Kysttelefonen
Ved strandinger var telefonen livsvigtig og helt afgørende, når søfolk
skulle reddes i land på denne vanskelige kyst. Alarm og koordination
af redningsindsatsen kunne hurtigt aftales med redningsstationen i
Løkken eller Lønstrup.

Mod Skagen

Hirtshals

Om kysttelefonen
Når et skib kom i nød ved kysten ud for Rubjerg Knude,
måtte man tilkalde redningsbåden fra enten Lønstrup eller
Løkken, og ofte nåede båden ikke frem, før det var for sent.
Derfor etablerede man kysttelefoner, så alarmen kunne ske
hurtigere.
I 1889-90 etablerede man en kysttelefon-linie fra Skagen
over Hirtshals og videre til Lønstrup. Året efter – 1890-91 –
blev linien ført videre sydpå til Løkken og Slettestrand.
På strækningerne mellem redningsstationerne, der også
fungerede som omskifterstationer, blev der etableret en
række bistationer. En af disse telefoner blev etableret i et
såkaldt telefonhus nær kysten ved Rubjerg klint, men nogle
år senere blev telefonen flyttet til Strandfogedgården i
Rubjerg. Strandfogeden måtte ikke låse fordøren, når han
ikke var hjemme, da telefonen altid skulle være tilgængelig.

Lønstrup

Rubjerg Knude

Hjørring

Strandfogedgården

Løkken

Anton af Kiel
Den 2. januar 1895 klokken 8:15 om aftenen blev det gennem
telefonen meddelt, at der var strandet et dampskib på Rubjerg strand.
Skønt redningsstationen i Lønstrup ikke lå langt fra strandingsstedet,
besluttede opsynsmanden, at det var forbundet med stort besvær at
få redningsbåden frem på grund af stærkt højvande og snestorm fra
sydvest. Opsynsmanden antog, at Løkkens redningsbåd kunne komme
hurtigere frem til strandingsstedet.
Redningsmandskabet blev i en fart sammenkaldt og førte båden til
stranden ved Løkken, hvor den blev sat i søen klokken 9 om aftenen.
De roede den ud over alle revlerne, hvorpå der blev sat sejl, og kursen
sat mod strandingsstedet.
Opsynsmanden blev i land og kørte af sted med raketapparaterne,
men da han ankom til strandingsstedet, havde redningsbåden
allerede sat den ombordværende besætning på 7 mand i land. Da
de reddede fortalte redningsbådens besætning, at kaptajnen samt
fire fra mandskabet var gået i en af skibets både, gik redningsbåden
straks ud igen for at søge efter dem. Men der var intet at finde, og
redningsbåden kom så langt mod læ, at den først landede ud for
Lønstrup. Man erfarede senere, at skibsbåden var kæntret, og at de
4 mand var druknet, hvorimod kaptajnen havde været i stand til at
svømme i land. To andre af skibets besætning var gået i en anden
skibsbåd, hvormed det også lykkedes dem at komme i land.
Det strandede skib var dampskibet ”Anton” af Kiel, der sejlede fra
Hamburg til Stettin med stykgods.

Gravsten for tre af de fire druknede. Den fjerde fik
sin kiste bragt hjem til Tyskland. Gravstenen kan
ses på Rubjerg gamle kirkegård.

