Nouvelle Antigone

Strandfogeden_
på kystfiskeri

Historien om en fransk barks stranding ud for Rubjerg
en februarmorgen i 1864.

Strandfogeden var klitbonde, og han passede sin jord og sine dyr.
Herudover tog han også det, som havet kunne give.
Talemåden var sådan: foruden den mælk som koen i stalden gav,
så malkede han også den blå ko (havet). Når vejret var til det,
gik han til havet for at fange nogle fisk.

Stort skib strandet
Den 14. februar 1864, tidligt om morgenen, kom der bud til
strandfoged Jens Thomsen om, at et stort skib var strandet ud
for Rubjerg.
Det var en meget kold vintermorgen, og der blæste en voldsom
storm fra vest/nordvest.
Jens Thomsen gik med det samme ud til den stejle klint, knap
1 km vest for gården. Her mødtes han med strandfogeden fra
Nr. Lyngby, Christian Willumsen, sognefoged Christian Bruun og
andre af egnens beboere.
Det syn, der mødte dem, var et stort sejlskib, der sad hårdt på
grund. De store brodsøer, som stod ind over skibet, fik det til at
krænge stærkt over på siden, og det var allerede ved at knække
midt over. Kun for- og agterende samt masterne var stadig oven
vande.

Kampen mod bølgerne
Kystboerne kunne se, at skibets besætning var i akut livsfare, og
at de ville sætte deres egne liv på spil, hvis de forsøgte at redde
dem i land.
På grund af stormen bankede bølgerne direkte ind mod den
50 meter høje, stejle lerklint, og der ikke længere var nogen
forstrand, hvorfra man kunne sætte en redningsbåd i vandet.
Raketapparaterne, der kunne skyde et redningstov ud til det
strandede skib, ankom med hestevogn fra både Løkken og
Lønstrup, men de kunne ikke bruges ved den stejle klint.
De 14 søfolk, der udgjorde skibets besætning, havde samlet
sig i agterenden af skibet og hagede sig fast der. Nogle af dem
forsøgte at sætte en redningsbåd i vandet for på den måde at
redde sig i land, men båden kæntrede og drev straks væk.
De opgav dog ikke, og i andet forsøg lykkedes det at sætte en
båd med seks mand ombord i vandet. Båden drev straks væk fra
vraget, og blev grebet af en stor bølge og kastet tæt ind mod
den stejle klint. Her kastede de seks mand sig desperat ud fra
båden og reddede sig på mirakuløs vis ved at finde fodfæste
direkte på den lerede skrænt.

Flynderprikker
Varmt uldtøj og søstøvler hørte til beklædningen,
når man skulle prikke flyndere. Det foregik i den
kolde årstid i stille vejr og ved lavvande. Man
vadede ud i vandet og stødte prikkeren ned i
sandet foran støvlerne, og når man fik en fladfisk
på prikkeren, puttede man fisken i en sæk.

Forkomne – men i live
Nu havde man fået de overlevende reddet i land, og
kystboerne begyndte at hejse de drivvåde søfolk op ad
den stejle klint. Nogle af søfolkene var meget forkomne
og blev lagt på en vogn med halm og kørt til de nærmeste
huse.
En af de forkomne søfolk havde kramper, og da man
prøvede at give ham medicin fra redningsapoteket,
spyttede han det ud igen, som havde det været gift. Men
så varmede konen i huset noget øl, som hun kom lidt
brændevin i. Den varme drik hjalp straks, og sømanden
åbnede munden og fremstammede et “merci monsiur”.
Herefter fik han noget mad og faldt i en dyb søvn. Næste
dag spankulerede han rundt, med en lånt kridtpibe i
munden, iført Vendsyssel-bondens tøj, og besøgte sine
kammerater, hvis liv også var blevet reddet af kystboerne.

Prikkede fisk var kun til eget forbrug, da det ofte
var små fisk, der også havde sår efter prikket.
Var der fisk i overskud, kunne de tørres.
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Af de i alt 14 søfolk ombord på Nouvelle Antigone
druknede de fire i det stormfulde hav ud for Rubjerg. Det
var kaptajnen, andenstyrmanden, en matros og kokken.
Nogle dage senere begravede man de druknede søfolk
på Rubjerg kirkegård. Ved højtideligheden blev både det
franske og danske flag båret foran kisterne, der blev fulgt
til graven af de bjærgede søfolk samt flere af egnens
beboere.

Forsøg på redning

Søstøvler

Tre af kystboerne, heriblandt Jens Thomsen, firede sig ved hjælp
af et langt tov ned til de strandede søfolk for at hjælpe dem op
ad skrænten.

Fiskerne brugte lange læderstøvler. De var ofte
lavet af de samme bunde, som man brugte
til spidssnudede træsko, men nogle var dog
med læderbund. Først omkring 1915 blev der
sat almindelige træskobunde i støvlerne. Man
kunne smøre dem med en blanding af tran og
fåretalg iblandet lidt kønrøg.

Ude på vraget søgte de tilbageværende søfolk ud på masterne.
To mand blev straks skyllet væk og opslugt af bølgerne, og man
så dem ikke igen. De sidste søfolk forsøgte at hage sig fast på
et stort vragstykke, men en stor brådsø skyllede folkene væk
derfra.
Ved hjælp af deres allersidste kræfter lykkedes det for fire mand
at komme op på vragstykket igen, kun for kort efter at blive
grebet af en stor bølge og kastet ind mod klinten. Her lykkedes
det for nogle af de kystboere, som havde firet sig ned i tovet, at
gribe to søfolk og få dem trukket ind på klinten.
To søfolk lå stadig ude i brændingen, og Jens Thomsen kastede
sig i søen, hvor det lykkedes ham at få fat i de to søfolk og
forhindre, at de blev trukket til havs igen.

Støvlerne var ubehagelige at gå i, men kunne
dog foldes ned til knæhøjde.
Det franske redningsdokument

Den franske
redningsmedalje
En repræsentant fra det
franske marineministerium
aflagde i 1865 strandfogeden
et besøg for at overrække
ham den franske regerings
redningsmedalje. Han modtog
medaljen som stor hæder for
sin heltmodige indsats for at
redde de strandede søfolk fra
skibet Nouvelle Antigone.

Støvler med vadeklodser

Vadestøvler af læder

