
Lys
Der blev indlagt el på Strandfoged
gården i 1940’rne, og man kunne sende 
petroleumslampen på pension.  
Strømmen kom fra jævnstrøms 
værket ved Liver Mølle.

Avis
Om aftenen læste strandfogeden op af 
avisen for hans kone, mens hun vævede og 
strikkede.

Vejrudsigt
Man måtte holde nøje øje med vejret for 
af vide, hvornår det var nødvendigt at gå 
strandvagt, men også for at kunne planlægge 
markarbejdet bedst muligt. 

Strandfogeden havde stor erfaring med det 
omskiftelige vejr, og som hjælpemiddel havde 
han et barometer. Han lyttede også efter, om 
tågehornet på Rubjerg Knude Fyr blev startet.

Radio
Strandfogeden anskaffede sig radio i 
1940’rne, så man kunne følge med i, hvordan 
2. verdenskrig udviklede sig.

At lytte til vejrudsigten var også vigtigt for en 
strandfoged og bonde.

Væve og strikke
Her i stuen stod væven, hvor strandfogedens 
kone kunne væve klæde til familiens tøj. Hun 
strikkede også trøjer og strømper.

Den lille klods på loftsbjælken har haft en 
funktion ved vævningen.

Kaffe og kage
Nogle gange fik man kringlekage til kaffen, 
men ellers var det et stykke rugbrød med 
smør og sukker.

Slik
Når strandfogeden havde været til husdyr
auktion i Hjørring, havde han et kræmmerhus 
bolscher med hjem til børnene.

Kakkelovnen
I vinterhalvåret fyrede man med tørv eller 
koks i kakkelovnen. Hvis man havde træ, 
kunne det også bruges, da drivtømmer eller 
grene fra havtorne var gratis.

Aftenmalkning
Indtil begyndelsen af 1930’rne malkede 
man tre gange om dagen. Aftenmalkningen 
foregik midt på aftenen, og det var enten 
manden, hans kone eller karlen, der malkede. 
Forældrene i aftægtsboligen kunne i perioder 
også afløse med malkningen.

Karle og piger
I 1930’rne var der på Strandfogedgården 
ansat en karl, men ingen pige. Karlekammeret 
lå ved siden af hestestalden (billetsalget), 
således at man kunne få lidt varme fra 
stalden. Karlen spiste med hos familien, og 
ind imellem sad han også i stuen om aftenen.

…omkring aftenkaffen
Dagligdagen på Strandfogedgården havde i midten af 1900årene mange rutiner,  

herunder også rutiner for, hvad man brugte aftenerne til.

Kirkegang
Familien skulle helst være repræsenteret ved 
kirkegangen om søndagen.

Det var tit den gamle strandfoged, som tog et af 
børnebørnene med i kirke. Man gik almindeligvis 
de 2 km ad kirkestien, men ved særlige lejligheder 
hændte det dog, at man kørte i hestevogn.

Barnedåb
Dåben foregik altid i Rubjerg kirke ved den samme 
døbefont, som blev brugt i den gamle kirke.

Familiefesten blev holdt på Strandfogedgården, og 
hvis der ikke var plads i stuen til festen, ryddede man 
også soveværelset for møbler.

Konfirmation
Konfirmationen blev holdt i Rubjerg kirke. Festen blev 
holdt hjemme i stuerne. Konfirmanden havde fået nyt 
tøj i dagens anledning, og konfirmationsgaven var en 
salmebog.

Sogneråd
I mange år holdt man sogneråds møderne her i stuen. 
Sognerådet var fælles for Rubjerg og Mårup sogne, 
og da Strandfogedgården lå midt mellem de to 
sogne, var det praktisk at mødes her.

Høstfest
Der var stor travlhed i høsten, hvor familie og venner 
kom og hjalp til. 

Når høsten var i hus, fejrede man det med en 
høstfest, hvor man kunne glæde sig over, at der var 
sikret forråd helt frem til næste høst.

Telefon
Strandfogeden fik redningstelefon omkring år 1900. Den 
blev dog kun brugt til privat brug i særlige tilfælde, som 
f.eks. ved tilkald af læge.

Man fik privat telefon i 1959. 

Hestevogn
Når man skulle til byen eller i kirke, brugte man hestevogn.

 

Indkøb
Når man fik brug for at købe ind til husholdningen, måtte 
man ind til byen. Det skulle man også, hvis man skulle have 
en ny sommerkjole eller en ny vinterfrakke.

En gang imellem kom der også et bud fra købmanden, som 
tog imod bestillinger, og næste dag leverede han så varerne

Sammenkomst
I midten af 1900årene havde familien på Strandfogedgården ofte kontakt med naboerne og familien.  
Derudover kom de også ved sjældne lejligheder ind til byerne Lønstrup, Løkken og Hjørring.

Ferie
Ferie med ferierejser som 
i dag kendte man ikke til. 
Dengang tog man på udflugter 
og familiebesøg.

Om sommeren mødtes de 
unge på stranden, hvor man 
legede og badede.

Tog
Jernbanen mellem Løkken og 
Hjørring blev åbnet i 1913. 
Det gjorde det nemmere, når 
man skulle til den Hjørring. 

Jernbanestrækningen blev 
nedlagt i 1963.

Cykel
Når man skulle til byen, kunne 
man også bruge cyklen.  
Børnene cyklede eller gik, når 
de skulle i skole.


