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Anmeldelse:

Ny bog om alle tiders største 
skibsforlis ved den jyske vestkyst
Palle Uhd Jepsen: Den sidste rejse. Historien om linjeskibene
HMS St. George og HMS Defence og deres tid til de forliste på
Jyllands vestkyst den 24. december 1811. Strandingsmuseum
St. George. Udgivet af Forlaget De Kulturhistoriske Museer i
Holstebro Kommune, 2017. Kan købes i boghandelen og
Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. 245 sider. Rigt
illustreret. Pris: 299 kr.
Mange på Fanø kender utvivlsomt Palle Uhd Jepsen, der

som vildbiolog og forfatter har beskæftiget sig med fugleun-
dersøgelser, reservatarbejder og naturforvaltning i store dele
af Vadehavsregionen. På Fanø samarbejdede han således i
1960’erne med køjemester Axel Brinch om fangst og ring-
mærkning af fugle i Sønderho Gamle Fuglekøje. 
Blandt hans mange bøger kan nævnes Jordsand – fuglenes

ø i Vadehavet (1976), medforfatter til Fanø – bebyggelse og
landskaber (1977), Vadehavsbilleder. Natur og mennesker i et
tidevandsområde (2000) og Ho, Langli og Skallingen (2013). 

Den sidste rejse
Under en storm med vindstød af orkanstyrke var de to engel-
ske linjeskibe St. George og Defence den 24. december 1811
strandet og slået til vrag af voldsomme brodsøer ud for Nis-
sum Fjord. Det skulle vise sig at blive den hidtil største stran-
dingskatastrofe på Jyllands vestkyst. Af de godt 1.300
ombordværende søfolk og soldater overlevede kun 17 perso-
ner! Om katastrofen, begivenhederne forud, redningen af de
få overlevende og senere tiders fund og bjergning af vrag og
vraggods, der i dag er udstillet på Strandingsmuseum St. Ge-
orge i Thorsminde, har Palle Uhd Jepsen skrevet en både vel-
dokumenteret og forrygende spændende bog. Nogle vil nok
nikke genkendende hertil, for allerede i 1985 skrev han hi-
storien om de tragiske forlis, men i forbindelse med den nye
store 30 mill. kr. udvidelse af Strandingsmuseet har han nu
begået en helt ny udgave af bogen, som også må have interes-
sere for læsere på Fanø, der er optaget af skibsfarts- og mari-
timhistorie. 
Den nye udgave, der er mere end dobbelt så stor som den

første, er blevet en meget smuk og rigt illustreret bog med nu-
tidige fotografiske optagelser og mange fornemme gengivel-
ser af historiske dokumenter, skibsmalerier og søkort. 
Dertil er det ganske imponerende, hvad Uhd Jepsen har

fundet frem af hidtil upåagtede kilder i både engelske og dan-
ske arkiver. Det har helt sikkert ikke altid været lige nemt og
har utvivlsomt krævet vedholdenhed og et stort slid. Men ud
af det overvældende stof har han på forbilledlig vis formået
at sætte de to strandinger ind i et historisk perspektiv, så læ-
seren får indsigt i de mange brogede og skiftende politiske
konstellationer mellem Danmark, Sverige, Rusland, Frankrig
og Storbritannien.
Uhd Jepsens redelige stil forhindrer bestemt ikke, at bogen

både er nærværende og dramatisk, når han lader samtidige
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dokumenter fortælle: Det være sig søfolks egne gribende be-
retninger om tvang, disciplin og straf med forsøg på mytteri,
om lemlæstelser og død som følge af grufulde og altødelæg-
gende storme og søslagenes mareridt af blodige rædsler.

Strandingsmuseum St. George i Thorsminde
Ud over historien, der gik forud for de dramatiske hændelser
og selve forliset julenat 1811, herunder de lokale fiskeres bjerg-
ning af vraggods og de mange hundrede lig mellem Nymin-
degab og Oksby Strand, beretter Uhd Jepsen detaljeret om
senere tiders dykninger med fundene af de to vrag og vrag-
gods og oprettelsen af Strandingsmuseum St. George i 1992,
hvor ikke mindst den kendte dykker Gert Normann Andersen
spillede en stor rolle. Her slutter Uhd Jepsens historie ikke, for
der blev i de følgende år fortsat gjort store fund med i bogsta-
veligste forstand det mirakuløse fund i 2003 af det 11,5 m høje
ror, som St. George havde mistet ud for Lollands kyst fem uger
før det skæbnesvangre forlis julenat. Dette markante fund og
mange andre sammenholdt med ny forskning førte som nævnt
til, at museet her i 2017 kunne udvides efter en bevilling fra
ikke mindst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond. Et indtryk af de to skibes kolossale dimensioner er
skabt ved at det gigantiske ror har fået en hel central position,
opstillet lodretstående igennem museets tre etager!
Ikke blot på Jyllands vestkyst har utallige strandinger fun-

det sted. Fanø har om nogen også gennem tiderne haft sine
egne dramatiske strandinger og forlis, som den tragiske del af
den ellers så glorværdige søfartshistorie. Adskillige bøger med
beretninger herom findes allerede, men den rystende historie
om alle tiders største skibsforlis ved den jyske vestkyst er
endnu et vidnesbyrd om den skæbne, mange sømænd og ma-
rinesoldater blev udsat for. Derfor Læs bogen og besøg museet
– i nævnte rækkefølge!

Per Hofman Hansen

Hjælp til rygestop – Kvit og Frit
Vil du være røgfri? Benyt dig af et af Fanø Kommu-
nes tilbud, og få den hjælp, der netop passer til dig.
Dine chancer for at blive røgfri øges markant, hvis
du bruger den rette hjælp.
Stoplinien
Dit rygestop behøver ikke være længere væk end den
nærmeste telefon. Stoplinien tilbyder telefonisk rygestoprådgiv-
ning. Her taler du med en erfaren rådgiver, der har stor viden om
rygestop.  Fanø Kommune har indgået en særlig aftale med Stop-
linien. Det betyder, at du – ud over en enkeltstående samtale –
også kan vælge at aftale telefonisk rygestoprådgivning, som et
længerevarende forløb. Tilbuddet gælder for alle borgere bosid-
dende i Fanø Kommune og kan aftales telefonisk hver dag man-
dag til fredag kl. 10-20, fredag dog 10-16 – tlf. 80 31 31 31 på eller
SMS »rygestop« til 1231* eller via Facebook.com/Stoplinien.dk

Gratis rygeafvænningsprodukter
Det kan for nogle være en god ide, at kombinere rådgivning med
brug af rygeafvænningsprodukter. 
Efter aftale med rygestoprådgiver har du mulighed for i en af-

grænset periode at få rygeafvænningsprodukter gratis i forbin-
delse med:
– rygestopkursus i Sundhedshuset i perioden d. 17. januar – 7. fe-
bruar 2018, i alt fem mødegange
– livsstilssamtale i Sundhedshuset kombineret med et telefonisk
rygestopforløb v/Stoplinien 
På rygestopkurset vil du få hjælp og støtte til at forberede dit ryge-
stop bedst muligt og hjælp til at bryde dine rygevaner. Du får vej-
ledning om sundhedsmæssige fordele, håndtering af din vægt
under dit rygestop samt idéer og tips til at tackle rygetrangen. I for-
bindelse med kurset vurderer du sammen med rygestoprådgiveren,
om det vil være en fordel for dig at anvende rygeafvænningspro-
dukter i forbindelse med det planlagte rygestop.
Hvis du i stedet ønsker en livsstilssamtale og et telefonisk ry-

gestopforløb v/Stoplinien vil der ligeledes være mulighed for at
benytte tilbuddet om gratis rygeafvænningsprodukter, så du får
den rigtige hjælp og støtte i forløbet. 
Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Fortvivl ikke hvis

du tidligere har prøvet at holde op med at ryge uden held. Dine
erfaringer kan hjælpe dig til at blive røgfri og chancen for at gen-
nemføre vil være større. Læs mere på: www.fanoe.dk – søg: rygestop.

Velfærdsforvaltningen, Fanø Kommune

Medlemmer til naturrådet
Der skal oprettes et lokalt naturråd, som dækker Fanø, Varde,
Esbjerg og Tønder Kommuner. Naturrådet får til opgave at
bistå kommunalbestyrelserne med udpegningen af områder,
der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort
er en del af kommuneplanerne og skal sikre større og bedre
sammenhængende naturområder i fremtiden.  Formålet med
naturrådet er at sikre inddragelse af lokal viden og sikre en
afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresser. Naturrå-
dets rolle er rådgivende og den endelige beslutningskompe-
tence ligger ved kommunerne.     

Indstilling af medlemmer til rådet
Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at
være repræsenteret i rådet, kan indstille 1 medlem og 1 sup-
pleant til naturrådet jf. § 4 stk. 3 i bekendtgørelse om etable-
ring af lokale naturråd.

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem
af naturrådet:
• Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hoved-
formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres
formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål
eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyt-
telse og benyttelse af natur.

Naturrådet skal bestå af højest 20 medlemmer og der skal til-
stræbes en ligelig repræsentation af medlemmer, der vareta-
ger henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og
fritidsinteresser. Endvidere skal der sikres en lige fordeling
mellem mænd og kvinder jf. ligestillingsloven. Det betyder,
at foreninger og organisationer skal indstille både en kvinde
og en mand, når der indstilles medlemmer og suppleanter.
Kravet kan dog fraviges, hvis det kan dokumenteres, at det
ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret i organisationen
eller foreningen.   

Indstilling af medlemmer skal ske på mail til:
plan@esbjergkommune.dk
Indstillingen skal indeholde følgende oplysninger:
• Organisationens eller foreningens navn.
• Organisationens eller foreningens formål.
• Oplysninger om, hvem der indstilles som henholdsvis
medlem og suppleant, og kontaktoplysninger på disse.

• Dokumentation for medlemssammensætningen, såfremt
der indstilles et medlem og en suppleant af samme køn.

Tidsfrister 
Fristen for at indstille medlemmer til naturrådet udløber den
14. december 2017.

Naturrådet skal nedsættes senest den 15. januar 2018.  Rådets
sammensætning vil blive meddelt direkte til de organisatio-
ner og foreninger, der har indstillet medlemmer, samt annon-
ceret på kommunernes hjemmesider. Første møde i
naturrådet forventes afholdt i slutningen af januar 2018.

Har du spørgsmål vedrørende naturrådet er du velkommen
til at kontakte kommuneplanlægger Astrid Moltke Jordt på
telefon 76 16 33 05 eller mail asjor@esbjergkommune.dk

Et Juleeventyr
Vil I høre et rigtigt juleeventyr?
Historien begynder i en gammel
slidt Brugs i Nordby på Fanø, som
heldigvis havde- og har en visio-
nær brugsuddeler og bestyrelse.
For hvad skete der – ja, hør nu
her!
Den gamle Brugs blev for-

vandlet til den aller smukke-
ste blomsterbutik i verden. 
Folk kom langvejs fra og

havde aldrig set magen.
Herrer og damer var ved at
dåne over al den skønhed, som de dejlige, smukke og dyg-
tige blomsterpiger skaber dag efter dag. 
Historien gik fra mund til mund, så nu kommer der gæster

fra hele verden og Dronninglund. Tusind tak for det. 
Og så fik vi en fin sportsbutik oveni.

K. T. J.

Michael Rasmussen
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