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Rubjerg Gl. Kirkes historie
Velstandstid i middelalderen
Da Rubjerg Gamle Kirke blev bygget omkring 1180, må sognet have været rigt. Det vidner kirkens relativt store stør-
relse 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 sandfl ugten dækkede alt, 
var der god landbrugsjord. Det kan man se, når man graver ned gennem sandet og fi nder plovspor overalt.

Murene
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.

Svære kår under sandfl ugtskatastrofen
Sandfl ugten raser, og beboerne i den nordlige del af sognet fl ygter. Omkring år 1600 står kirken ensom tilbage i et ørken-
lignende landskab. Først over hundrede år senere, i 1724, får den selskab af en ny degnebolig, der opføres, hvor Strand-
fogedgården 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.

Kirken fl yttes
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.

Rubjerg Kirke som den så ud før den i 1904 blev pillet ned og fl yttet længere ind i landet.
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Rubjerg Gl. Kirke i årstal
ca. 1180  En romansk kvaderstenskirke opføres midt i beboelsen af Rubjerg Sogn, som var koncentreret på den bedste  

 agerjord.

14-1600 Sandfl ugt. 

1715     Taget blæser af kirken.

1720     Præsten tør ikke gå ind på prædikestolen af frygt for, at den skal falde ned. 

1747     Taget er så utæt, at kirkegængerne ikke kan sidde i tørvejr under gudstjenesten, når det regner.

1754     Beboere klager over, at svin og fæ undertiden løber ind i kirken.

1758     Frederik den 5. sælger Rubjerg Kirke til herremanden på Sejlstrupgaard, Peder Biering.

1768     Peder Biering overlader kirken til sin svigersøn Erich Hansen Wilsbech, der forsømmer kirken, skønt beboerne  

 regelmæssig betaler tiendeydelser. Kirken kommer da atter under kronen, nu ved Christian den 7. Kirken kommer  

 dog senere tilbage til Erich Hansen Wilsbech.

1792     Kirkens vestre gavl falder ud.

1793     Erich Hansen Wilsbech fjerner kirkeklokken og først da beboerne klager over manglen på en klokke, tager han  

 uden videre kirkeklokken ved Sejlstrup Kirke og hænger den op i Rubjerg.

1811     Kirken sælges på tvangsauktion. Tiende-yderne fra Rubjerg køber kirken for 1565 rigsdalere.

1814     Kirkens blytag sælges og erstattes med et tegltag.

1881     Tanker omkring en eventuel fl ytning af kirken. 

1897     Ved et ordinært kirkemøde i sognet bliver der nedsat et kirkeråd på fem medlemmer til at arbejde for 

 fl ytningsagen. Biskoppen i Aalborg er positivt indstillet.

1897     Sognefoged Niels Peter Jørgensen (Niels Kajholm) bekoster tegninger og prisoverslag til en ny kirke af egen  

 lomme.

1901     Hele projektet kasseres af Kulturministeriet. Projektet har ikke den arkitektoniske kvalitet, og man foreslår en  

 mere kunstnerisk uddannet arkitekt.

1903     Arkitekt Kristoffer Varming får udarbejdet tegninger og overslag, så Niels Peter Jørgensen kan indsende en ny an 

 søgning til regeringen. Det nye forslag er 3.000 kr. dyrere end det gamle. Det fremgår af arkitektens overslag, at  

 beboerne selv skal udføre nedrivningen og transporten af genbrugsmaterialerne fra den gamle kirke.

1903     Niels Peter Jørgensen erfarer, at en bevilling på 13.000 kr. bliver optaget på fi nansloven 1904-05.

1904     30. marts. Hele byggeentreprisen bliver overladt murermester Cordes i Aalborg, som påtager sig opgaven for  

 13.700 kr.

1904     9. maj. Ministeriet giver grønt lys for arbejdets påbegyndelse, og dermed også for at nedbrydningen af den gamle  

 kirke kan begynde.

1904     14. juni. Grundstenen til den ny kirke nedlægges.

1904     9. november. Kirken godkendes.

1904     26. november. Niels Peter Jørgensen bliver påhæftet ridderkorset som dannebrogsmand som påskønnelse for  

 hans utrættelige indsats for kirkefl ytningen.

1904     27. november. Kirken indvies.

1910     Den sidste begravelse fi nder sted på den gamle kirkegård, og pladsen bliver ikke mere vedligeholdt.

1966-67  Vendsyssel Historiske Museum tager fat på en oprydning på stedet i samarbejde med fredningsplansudvalget  

 for Hjørring og Thisted amter. Graner, havtorn og andet bliver fjernet og kirkens grundplan bliver markeret med  

 en lav græstørvsvold, ligesom en murkerne fra den gamle kirkes vestgavl får en oprensning. 

1980     Et romansk kors bliver stjålet fra kirkegården. 

1989     Granitkorset dukker uventet op igen, og bliver nu sikkert forvaret i Vendsyssel Historiske Museums lukkede have.

2006     Granitkorset sættes op igen på Rubjerg gl.
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Præstens virke
Kirken
Omkring 1180, da Rubjerg Kirke blev bygget, lå fl ere gårde omkring kirken, og jorden var god landbrugsjord. Præsten har 
givetvis også boet tæt på kirken. Omkring 1600 står kirken dog ensomt tilbage – præsten og alle andre er fl yttet fra områ-
det på grund af sandets hærgen.

Præsteindberetninger
En god kilde til leveforhold-
ene i sognene, og i Rubjergs 
tilfælde, til sandfl ugtsunder-
søgelser, er indberetninger 
fra sognepræsterne. Ind-
beretningerne skulle bl.a. 
danne grundlag for at vur-
dere, om præsterne kunne 
leve af indtægterne fra deres 
sogn, det vil sige indtægter 
fra præstegården og den 
tredjedel af sognets tiende, 
der tilfaldt præsten.
Den anden tredjedel af tien-
den gik til vedligeholdelse af 
kirken og den sidste tredje-
del til kongen.
Hvis en præsts indtægt var 

for lille, kunne det blive suppleret med kongens tredjedel. Af netop denne grund må man formode, at præsterne i Rubjerg 
har været meget grundige med at indberette jordforringelse på grund af sandfl ugt.

Sand i sognet
Aalborg Stifts ældste præsteindberetning er fra 1553, og her fi ndes også noget om Rubjerg sogn. Ved denne tid var der 16 
gårde og 15 bol i sognet. Degnebolet er fordærvet af sand og præsten skriver: ”Att tüsse ij (to) Sognen er møgit forderf-
fuitt wd aff sandt.” Den næste indberetning er fra 1571. Præstegården er nu fl yttet fra kirken og præstegårdens mark er 
meget fordærvet af sand.

Præstens løn
Ifølge indberetningen fra 1553 var præsteembedets indtægt af Rubjerg sogn således: Af Rubjerg: 3 tdr. byg, 3. tdr. 21⁄2 skp. 
rug, 1 td. havre, 5 lam og 12 sk. i offerpenge. Desuden havde præsten indtægten af præstegården i Rubjerg.

Præster i Rubjerg Gl. Kirke
Præster i Rubjerg siden Reformationen og indtil nedrivningen af den gamle kirke og mindre his-
torier knyttet til enkelte af præsterne:

Rubjerg-Maarup Pastorat

1537    Eskild

1550-68    Niels Terkeldsen

1568-71    Jens Andersen, Wrensted

1571-1613    Morten Christophersen

1613-29    Mads Christensen, ”Ihjelslagen af de kejserlige 1629 i sit Hus.”

Rubjerg Gl. Kirke set indvendig.
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1629-36    Oluf Daniel Chrysostomus, ”der var residerende Kapellan i Hjørring.”

1637-52    Jakob Christensen, Wordingborg

1652-55    Jakob Nielsen, Børglum

1655-58    Mourits Christensen, Sæby

1658-1704    Peder Christensen, Olsdorf. “Hans Enke skal have været gift med 5 Præster. Han selv blev 4. April 1668 uden 
egen Skyld overfaldet af Erland Hansen (Dyssel) fra Saltum og med 5 Knivslag og farlige Saaremaal grueligt beskadiget. Han 
holdt fra 1686 Kapellan – se nedenfor. Kaldet led under Svenskekrigen meget under de haarde Rekvisitioner af Korn og 
Penge. Han var Provst fra 1678. Biskop Bircherod kom selv til Rubjerg for at foretage Begravelsen. I sin Optegnelse anfører 
han, at han i det Kammer i Præstegaarden, hvor han de tvende Nætter sov, paa et gammelt forgyldt Spejl havde læst føl-
gende Runeindskrift: Gud er min Styrke. 1595.”

1686-1704    ”er Peder Hermansen, Sæby hans kapellan, han døde i Mårup Sogn paa Maarupgaard, der var embedets An-
nexgaard, og han havde som bolig med kun 24 Rd. i aarlig Løn.”

1704-44    Poul Nielsen Friis. ”Præst i Trankebar i 1700. Han ansøger 1706 Biskoppen om at faa Jelstrup-Lyngby Kald tillagt 
Rubjerg-Maarup for at kunne subsistere. I Rubjerg Præstegaard fi ndes endnu et Minde om denne mærkelige Mand – ”Spø-
gelsespræsten” – en Egetræs Tavle med følgende Indskrift: ”Gud har seet min Rejses Møye, Med sit fromme Forsyns Øje. 
Og til Føjet dette Brød, Hvor jeg schal Guds Tjenner være, Gift det maae hans Nafn Til Ære, Lycches Stedtze Til min Død. 
Poul Friis, Anno 1705.” Under 12. Juli 1730 beretter han, angaaende Rubjerg Kirke, ”at den er af hugne Kampesten opsat, 
og kand ingen mindes at nogen med Kalk og Sten repareret, og er Stenene saa tæt sammensatte, at det synes, at der kand 
aldrig behøves nogen Reparation.” Kun Skade, at han glemmer at berette, at Reparation dog var saare nødvendig, men at 
netop han havde tilvendt sig Materialet til Istandsættelsen. Biskop Brorson noterer, at Præsten er gammel, svag og senge-
liggende og derfor ganske fattig i et ringe Kald, som ej kan indbringe 100 Rbd., hvorfor han fritoges for at svare Skat.”

1744-61    Christen Christensen Schmidt

1761-74    Hans Jørgen Mortensen Kofoed

1774-1814    Claus Pedersen Mønich. ”Kaldtes af menigheden: ”Hundepræsten”, da hans store Kobbel Hunde spærrede saa 
godt som al Adgang til Præstegården.”

1815-28    Frederik Mikael Lund, ”som gik fallit, senere vandt 50.000 Rbd. i lotteriet, men døde Aaret efter 1834, efter at 
have forspist sig i Risengrød.”

1828-36    Matthias Anchersen Kirkebye

1836-52    Ludvig Selchau

1852-60    Laurits Kjellrup Kold

1860-78    Daniel Ludvig Rybsahm. I november 1877 indsendte 26 mænd i Rubjerg-Maarup Pastorat en klage over præsten. 
Han var, skrev de, legemligt svækket og hans røst så svag, at den dårligt kunne høres i kirken, og det hændte, at han blev 
ramt af slagtilfælde, også under gudstjenesten.

1879-81    Peder Christian Zahle, kendt politiker, der i 1850 havde taget teologisk embedseksamen.

1881-86    Ole Hieronymus Bergenhammer

1887-91    Søren Balle Ring

1891-97    Frantz Rømer-Sanne

1897-1903    Erik Worm Bergtrup

1903-10    Thomas Westergaard

De små historier og notitser om præsterne stammer fra en artikel i Vendsyssel Tidende 14. april 1934.
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Flytningen af Rubjerg Gl. Kirke
En enlig kirke
Allerede omkring 1600 var hele området omkring Rubjerg Kirke lagt øde. Folk var fl yttet fra området pga. sandets hærgen. 
Alligevel fortsatte kirken i yderligere 300 år med at fungere som sognekirke, og søndag efter søndag kæmpede folk sig vej 
til kirken gennem sanddyngerne.

I 1904 var det dog slut. Rubjerg Kirke 
blev fl yttet sten for sten ca. to km læn-
gere ind i landet, hvor folkene havde 
bosat sig. Af denne grund fi ndes der 
både en Rubjerg Gamle Kirke og en 
Rubjerg Nye Kirke.

Planer for fl ytning af kirken
Allerede i 1897 blev der nedsat et kirk-
eråd, der skulle arbejde for fl ytningen 
af kirken, og især Gårdejer Niels Peter 
Jørgensen var ivrig for sagen. Han skrev 
til biskoppen i Aalborg, der også viste 
sig at være positivt indstillet for en 
fl ytning af Rubjerg Kirke.

Niels Peter Jørgensen besluttede at bekoste tegninger og prisoverslag til en ny kirke af egen lomme, og arkitekt K. Vejby 
Christensen fra Hjørring kom med et udkast, der foreslog en mindre korskirke opført for en anlægssum af 12.000 kr. Til 
dette hørte, at stenene fra den gamle kirke skulle genanvendes.

Kirkerådet gik ind for forslaget og foreslog, at beboerne selv skulle udrede 2.000 kr. til byggeriet samt sørge for nedbrydn-
ing af den gamle kirke og transport af de tunge kvadersten til den nye byggeplads.

Niels Peter Jørgensen skrev således en ansøgning til regeringen om 10.000 kr. til formålet. Der kom dog ikke nogen bevil-
ling i denne omgang. Først i 1903, efter nye arkitekttegninger var blevet lavet af Kristoffer Varming, blev forslaget godkendt, 
og året efter, i maj 1904, kunne byggeriet gå i gang.

 
Rubjerg Nye Kirke
Den gamle kirke blev pillet ned sten for sten og kørtes med 
hestevogn de to kilometer længere ind i landet, hvor den nye 
kirke skulle ligge. Kvadrene blev nummererede og i videst mulig 
omfang indsat på samme plads i de nye mure, som i høj grad er 
en efterligning af den gamle kirke.
Den 14. juni 1904 blev grundstenen til den ny kirke nedlagt, og 
godt 5 måneder senere, den 27. november, var kirken færdig og 
klar til indvielse.

Rubjerg Gamle Kirke
På den gamle kirketomt blev der gravet en mindehøj over de 
resterende murbrokker og med en stor romansk korsformet 
ligsten, som havde stået på kirkegården i århundreder, placeret 
på højens top. Kirkebygningens hjørner blev samtidig markeret med solide granitsten, og der blev plantet graner, der hvor 
de tidligere mure stod.

På stedet, hvor der i mere end 700 år lå en kirke, får man et godt indtryk af sandets hærgen, og når en stærk vestenvind 
fylder luften med det fi ne sand fra klinten, forstår man godt, hvorfor kirken blev nedlagt.

I udstillingen om Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie på Strandfogedgården fi ndes tre kvadersten fra Rubjerg Kirke.

Rubjerg Gamle Kirke, bygget ca. 1180.

Rubjerg Nye Kirke bygget i 1904 af kvaderstenen fra den gamle kirke.
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Gravstenene
Da kirken blev pillet ned i 1904 sten for sten, hvilke blev anvendt til den nye kirke, lå kirkegården og dens gravsteder alene 
tilbage. Gravstederne fortæller om de slægter, der med stort slid kæmpede mod de barske livsbetingelser, det fattige sogn 
tilbød. På kirkegården fi nder man bl.a. Jens Thomsen og Ane Villumsdatters gravsted. Jens Thomsen var den første strand-
foged ved Rubjerg og døde i 1896.

En anden gravsten er sat over Willum Hansen. Han døde, ifølge gravstenen den 31. april 1877! Det fortælles, at da fejlen 
blev opdaget, tilbød stenhuggeren at korrigere dødsdagen mod en mer-betaling på 2 kr.! Det fandt enken, Maren Jensdatter, 
imidlertid for dyrt, og derfor ses den ikke-eksisterende dato, den 31. april, altså på gravstenen i dag.

Romansk granitkors
Et andet interessant gravminde er 
et romansk granitkors, der er ca. 
lige så gammelt som kirken, det vil 
sige fra omkring 1180. Hvem der er 
blevet begravet under stenen, vides 
ikke, men det har givetvis været 
en betydningsfuld person; måske 
kirkens bygmester i 1100-årene 
eller måske kirkens første præst?
Dette sjældne mindesmærke fors-
vandt imidlertid sporløst i foråret 
1980. Først ni år senere dukkede 
det anonymt op på Vendsyssel His-
toriske Museum. I de følgende år 
stod stenen i Museumshaven, men 
i 2006 blev det atter sat ud på sin 
(måske) oprindelige plads.

Ruinen
På kirkegården ses også få rester af den gamle kirke. Murkernen af kirkens vestgavl er bevaret og i 1967 blev kirketomten 
markeret med en græstørvsvold.

Beskyttelse af kirkegården
Det var Vendsyssel Historiske Museum, der i 1966-67 tog fat på en oprydning på stedet i samarbejde med fredningsplan-
sudvalget for Hjørring og Thisted amter. De graner, som var blevet plantet i 1904 for at markere kirkens mure, blev fjernet, 
ligeledes højen, der dækkede de resterende murbrokker.

Granitkorset og vestgavlens murkerne er i dag de levn fra middelalderens kirkegård i Rubjerg, 
der er tilbage på sin oprindelige plads.

I 2006 blev granitkorset, efter bort-
førelsen, atter sat ud på kirkegården, 
denne gang godt boltet fast til en stor og 
tung granitplade.
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Rubjerg Sogn
Et sogn på kanten
Rubjerg sogn omgives af Mårup, Vennebjerg og Jelstrup sogne samt Skagerrak. Det temmelig jævne terræn hæver sig ud 
mod havet, hvor Rubjerg Knude når en højde over havet på 90 meter, og på en fl ere kilometer lang strækning bryder havet 
her en 70 meter høj klint, der består af stejltstillede sand- og lerlag, foldet op af isenes tryk under den sidste istid.

Rubjerg Sogn har derfor ikke en naturlig adgang til selve stranden, da kystskrænten i hele sognets længde er høj og stejl.

Trods Danmarks lange kystlinje ligger kun få kirker så nær kysten, 
som de gamle kirker i Furreby, Lyngby, Rubjerg og Mårup. Da de 
blev bygget for 800-900 år siden gik kysten ganske vist en halv 
til en hel kilometer længere ude. Men også dengang lå de på en 
fremskudt linje.

Velstand i sognet
Rubjerg sogn er, ligesom Furreby, Mårup og Nr. Lyngby sogne, 
lille i forhold til sogne andre steder i Vendsyssel. Det tyder på 
velstand, da kirkerne blev bygget. I hvert fald var der tilstrækkelig 
anlægskapital.

Rubjerg sogn var således i begyndelsen af middelalderen rigt, og 
jorden var god til agerbrug. Så kom sandfl ugten, og sognet blev 
fl ere steder lagt øde.

Fire sogne langs kysten mellem Løkken og Lønstrup.

Området, hvor sognets kirke og fl ere beboere var bosat, ligger i dag øde hen. 
Befolkningen er fl yttet til den sydlige del af sognet.




