 10 eller 20 år. 
Men den blev rent faktisk ved i 300 år.  

Anne Marie Løn skriver i sin bog ”Villums veje” om en af de stædige, der 
ikke ville flytte.
Vi har prøvet at lave Villums hus, som det kunne have set ud, med sand der 
trænger ind alle vegne.

Ifølge gammel folketro har Rubjerg by ligget nord for kirken. De eneste 
bygninger, man ved, hvor har ligget, er præstegården, som lå sydvest for 
kirken, og degneboligen, som lå nord for kirken. Præstegården blev flyttet i 
1571, og degneboligen blev ødelagt af sandet.
Man finder ikke rester af bygninger under sandet. Tømmeret var en 
mangelvare, så det tog man med. Men markerne er der spor efter. Når man 
graver 2-3 meter ned igennem sandet, kommer man til et muldlag, hvor der 
er tydelige plovspor. Enkelte steder kan man endda se, hvordan de har 
prøvet at pløje flyvesandet ned.

Der er sandsynligvis to hovedårsager: klimaet og menneskets udnyttelse af 
naturen.

I perioden 1400-1750 er temperaturen ca. 2 grader lavere end i dag. Denne 
periode bliver kaldt den lille istid. Den lille istid kulminerer 1550-1700, 
hvor klimaet er koldt og blæsende. Gletscherne vokser i Skandinavien. Der 
er beretninger om isbjerge i Nordsøen. Havniveauet er ca. en meter lavere, 
hvilket resulterer i bredere strande, hvor sandet kan blæse fri. Ved Rubjerg, 
hvor sandet kommer fra klinten, har de mange storme sandsynligvis skabt 
flere skred, og det blæsende klima har sendt det frigivne sand ind i land.

I perioden 1400-1750 er al skov fældet i Vestvendsyssel, og der findes ingen 
læhegn. Klitten er fælleseje. Jo mere sandflugten breder sig, jo mere er der 
brug for at bruge klitten til græsning. Især da fiskeriet oven i købet svigter i 
1600-årene. Klittag (hjelme og marehalm) bliver brugt til tækning, 
kurvefletning, foder, strøelse, reb og brændsel. Frøene bliver brugt til at male 
mel af og rødderne bliver brugt til brændsel og børster. Havtornekrattet 
bliver ryddet til nye græsningsområder og til brændsel. Det beskyttende 
plantedække, som holder på sandet, forsvinder/mindskes, og det er nu let 
for vinden at blæse sandet ind over land.

 



I 1904 blev Rubjerg Kirke flyttet sten for sten. 
Folkene i sognet kørte med hestevogne stenene to 
km sydpå. Her blev den nye Rubjerg Kirke opført 
med de gamle sten.

Kirken blev flyttet, fordi næsten alle folk, som følge af 
sandflugten, boede i den sydlige ende af sognet langt 
væk fra kirken, der lå i den nordlige ende.

I dag står kun et lille stykke af vestgavlens 
murkerne tilbage. 

På den forladte kirkegård findes stadig en del gamle 
gravsteder, som fortæller om de slægter, der med 
stort slid kæmpede mod de barske livsbetingelser, 
det fattige sogn tilbød. 

Nær vestgavlen står et sjældent romansk stenkors, 
der er lige så gammelt som kirken. 

Kirkegården, der efterhånden groede til, blev i 
1967 igen frilagt, og kirketomten blev markeret 
med en græstørvsvold. 

På kirkegården finder man Jens Thomsens grav sted. 
Han var den første Strandfoged på stedet.



Da Rubjerg Kirke blev bygget omkring 1180, må sognet 
have været rigt. Det vidner kirkens relativt store størrelse om.
 
Den blev bygget i den del af sognet, der var tættest befolket, 
hvilket stemmer overens med, at der ifølge gammel folketro 
skulle have ligget en landsby nord for kirken. Det kan være 
svært at forstå i dag, men før sandflugten dækkede alt, var 
der god landbrugsjord. Det kan man se, når man graver ned 
gennem sandet og finder plovspor overalt.

De metertykke mure blev yderst opført af kvadersten. Inderst 
var der en mur af kløvede marksten, og mellem disse mure 
blev der fyldt kalkmørtel blandet med natursten. Det er 
denne murkerne, der står tilbage som den sidste rest ved 
kirkens vestgavl.

Sandflugten raser, og beboerne i den nordlige del af sognet 
flygter. Omkring år 1600 står kirken ensom tilbage i et 
ørkenlignende landskab. Først over hundrede år senere, i 
1724,  får den selskab af en ny degnebolig, der opføres, hvor 
Strandfogedgården ligger i dag.

I præsteindberetninger kan man læse om de svære tider, 
kirken og sognets få beboere gennemlever. Der er ikke råd til 
at vedligeholde kirken, som forfalder mere og mere.

I 1715 blæser taget af kirken. I 1720 tør præsten ikke gå op 
på prædike stolen af frygt for, at den skal brase sammen. I 
1747 klager kirkegængerne over, at man ikke kan sidde i 
tørvejr under gudstjenesten. I 1754 klages der over, at svin 
og fæ løber ind i kirken ”og gør bulder til gudstjenestens 
forstyrrelse”.

Alligevel holder sognebørnene fast i Rubjerg Kirke. Da 
herremanden på den nærliggende Sejlstrupgård køber kirken 
af Frederik den Femte, køber sognebørnene kirken tilbage 53 
år senere i 1811. De giver 1565 rigsdaler. Vendelboernes 
handelstalent viser sig dog, da de sælger kirkens blytag tre år 
senere for 1487 rigsdaler og erstatter det med et langt 
billigere tegltag.

Op gennem 1800-årene bliver sognets beboere mere og mere 
trætte af den lange vej gennem klitterne til kirken. I 1904 
bliver kirken taget ned og genopført 2 km længere mod syd, 
hvor folkene i sognet boede. 
 



Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 
27. december 1900. Fyret blev bygget på kyst-
skræntens højeste punkt, 60 meter over havet, og 
selve fyrtårnet er 23 meter højt. Lyset kunne ses på 
en afstand af op til 42 km. Fra begyndelsen var 
fyret udstyret med eget gasværk til brug for 
belysning og drift af tågehorn. I 1906 blev gassen 
afløst af petroleum, og i 1934 gik man over til 
elektricitet. Fyret var fra starten bemandet med en 
fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. 

Da fyret blev bygget, lå det over 200 meter inde i 
landet, og der var ingen større klitter omkring det. 
Med tiden kom havet nærmere, og samtidig blæste 
vinden store mængder af sand op fra klinten. 
Sandet lagde sig foran og omkring fyret. Det fyldte 
brønden og ødelagde køkkenhaverne.

For at dæmpe sandet satte man fyrreris og 
beplantede klitten med marehalm og hjelme med 
det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo 
mere man plantede, jo mere voksede klitten. Til 
sidst lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at 
se fyrlyset fra havet. Den 1. august 1968 opgav 
man kampen, og fyret blev tændt for sidste gang. 

I 1980 blev Sandflugtsmuseet åbnet, og fyret 
dannede nu rammen om Vendsyssel Historiske 
Museums udstillinger om sand og sandflugt. I 
1992 opgav man kampen mod sandflugten. 
Klitten fortsatte med at vandre mod nordøst og 
langsomt begrave bygningerne, og i 2002 lukkede 
Sandflugtsmuseet.
 


