
Flaskepost
En flaskepost er en meddelelse, som er 
anbragt i en lukket flaske, der kastes i 
havet i håb om, at nogen vil finde den og 
reagere på meddelelsen. Flaskepost har 
været anvendt af skibbrudne, men det 
er uvist, om det nogensinde har ført til 
redning af menneskeliv.

Mere systematisk har flaskepost i form 
af såkaldte strømflasker været anvendt i 
studiet af oceanernes overflade strømme. 
Strømflaskerne blev kastet ud på kendte 
positioner og indeholdt en opfordring til 
finderen om at rapportere fundstedet.

Som det fremgår af disse papirerer, fandt 
strand fogeden i 1954 en flaskepost, en 
såkaldt “one shilling” flaske eller strøm
flaske, og han fik udbetalt findelønnen. 
Flasken var blevet udsat på en position 
mellem England og Danmark, og er 
drevet ind til kysten ved Rubjerg godt fire 
måneder senere.Spisebordet

 
Bordet i stuen er lavet af pitchpine og 
fremstillet af en lokal snedker.

Træet, der blev brugt, var en stor planke, 
som strand fogeden havde bjærget 
på stranden. Ved den efterfølgende 
strandings auktion havde han gemt 
planken i en bunke billigt træ, så han selv 
kunne købe den for et billigt bud.

Voltakors
Voltakorset er et kors af kobber og 
zinkplader med en fugtig tøjskive 
imellem. Den skulle virke helbredende 
ved sin “elektriske kraft”.

Dette kors stammer fra Strandfoged
gården og har været brugt i flere 
generationer.

Man kunne ud over voltakors også 
købe gigtkæder, gigtringe og lignende 
genstande, der blev tillagt helbredende 
virkning på alle mulige lidelser.

Gårdnissen
Nissen boede oprindeligt ude i skoven. I 
1500 og 1600årene havde man fældet 
al skov, og sandflugten kunne hærge 
og ødelægge markerne. Det betød, at 
skovnisserne blev boligløse og måtte 
flytte ind i menneskenes boliger.

Der har sikkert boet nisser her på 
gården siden 1724, da man byggede den 
oprindelige degnebolig.

Nissen er lille af vækst og med rød 
tophue. Man sagde om ham, at han var 
ufattelig stærk, kunne løbe lynhurtigt, 
og at hans latter, der lød som en hests 
vrinsken, kunne høres i miles omkreds. 
Der boede kun én nisse på hver gård, 
og han indrettede sig på loftet i laden 
eller over stalden. Nissen var hjælpsom 
og loyal over for bonden, hvis han hver 
lørdag aften og ved højtiderne blev 
belønnet for sine tjenester med et fad 
sødgrød med en smørklat i.

Set og sket på Strandfogedgården
Mellem år og dag er der sket mange spændende begivenheder her på gården.


