
Lokummet
På mange gårde fik man først lokum i starten af 1900-årene. 
Lokummet, som var et rum med siddebræt og spand, var 
gerne et lille hus af træ. Ofte fortsatte man dog med at bruge 
stalden, og lokummet blev kun tilbudt gæster fra byen. 

Omkring 1960 fik de fleste gårde installeret WC og bad, som 
vi kender det i dag.

Gå glad i bad
Et badeværelse har der altså ikke været på Strand foged-
gården, og når man skulle vaske sig, foregik det i dette 
bryggers ved et vaskefad og en vandkande med et 
stykke sæbe. 

Ofte vaskede man kun sit hoved, sine hænder og 
eventuelt sine fødder. Hvis man tog bad, brugte man 
et trækar. Der kunne ofte gå lagt over en uge mellem 
hvert bad. 

Mange havde en natpotte, så man slap for at gå ud på lokummet 
om natten.

Stalden
På gårdene brugte man tilbage i 1800-årene ofte 
stalden eller møddingen som toilet. Man gik ud i 
stalden, trak kjolen op eller bukserne ned og satte 
sig på hug bag køerne og forrettede sin nødtørft.

Før man fik toiletpapir, brugte man enten avispapir 
eller halm til at tørre sig med.

Hvor er badeværelset?
Går du gennem Strandfogedgårdens stuehus, undrer du dig måske over, hvor badeværelset er henne.  
På mange gårde har man langt op i 1900-årene brugt enten udendørs  
eller indendørs lokum, og inden da brugte man stalden.

 
Hvad betyder det?
Toilet(te): ”Lille klæde”, nemlig som dug på bord i 
påklædningsværelse; efterhånden: alt inventar i rummet.

Kloset: ”Lille lukket rum”. Bruges om både beholderen, som 
optager afføringen og om rummet, den står i.

Lokum: ”Sted”, såkaldt ”pænt ord”, som bruges, eller rettere 
brugtes, for ikke at virke bramfri.

WC: ”Water closet” (vandkloset), altså en kumme, der renses 
ved vandgennemskyldning.

Hemmelighed: Endnu et ”pænt ord” om karnaplignende 
nødtørftsrum bygget på mure i slotte og herregårde.

Retirade: ”Tilbagetrækning” – et sted, man trækker sig 
tilbage til.

Latrin: ”Baderum”, siden: afløbsrende, kloak fra nødtørfts-
rum. Også: menneskelig afføring.


