Rubjerg Knude Fyr
Rubjerg Knude Fyr blev bygget
i 1899 på et højdedrag syd for
Lønstrup.
På det tidspunkt stod det 200
meter inde i landet.
Men kraftig sandflugt betød, at
der i løbet af 1900-tallet blev
dannet så høje klitter foran
fyret, at man ikke mere kunne
se lyset ude fra havet.
Derfor blev fyrdriften indstillet i
1968.
Det var dog stadigt muligt at komme op i fyret og nyde den flotte udsigt. Men i lighed med den
nærliggende Mårup Kirke var fyret efterhånden i fare for at styrte i havet. Kystskrænten var på grund
af sandflugt og hårde efterårsstorme rykket betænkelig nær.
Kirken er nu revet ned, men fyret blev reddet i sidste øjeblik, da man besluttede at rykke det 70 meter
væk fra kysten.
Det krævede grundig forberedelse, som blandt andet betød, at man satte hele bygningen på en slags
rulleskøjter. Den 22. oktober 2019 blev flytningen gennemført med stor succes og under overværelse
af 20.000 tilskuere.
Men sandflugten holder ikke op af den grund. Den store klit vil stille og roligt fortsætte sin vej ind i
landet, og man regner med, at man er nødt til at gentage processen om 30-40 år.
Når man er oppe på fyrets udsigtsplatform, skal man lægge mærke
til det store triangulære prisme, der er opsat på den plads, hvor
lyslinsen tidligere var placeret. Prismet er drejeligt, og hvis man går
et par etager ned i fyret og kigger lige op mod prismet, er det som
at se ind i et kæmpe kalejdoskop.
Hvis man vil vide mere om fyrets historie og virke, er man indtil
videre henvist vil nettet, men i 2022 bliver der åbnet et såkaldt
formidlingscenter i nærheden.
Der er indrettet en stor ny parkeringsplads 1 km fra fyret, hvor der også er plads til turistbusser. Men
afstanden til kolonien er ikke længere end, at de lidt større klasser sagtens kan gå de 7 km via
Lønstrup ud til fyret. Så kan man jo overveje, om man vil leje en bus til hjemtransporten.
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