
 
Historien om Klit 
 
 

For 125 år siden var Lodbjerg fyr netop blevet bygget, og den 28. november 1884 tændtes det for første 
gang. 

Til sommer er det 25 år siden, det allerførste egnsspil blev opført ved Lodbjerg fyr. Dengang - i 1984 - 
var det altså 100 år siden, at lyset i fyret blev tændt for første gang og sendt ud over havet og rundt i Thy. 

 
Lys i ca. 1½ sekund - mørke i ca. 4½ sekund - lys i ca. 1½ sekund - og mørke i ca. 12½ sekund.  
20 sekunder tager det for linsen at dreje en omgang - og det har den gjort utallige gange de sidste 125 

år. 
 
Ikke helt så mange gange har Fyrspillene lyst op i Sydthy, men nogle gange er det dog blevet til. Siden 

1984 har 25 vidt forskellige egnsspil bragt både lys og glæde til tilskuerne og de mange medvirkende.  
Nu sker det så igen. For tredje gang endda ved fyret, der har givet navn til det hele. For er der noget 

bedre sted at holde 25 års jubilæum end netop her, hvor det hele startede - og så endda midt i vores nye 
nationalpark. 

 
I år er det ”Historien om Klit”, vi skal opleve. En historie om thyboernes kamp mod sandflugten gennem 

de sidste 400 år. En historie, der har været med til at gøre os thyboere til det, vi er, midt i den natur, som 
vi holder af, med dens sandflugt og storme, men også dens storhed og stilhed inde midt i klitplantagen for 
foden af fyret. 

 
Netop her skal ”Historien om Klit” fortælles, og det bliver den til sommer, når dramatikeren Kaj Nissens 

eventyr ruller over scenen og sandet. Stykket instrueres af Knud-Ole Henriksen og Ejgil Enevoldsen, 
mens Allan Holm Hansen har komponeret musikken. 

Det er dog ikke kun klittens historie, men også Fyrets, Nationalparkens - og vores historie. Den historie, 
som vi alle sammen er en del af, og som skal frem i lyset i jubilæumsåret.  

 
For naturen er der ikke den store forskel på, om man er husmand eller herremand. Sandet når dem alle, 

og alle må starte forfra, enten ved at tage kampen mod sandflugten op, eller ved at flygte fra sandet og 
søge andre steder hen. 

I stykket møder vi dem alle - både dem der bliver, og dem der flygter - men mest dem der bliver, for det 
var jo dem og deres kamp mod sandet, vi kan takke for den fantastiske natur, som vi har rundt omkring os 
i dag, så langt ude mod vest.  

 
Vi følger en flok bønder og husmænd, der må forlade alt og starte forfra igen og igen, fordi sandet 

konstant er efter dem. 
Vi følger Herremanden, der knap nok ænser, at det hele sander til, og selv konen forlader ham med 

deres kusk, og han står tilbage med en gammel sølvtekande som det eneste bevis på sin tidligere 
storhed, og vi følger hans 5 vidunderlige piger, der ikke er til at slå ud af kurs, men ved hvad de vil. 

Vi møder krejleren, der vil købe alt af alle, ridefogeden, der står til havs, klitplantøren og fyrets folk samt 
tjenestepigen og hendes huslærer. 

Vi oplever, at fyret - på uforklarlig vis, pludselig står der, godt hjulpet af et par allestedsnærværende 
aktører, der binder det hele sammen, og trækker tilskuerne med ind i stykket. 

Og så er der selvfølgelig pigen Klit og hendes 3 vidt forskellige ”bejlere” gennem 400 år. - Ja, så længe 
varer det faktisk før hun, hjelmen og bjergfyrrene får styr på sandet. Og vi skal være med til det hele 
sammen med hende, der i begyndelsen alene tager kampen op mod sandet, men senere får hjælp fra 
dem, der ikke kan gøre andet.  
 

Det er hendes - og som sagt vores historie, der skal fortælles, når vi mødes til sommer - for foden af 
fyret! 
 
Fyrspillene i Sydthy 
Ejgil Enevoldsen 


