Strandfogedens arbejde
Den primære opgave for en strandfoged var at føre tilsyn med stranden samt bjerge strandingsgods af
værdi, som for eksempel tømmer, tøj og andet vraggods. En strandfoged havde ligeledes pligt til at føre
protokol over bjærget gods og indrapportere det til politiet.
En gang om året arrangeredes der strandingsauktion, hvor alle kunne komme og byde på varerne.
Herudover deltog strandfogeden også i bjergningsarbejdet, når et skib var strandet.

Strandvagt
Når der var dårligt vejr gik strandfogeden strandvagt.
Det var redningsbestyreren i Lønstrup, som gav
besked om, at nu skulle vagtholdet ud til klinten for
af holde øje med skibe i havsnød.

Blålys
Hvis strandvagten om natten observerede et strandet
skib, tændte han blålys som tegn til skibet om, at
strandingen var observeret og at hjælpen var på vej.
Dette skulle forhindre de skibbrudne i at gå i deres
egne både, da det var mere sikkert at blive hentet af
redningsbåden.

Melding til redningsbestyreren
Når blålyset var udbrændt, begav strandvagten sig til
den nærmeste redningstelefon for at afgive melding
til redningsbestyreren. Denne alarmerede det øvrige
mandskab, som mødtes ved redningsstationen.
I mellemtiden havde redningsbestyreren besluttet
sig for, hvordan og med hvilke apparater han ville
redde de skibbrudne. Her var der mange faktorer, der
spillede ind, såsom stedet hvor skibet var strandet,
afstanden til land, vindens retning og styrke, søen og
strømmens beskaffenhed.
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Hvem gik vagten?
Det var enten strandfogederne eller redningsmændene, som
gik vagten. Strandfogeden i Rubjerg fik hermed en ekstra
forpligtigelse, men også en ekstra indtægtskilde. Ordningen trådte
i kraft i efteråret 1897 og ophørte først i 1974.
Timelønnen for at være strandvagt var:
1900:
0,50 kr.
1917:
1,00 kr.
1944:
1,80 kr.
1965:
7,87 kr.
1970: 14,60 kr.
1974: 21,70 kr.

Strandingsgods og auktioner
Skibenes ladninger – ofte trælast – blev almindeligvis solgt ved
offentlige auktioner samt på forstrands-auktionerne. Herigennem fik
beboerne i den træfattige egn mulighed for at købe billigt gavntræ og
brænde.
I denne protokol fra 1852 førte strandfogeden omhyggeligt en liste
over alt bjærget gods.

2. verdenskrig
Under krigen havde strandfogeden svært ved at udføre sit
arbejde, da de tyske soldater antog ham for at være spion
og forbød ham at færdes på stranden. Derfor fik han lavet et
særligt legitimationskort hos politimesteren.
Efter krigen drev der mange miner ind til kysten. De
udgjorde en stor fare for alle, så mange af dem blev bragt til
sprængning nede på stranden. Strandfogeden sørgede for at
sætte skilte op på stranden til advarsel.
Strandingsloven af 1895.

Strandfogeder i dag
Der er i dag omkring 100 statsansatte strandfogeder.
Det er lokale beboere, der dagligt holder øje med
strandenes tilstand og indrapporterer forurening, affald
og andre problemer.
Strandfogeder får cirka 12.000 kr. om året for deres
fritidsjob.

Bjergningsarbejdet
Her på vestkysten var der stor fattigdom, og det var derfor af stor
økonomisk betydning at kunne bjerge et “dødt” skib og få udbetalt en
bjergeløn, så derfor oprettede man lokale bjergelaug. Bjergelønnen
blev opgjort ud fra skibets og ladningens værdi.

Hvordan
Når et skib forliste, trådte en række myndigheder straks i aktion
– strandfoged, politimester, toldvæsen, amtmand og den lokale
konsul. Alt sammen for at sikre, at skibets ejer ikke led uret. Det var
almindeligt at ejeren solgte last, inventar og skibsvrag på auktion.
Så havde han penge til at betale udgifter til bjergning, vagthold og
hjemtransport af mandskabet.
Når besætningen var reddet i land, gik man i gang med bjergning af
gods og inventar fra skibet. Bjergearbejdet blev i reglen udført af det
lokale bjergelaug. Da bjergearbejdet kunne være ret indbringende
havde alle ejendomme ret til at have en mand i bjergelauget.

