
Ny forening lægger ud med to dramaer
Onsdag den 8. oktober er Maritimhistoriske Selskab vært ved et foredrag, som holdes i de 
nyrestaurerede bygninger ved beddingen i Thorsminde.

     

Ved foredraget vil journalist og forfatter Knud Jakobsen fortælle om to store dramaer til søs, som 
fandt sted for 125 og 100 år siden. Arkivfoto.
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Onsdag den 8. oktober er Maritimhistoriske Selskab vært ved et foredrag, som holdes i de 
nyrestaurerede bygninger ved beddingen i Thorsminde.

Selskabet blev stiftet den 19. juni i år efter nedlæggelsen af Strandingsmuseets Venner og har 
blandtandet til formål at fremme interessen for den maritime historie omkring Nordsøen og støtte 
det nye søkrigsmuseum i Thyborøn.

Ved foredraget vil journalist og forfatter Knud Jakobsen fortælle om to store dramaer til søs, som 
fandt sted for 125 og 100 år siden, og somfik vidt forskelligt udfald. Det første drama er dampskibet 
Danmarks forlis i Atlanten den 6. april 1889 og den efterfølgende redningsaktion, som han kalder 
den måske største og mest spektakulære redningsaktion nogen sinde.

Det danske emmigrantskib S/S »Danmark« blev slået læk midt i Atlanten, og trods hårdt vejr 
lykkedes det at redde samtlige 734 passagerer og besætningsmedlemmer. Det blev gjort uden 
moderne hjælpemidler af nogen art, og det var så stor en bedrift, at det fyldte avisforsider over hele 
verden.

Det andet drama, han vil fortælle om, blev en anderledes blodig affære. Det er søslaget ved 
Helgoland den 28. august 1914, hvor tyskerne mistede over 1200 mand og fire skibe.

Overlegne britiske styrker sænkede blandt andet den lette krydser SMS Cöln, der var bestykket med 
12 hurtigtskydende kanoner på 10,5 centimeter. En af disse kanoner står i dag hos Gert Normann i 
Holstebro og skal indgå i det nye Sea War Museum i Thyborøn.

Aftenens to foredrag støttes af Folkeuniversitetet, og alle er velkomne.


