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Strandinger ud for Rubjerg Knude
Jammerbugten
Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede 
strandinger gennem århundreder langs den jyske vestkyst, er den ellers yndefuldt bugtede linie mellem Skarreklit i syd til 
Hirtshals i Nord et virvar af prikker, der markerer strandede og ituslåede skibe; fuldriggere, dampere og fi skerbåde.

Belgrove 1921
Svensk damper på vej til England med en last jern. I en hård efterårsstorm mistede den styringen ud for Hanstholm og 
drev ind ved Rubjerg. Af den 19 mand store besætning, var der kun 4 som redede sig i land på en primitiv fl åde. De kunne 
dog ikke komme op ad den stejle og lerede skrænt ved Rubjerg Knude. De fandt en lille hule at søge tilfl ugt i. Næste dag 
blev de fundet af strandfogeden fra Rubjerg, Rasmus P. Christensen. I dagene derefter drev ligene af  8 søfolk iland. De blev 
bragt til Strandfogedgården i Rubjerg og opbevaret i laden indtil begravelsen. De er begravet på Rubjerg Nye Kirke i en 
fællesgrav.
Masten fra skibet drev senere iland, og blev brugt til nye vinger på Vennebjerg Mølle.

Gibraltar 1881
Skibet Gibraltar var et sejldampskib af jern fra Helsingborg, bygget 1873. Det var på rejse fra Sunderland til Stockholm 
med stenkul. Ved forliset blev alle 8 søfolk reddet. Skibet ligger 100 meter ude, udfor 2. høfte, syd for Lønstrup

The Crescent 1808
Skibet var en fregat tilhørende den engelske fl åde. Hun strandede i en hård december-storm. Det var under Englandskri-
gene, og hun var på vej til Gøteborg med forsyninger til den engelske østersøfl åde. Skibet strandede pga. fejlnavigation. Der 
druknede (højst) 240 personer, mens 60 overlevede. De overlevende blev ført som krigsfanger til København, og udvekslet 
med danske krigsfanger i England. Man fandt 33 druknede, som alle blev begravet i en stor fællesgrav på Mårup Kirkes 

kirkegård. Fællesgraven er 
markeret med en mindesten 
for 240 omkomne engelske 
marinere. Ved kirken er der 
også opstillet det ene anker 
fra skibet.

Eschersheim S/S 1940
Skibet Eschersheim S/S, var 
en damper af stål fra Bre-
men, der forliste 13. marts 
1940.
Skibet blev bygget 1913 og 
var 3303 Br. Reg. T. stort.
Ved forliset druknede der 5 
og 26 blev reddet. Escher-
sheim sejlede med koks
ved forliset, hvor det påse-
jlede en undersøisk hindring 
og sank.

China 1879
Fregat med last af bomuld, 
forlist 6. maj 1879. Kun få 
spanter stikker op fra
bunden.

Strandinger ved Rubjerg Knude fra 1858 til 1882.
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Redningsvæsen
Lønstrup redningsstation blev oprettet i 1852. Den var en af de første i landet. Redningshuset har haft fl ere pladser. Det 
nuværende er fra 1936. Den sidste redningsbåd blev i 1984 fl yttet til Slettestrand.
Den første båd havde et mandskab på 12, hvoraf de 10 roede. I 1927 fi k man en motorbåd. Redningsmandskabet gik 
strandvagt i dårligt vejr fra Skallerup i nord og Rubjerg i syd helt frem til 1973.
Der er reddet 260 personer fra Lønstrup redningsstation, deraf 9 med redningsstol.
I 1997 overdrog Finansministeriet den gamle redningsstation til Lønstrup Fiskeriforening og Lokalhistorisk Forening for 
Lønstrup og Omegn, hvis formål det er at indrette huset til en udstillings- og informationsbygning om Lønstrup før og nu.

Gravsten fra Rubjerg Gamle Kirkegård. Omkomne fra strandingen af damp-
skibet »Anton« af Kiel, 1895.
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Kystnedbrydning
Vandet nedbryder klinten
Havet bortfører konstant ler og sand fra stranden. Kystlinien rykker tilbage med en hastighed på 1 til 2 meter pr. år.
Nedbrydningen er et samspil mellem vind og nedbør. Når det regner, siver regnvandet ned gennem sandet, indtil det når 
det tætte lerlag. Vandet løber på overfl aden af leret mod kysten, hvor det pibler frem midt på klinten.
Dette fænomen gør leret blødt og plastisk, således at det sammen med sandet kan skride ned på stranden. Her kan havets 
bølger føre det bort med kyststrømmen.
Fænomenet ses særlig tydeligt i nogle af de slugter, som fi ndes i klinten f.eks. Grønne Rende syd for fyret (ud for planta-
gen). Man kan forvente, at klimaændringer i fremtiden vil medføre fl ere kraftige storme, og dermed accelerere kystned-
brydningen.

Kystbeskyttelse
Hvis man vil stoppe kyst-nedbrydningen, har fl ere metoder være bragt i forslag:

En dræning af klinten vil sinke den ovenfor beskrevne mekanisme og vil formentlig være en effektiv kystsikring.

Høfder og bølgebrydere vil formentlig også være effektive, sådan som det ses ud for Lønstrup. Især hvis der årligt 
suppleres med sandfodring (lægge sand ud på stranden bag høfderne). I Lønstrup udlægges 20.000-30.000 m3 pr. år.

Nedgravning af rør i selve strandbredden (trykudligningsrør) har i en forsøgsperiode været afprøvet på en del af 
strækningen. Metodens effektivitet har været stærkt diskuteret. I foråret 2008 afventer man en rapport om metodens 
muligheder. På kort sigt vil en kystsikring have både fordele og ulemper. 

Fordele ved kystsikring:
Måske vil man kunne sikre nogle af de bygninger der i dag er truet af nedstyrtning.• 
Kystnedbrydningen vil stoppe for en tid, og områderne bag klinten vil kunne bevares.• 
Måske vil man kunne sikre nogle af de bygninger der i dag er truet af nedstyrtning• 
Forstranden vil blive bredere, som andre strande. • 

Ulemper ved kystsikring:
Skredene i klinten vil fortsætte, men materialet vil blive liggende på stranden. • 
Den aktive klint vil nå sin passiveligevægtsform. • 
Klinten vil fl ade ud og blive bevokset med marehalm og andre klitplanter. • 
Man vil miste de storslåede formationer som en aktiv og dynamisk klint byder på.• 
En kystsikring vil være visuelt skæmmende.• 

Havet æder sig langsomt ind på klinten og vandet langs stranden er brunt af ler og 



Venddsyssel Historiske Museum 2008Venddsyssel Historiske Museum 2008

Stranden
Tilgængelighed
Den smalle strand neden for klinten er ikke let tilgængelig. Når vinden står hårdt ind fra vest, er stranden helt væk, men 
ved vindstille eller østlige vinde kan man fi nt færdes på stranden. Nogle steder kan vandet dog nå helt ind til de mere 
stabile lerfremspring og gøre passage umulig.
Hvis det er muligt, må man endelig sørge for at få den oplevelse, som det er at se den pompøse og storslåede klint nede-
fra. Den rejser sig mere end 80 meter op over strandbredden, næsten som et rigtigt forbjerg.
Man kan komme ned på stranden nordfra ved Lønstrup og sydfra ved Nr. Lyngby. Afstanden herimellem er 6,5 km. Det er 
også muligt at komme ned på stranden gennem den slugt, der hedder Grønne Rende, syd for fyret. Det kan kun tilrådes 
med forsigtighed og i godt vejr.
Herudover har lodsejerforeninger udlagt nogle trapper både i den nordlige ende ved sommerhusene og i den sydlige ende 
nær Nr. Lyngby.

Sten
Når man går på stranden, kan man nogle steder fi nde 
større sten. Det er sten, som er vasket ud af jordlagene 
og nu ligger tilbage som vidnesbyrd om klintens dan-
nelse.
Stenene kan være såkaldte ledeblokke, som blev ført 
hertil med isen for 28.000 år siden. En af de sten man 
hyppigst fi nder her, er rhombeporfyr. Det er en stenart, 
som kommer fra Norge nær Oslo. Den fortæller os 
således om, hvor den is, som dannede klinten, kom fra.
I havet ud for Rubjerg Knude er der et stort stenrev, 
kaldet Lønstrup Rødgrund, der er ialt 93 km2.
Området består overvejende af 3 adskilte rev med en 
dybdemæssig udbredelse fra ca. 6 meter til mere end 18 
meters vanddybde. Revene dækker et areal på cirka 12,8 
km² og består af moderat til store sten med huledan-
nende strukturer på 6 til 10 meters dybde.

Rav
Man kan fi nde rav på stranden. Det kan være rav fra 
gamle lag i klinten, men hyppigst fi nder man det i strand-
kanten, i opskyldszonen, efter et kraftigt blæsevejr.
Rav kan kun fi ndes der, hvor tang afl ejres sammen med 
de såkaldte ravpinde. Ravpinde er små sorte træpinde 
fra gamle skove med samme vægtfylde som rav, og der-
for afl ejres de altid sammen.

Muslinger
De muslinger og andre dyrerester, man fi nder langs stranden, fortæller os om det rige og varierede dyreliv i havet på det 
lave vand, der hvor vi bader. Det bedste ville være at dykke ned og studere det - det næstbedste er at studere det på an-
den hånd her ved kysten. Hjælp til at bestemme hvad du fi nder, kan søges på Naturcenter Fosdalens hjemmeside.

Badeliv
I området har der været et rigt badeliv i mere end 130 år. Det 
hele startede i 1877, da et voldsomt skybrud, bragte Lønstrups 
navn på forsiden af aviserne. Skybruddet ødelagde fl ere huse i 
Lønstrup By. Siden da har turister valfartet til dette naturom-
råde og denne badestrand.

Trappe til stranden nord for Nr. Lyngby.

Badeliv i Lønstrup. Til venstre ses resterne af en bunker fra anden 
verdenskrig.
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Fiskeri
En vigtig næringskilde
Nærheden til havet har præget levemåden hos mennesker, som boede her. Man har kunnet bjærge tømmer og andre 
værdier fra stranden, men fi skeri har nok haft den største betydning.
Befolkningen var klitbønder, og man passede sin jord og sine dyr. Herudover tog man også det, som havet kunne give. 
Talemåden var sådan: Foruden den mælk som koen i stalden kunne give, så malkede man også den blå ko (havet).
Fiskeri fra åben strand er især foregået fra Løkken og Lønstrup og i mindre grad fra Nr. Lyngby. Den stejle klint har gjort, 
at fi skeri fra åben strand kun har været aktuelt i disse områder. Da Hirtshals havn blev indviet i 1930, fl yttede en del fi skere 
dertil.

Bådepladsen i Lønstrup
Bådepladsen havde i mange år en afgørende betydning for de fl este indbyggere i Lønstrup. Ikke alene fi skeren og hans fami-
lie, men også mange andre havde arbejde i tilknytning til fi skeriet.
Så sent som i 1870 var Lønstrup en ret ubetydelig fi skeplads, men omkring århundredskiftet kom der fart i fi skeriets ud-
vikling. På et tidspunkt var der over 100 fi skere, heraf var dog mange lejlighedsfi skere.
Den første motorbåd kom i 1906. I 1934 var der på pladsen hjemmehørende 20 motorfartøjer. En opblomstring af giftige 
alger i efteråret 1968 betød en stor fi skedød, og indtjeningsmulighederne blev så små, at 3 bådelaug holdt op med at drive 
fi skeri fra Lønstrup.

I september 1984 stoppede den sidste fi sker, og dermed var det slut med erhvervsfi skeri i Lønstrup.
I dag er det bierhvervsfi skere og lystfi skere, der lander deres fangst på bådepladsen. Endnu kan ses to af de gamle lønstrup-
både på stranden.
Bådepladsen har gennem tiden været udsat for svære ødelæggelser.
I november 1981 ramte en kraftig storm Lønstrup, og medførte et kraftigt højvande. I løbet af få timer skyllede  asfaltvejen 
til stranden, bådepladsen og høfderne væk. De voldsomme ødelæggelser betød at den kystsikring, som lønstrupboerne i 
mange år havde ønsket, blev iværkssat. Lønstrup sikredes med T-høfder af norsk granit.

Fritidsfartøjer på bådepladsen i Lønstrup i 2005


