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Bogen handler om det store menne-
skelige og naturmæssige drama, der 
udfolder sig langs den jyske vestkyst. 
Fokus er på strækningen Blokhus, 
Løkken, Nørre Lyngby og Lønstrup, 
men belyser vilkårene på hele kysten 
fra Skagen til grænsen.

Der er registreret stormfloder 300 år før Kristi fødsel. Én af dem er 
Cimberfloden ca. 120 år før vor tidsregning. Fra år 1000 kommer 
de første beretninger om stormflodernes hærgen på vestkysten, 
og i bogen er der beskrivelser fra hvert århundrede op til nu.  

Det sidste kapitel er forudsigelser om fremtiden med bidrag 
fra Stig Schack Pedersen, seniorgeolog, dr.scient., emeritus ved 
GEUS, Martin Olesen, Climate Scientist, PhD, klimaforsker ved 
DMI og Merete Løvschall, kystdirektør ved Kystdirektoratet.
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Forord af Peter Ussing

Introduktion  

Jammerbugten

Kysten ved Løkken og Furreby

Tiden før år 1000 med beskrivelse af storme og kystnedbrydning siden Kristi fødsel.

Tiden fra år 1000 til år 1100 – Vikingebyen Kinderup ved Furreby, tingstedet Kongstrand 
og det første bondeoprør i Danmark. 

Tiden fra år 1100 til år 1200 – Middelalderkirken i Furreby står der endnu, mens nabokirkerne er 
nedlagt eller flyttet på grund af sandflugt eller nedstyrtningsfare.
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Tiden fra år 1200 til år 1300 - Herregården Løthenstorp der lå vest for Lønstrup

Tiden fra år 1300 til år 1400 - St. Simons floden år 1336 og Den Store Manddrukning år 1362.

Tiden fra år 1400 til år 1500 - Sandflugt langs Vendsyssels vestkyst og den lille istid.

Tiden fra år 1500 til år 1600 – Tønder stod under vand, Borgen Vosborg ved Nissum Fjord blev 
ødelagt, og også Skagen blev ødelagt af stormfloder.

Tiden fra år 1600 til år 1700 – Herregården Løthenstorp og Kinderup forsvandt i superstormen 
1634. Den forsvundne by ved Hjortdal. Skudehandlen flyttede til Furreby, og Løkken var en ø.

Tiden fra år 1700 til år 1800 – Kongen solgte Løkken, og skudehandelen voksede frem. Flere byer 
skyllet i havet ved Agger Tange.

Tiden fra år 1800 til år 1900 – Fyr, fyrskibe, kanal- og havneprojekter. Sømærkerne, faresignalsta-
tionerne og redningsvæsnet.

Klitternes opståen - Kystnedbrydning de sidste 100 år og kystsikring ved Lønstrup, Nr. Lyngby, 
Furreby og Løkken.

Beskrivelse af Løkken Læmole helt fra der for første gang blev talt om mole ved Løkken i 
1880’erne og indtil i dag. 
 

Hvad siger geologen, klimaforskeren og kystdirektøren om fremtiden.

INDHOLDSFORTEGNELSE
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I litteraturen kaldes Jyllands vestkyst somme tider en jern-
kyst. Sådan har mange søfolk gennem tiderne nok også ople-
vet den, når deres skib stod fast på ”revlernes takkede sav” 
og blev slået i stykker af havets bølger. Men havboerne har 
også en anden oplevelse, en blød og sårbar kyst, en bevæge-
lig og foranderlig kyst. Til alle tider har voldsomme storme 
og stormfloder gnavet store stykker af kysten, slugt gårde 
og hele landsbyer, mens strømmen har ført sandet bort og i 
magsvejr aflejret det helt andre steder.

Og dog blev havboerne her. De har fisket fra kysten, de har 
handlet, lastet og losset skibe, plantet marehalm og hjelme 
og skabt klitter. De har bygget sommerhuse, fyrtårne og høf-
der og sågar anlagt havne. Jyllands vestkyst er dynamisk, og 
den er dramatisk. Den har historie.

Det er denne historie, Simon Jacobsen fortæller i denne bog. 
Han fortæller om klimaforandringer og om ødelæggende na-
turbegivenheder, der har nedbrudt store kyststrækninger. 
Han fortæller også bredt om menneskeligt virke langs ky-
sten, ikke mindst om behovet for at sikre kysten mod havets 
og vindens kræfter.

Siden industrialiseringen begyndte, og befolkningstilvæksten 
satte ind, har menneskene i stigende grad bemægtiget sig 
naturen og søgt at gøre sig uafhængig af dens kræfter. Vi har 
slidt på naturen og fyldt den med forurening i den tro, at na-
turen altid helbreder sig selv. Det gør den så ikke, og i grun-
den har vi handlet uetisk ved at overlade det til de kommen-

de generationer at udbedre skaderne - eller at skulle leve 
med dem. Nu oplever vi så, at naturen slår igen med store 
klimaforandringer, der kan give sig udtryk i ekstreme uvejr.

Når man så læser Simon Jacobsens bog, bliver man klar over, 
at naturen gennem tiden har vist, at den godt selv kan blive 
voldsom, uden vores hjælp. Det giver et lidt mere nuanceret 
syn på klimaforandringerne, men forandrer ikke behovet for 
at øge foranstaltningerne til kystsikring.

Bogens historiske stof giver en bedre baggrund for at drøfte 
dette behov. Dermed bliver det en aktuel og nødvendig bog.    

Peter Ussing er tidligere skoledirektør og skoleinspektør. Han 
er den historiker, der har bedst kendskab til Løkkens historie. 
Han er forfatter til et stort antal bøger og artikler, som om-
handler byens fortid.

Forord

FORORD

Peter Ussing, 
lokalhistoriker
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Et af de store samtaleemner de sidste år har været kyst-
nedbrydning. Det er fuldt forståeligt, for nedbrydningen ved 
Vendsyssels vestkyst går hurtigere end andre steder. ”Man 
kan muligvis finde et par andre steder i verden, hvor erosio-
nen er lige så voldsom, men det er uden tvivl blandt verdens 
stærkeste erosioner”, fastslår seniorforsker Stig Schack Pe-
dersen fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland.

Det store spørgsmål er naturligvis, om det har været sådan 
altid, eller om det er klimaforandringerne, der er skyld i det. 
For Løkkens vedkommende er der mange, som siger, at læ-
molen er årsagen til den voldsomme kystnedbrydning, der 
sker specielt nord for molen.  

Stormene Bodil og Egon, som forvoldte store skader på kysten 
i 2015, står i frisk erindring hos mange. På én nat forsvandt 
15-16 meter af kysten, og sommerhuse styrtede i havet langs 
Hjørring Kommunes kyster. Her er over 30 huse forsvundet 
siden 2008 på grund af kystnedbrydning. Alene i perioden 
2015-2017 er der fjernet 14, og adskillige huse er i risiko for 
at falde i havet, da de står helt ude på kanten 

Gennem mine studier kan jeg fastslå, at voldsomme storme, 
stormfloder og orkaner har ramt vestkysten gennem de sidste 
århundreder, ja, lang tid før Gorm den Gamle samlede det 
danske rige. Da middelalderkirkerne Mårup, Rubjerg, Lyngby 
og Furreby blev bygget langs Jammerbugtens kyster, lå kyst-
linjen sikkert to-tre kilometer længere mod vest end i dag. 

Så det er ikke blot i vore dage, at kystlinjen rykker tilbage 
med en hastighed på op til to meter pr. år. 

Nedenstående kort viser, at der for ca. 7.500 år siden var 
en halvø. som strakte sig 4,5 km ud fra Furreby. De ældste 
kort over Vendsyssel viser også en betydelig halvø ud for Må-
rup, Rubjerg, Lyngby og Furreby sogne. For eksempel viser 
Abraham Ortelius’ kort fra 1570 halvøen med Rubjerg Knude 
(Robeknut). Dermed tyder alt på, at der er eroderet meget 
væk op til middelalderen. Store dele af kysten er simpelt hen 
skyllet væk i 1600-tallet.

Introduktion

INTRODUKTION
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Kystnedbrydning ved Furreby nord for Løkken
Foto: Hans Hunderup Luftfoto 2008
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Vi kan blot gisne om, hvor mange bronze- og jernalderbo-
pladser, landsbyer, huse og gårde havet har slugt de sidste 
1000 år ved Jammerbugtens kyster. Jeg har dog kendskab 
til, at en herregård forsvandt vest for Lønstrup før år 1550, 
at landsbyen Nørre Lyngby tidligere lå vest og nord for den 
gamle kirkegård, der er ved at styrte i havet, at landsbyen 
Kinderup vest for Furreby blev bortskyllet i 1634, at en by syd 
for Rødhus er forsvundet for århundreder siden, og at to huse 
i Løkken blev skyllet i havet i 1806. To middelalderkirker ville 
også være blevet havets bytte, hvis ikke de var blevet ned-
taget, før det skete, Nr. Lyngby Kirke i 1913 og Mårup Kirke 
i 2015.

I Lønstrup begyndte man at sikre kysten lige efter 1900, men 
skønt denne kystsikring blev forstærket gennem årene, så 
forhindrede det ikke, at to af vestkystens største sommervil-
laer styrtede i havet eller blev nedrevet i 1960’erne. Siden 
da er byen blevet beskyttet med en omfattende kystsikring, 
ligesom vi i dag ser kystsikring ved Løkken, som hindrer nogle 
af byens store sommervillaer i at styrte i havet. 

Den første private kystsikring ved Løkken for at sikre en som-
mervilla blev etableret i 1970’erne, og de senere år er der 
lavet en omfattende kystsikring på både syd- og nordsiden af 
Furreby Bæk for at beskytte en række sommervillaer. Red-
ningshuset i Løkken er nu sikret ved at nedramme en spun-
svæg foran huset, men betonramperne ved nedkørslerne ved 
strandvejene bliver ødelagt af havet i takt med tilbagetræk-
ningen af kysten. 

Faktisk regner Kystdirektoratet med, at havet vil tage endnu 
mere de næste 50 år på grund af klimaforandringerne, hvis 
ikke der bliver sat en stopper for havet med en effektiv kyst-
sikring. Ingen kan dog vide, hvad der præcist sker de næste 
50 år, men det er forudsagt, at havet vil tage mere end to 
meter om året i gennemsnit fremover.

Introduktion

Vendsyssels landområde for ca. 7.500 år siden
Kortet viser Vendsyssels landområde under Litorinahavets havstigning for ca. 7.500 år siden, hvor landskabet var 
dækket af skov. På kortet ses det tydeligt, at store dele af sognene Mårup, Rubjerg, Nr. Lyngby  og Furreby i dag 
ligger ude i havet, og at kystnedbrydningen ikke er af nyere dato.
Kort: GEUS/gis-lab. FvPH2016/ Anker Johnsen
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Det har altid været barskt at leve ved Jammerbugtens kyst, 
hvor den spæde begyndelse til ladepladsen Løkken blev lagt 
i 1678. 

Jammerbugten afgrænses af en 100 km lang bueformet kyst-
strækning mellem Hirtshals, Løkken og Bulbjerg, som for-
længes mod Hanstholm af Vigsø Bugt. Farvandet er en del af 
Skagerrak og Nordsøen. Hvornår bugten blev navngivet vides 
ikke, men navnet er nævnt i bogen Den Danske Lods i 1843 
og dukker op i avisspalterne i 1850’erne. De fleste har en 
opfattelse af, at navnet kommer af jammeren fra forliste 

sømænd, hvilket denne beskrivelse kan være en bekræftelse 
af:

"Når stormene rasede, søgte skibene på havet ind i Jammer-
bugten. Beboerne langs bugten med Børglum-bispen Stygge 
Krumpen i spidsen sendte heste med lygter under maven ud 
på strandene. Når besætningen på skibene så disse lygter, 
troede de, at det var skibe, der lå længere inde i bugten, og 
at det derfor var sikkert at søge tættere ind på kysten. Når 
skibene gik på grund, stod de lokale beboere klar til at over-
falde og plyndre søfolkene".

Jammerbugten med Rubjerg Knude Fyr i horisonten
Foto: Poul Nymark 2018

JAMMERBUGTEN
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De fleste bugter og fjorde har navne efter lokaliteter på 
land. Er det tilfældet med Jammerbugten, så er Janum, syd-
vest for Tranum by, et godt bud. Ved stenen Janum Kjøtt gik 
der i middelalderen en hærvej mellem Limfjorden og bugten 
ved Janum, Jammerbugten.

Et tredje bud på, hvor navnet Jammerbugt kommer fra, er 
windjammer, navnet på en engelsk sejlskibstype med flere 
master. Der sejlede eller forliste så mange windjammer-både 
i bugten, at den fik navn efter dem. 

Navneforskernes bud på navnets oprindelse er, at det ifølge 
traditionen sigter til mange skibsforlis i bugten og betyder 
’bugten kendetegnet af jammer’.

Det formodes, at der op gennem tiden har været op mod 
10.000 forlis og søulykker ved de nordjyske kyster. De søfa-
rende frygtede at sejle i Jammerbugten og langs de øvrige 
jyske kyster. En sandfyldt brænding kunne slå et skib til pin-
debrænde på minutter. Revler af sand og sten samt ubereg-
nelige stærke strømme har altid været en farlig cocktail for 
sejlførende skibe. 

Strandinger på Danmarks kyster fra 1858 til 1882
Kort: Historisk Arkiv Hjørring

Et af de strandede skibe
der ind i mellem kommer til syne ved Furreby Bæk. Lokalhistoriker og førstelærer Anders Skjødsholm fra 
Løkken mente, at vraget muligvis er et skib opbragt af kapere under englandskrigen 1807 til 1814. Efter nogle 
stykker træ fra skibet er blevet dendrodateret, viser sig, at træet er fældet efter 1829 og det er sydnorsk 
egetræ. Så skibet har sikkert været en danmarksslup, der fragtede varer mellem Norge og Danmark
Foto: Løkken Folkeblad 2016



18    |    VESTKYSTEN - Klima og Kystnedbrydning |   19KYSTEN VED LØKKEN OG FURREBY

Kysten ved løkken består af sandstrand med klitter bagved. 
Nord for Furreby Bæk rejser klinten sig med istidsaflejringer-
ne og strækker sig nordover til Lønstrup, hvor den danner et 
bjerglignende landskab ved Rubjerg Knude. 

Klinten er et naturfænomen i klasse med de mest storslåe-
de steder i Danmark – Råbjerg Mile, Stevns Klint, Møns Klint 
samt Jons Kapel og Helligdomsklipperne på Bornholm. Få ste-
der i landet ligger jordlagene i så uforstyrret rækkefølge som 
i klinten mellem Furreby og Lønstrup. Denne klint hører til i 
den absolutte top af geologiske lokaliteter i Danmark.

Den 12 km lange klint blev dannet under den sidste istid og 
består af sand og lerlag. Her kan man få et unikt indblik i 
processen og se, hvordan isen under den sidste istid skubbe-
de jordlagene fra nord mod syd og derved dannede klinten. 
Gennem årene har havet taget ca. 1,25 meter i gennemsnit 
pr. år af klinten.

Klimaforandringer og kystnedbrydning er ikke et nyt fæno-
men i Jammerbugten, og gennem denne bog vil jeg fortælle 
om de forandringer, der er sket i klimaet, og om den ned-
brydning af kysten, der er sket gennem århundreder i områ-
det ved Furreby og Løkken. 

KYSTEN VED LØKKEN OG FURREBY

Lerknuden ”Den blå Næse”
syd for de mange bunkers ved Furreby, med et 8000 år gammelt egetræ der stikker ud under ispanseret
Foto: Løkken Folkeblad 2016

Udsnit af kyststrækningen fra Løkken til Kodals Rende
Privatfoto 2020



Blokhus 1882
F. Schested
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