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Klaas Prins maakte mij attent op het bestaan 

van een Deens museum, geheel gewijd aan 

schipbreuken: het Strandingsmuseum 'St. 

George' in Thorsminde, een plaatsje van 440 

inwoners in Midden Jutland, aan de Noord-

West kust van Denemarken. Dit deel van de 

kust is van oudsher berucht om zijn stormen, 

zware mist, onvoorstelbare zeestromingen en 

steeds veranderende diepten. Er ligt hier geen 

enkel eiland voor de kust om beschutting te 

bieden. 

 

 

Hier hebben in de loop de eeuwen duizenden schepen 

hun einde gevonden waaronder twee Engelse 

oorlogsschepen, de H.M.S St. George en de H. M. S 

Defence. Beide linieschepen waren onderdeel van de 

Britse Baltische vloot en werden op Kerstavond 1811 

door een woedende westerstorm naar de Deense kust 

gedreven. De bemanningen, in totaal ruim 1300 man, 

overleefden de ramp niet. In diezelfde storm 

vergingen overigens ook twee Britse oorlogsbodems 

voor de rede van Texel. Het naar het Engelse 

linieschip genoemde museum werd in 1992 geopend 

en herbergt inmiddels duizenden artefacten, 

grotendeels verkregen als gevolg van duikexpedities. 

Tevens bewaart men hier de herinnering aan de grote 

zeeslag uit 1916 in het Noordelijk gelegen Skagerak 

tussen de Duitse en Engelse oorlogsvloten. De 

Engelsen claimden hier een 

strategische overwinning hoewel hun 

verliezen (6.000 man) aan mensen en 

schepen twee maal zo hoog waren als 

de Duitse. De Duitse vloot durfde 

echter de haven niet meer uit. 

Al met al geen museum om erg 

vrolijk van te worden. Toch ontvangt 

men hier jaarlijks veel bezoekers die 

in de historie van deze plaats 

geïnteresseerd zijn. Vooral de 

ondergang van de twee Engelse 

schepen hebben de bewoners van 

Thorminde diep ontroerd en de 

tragiek van de ruim 1300 

aangespoelde slachtoffers is van 

vader op zoon en van moeder op 

dochter overgedragen. In 1937 werd 

een grote herdenkingssteen geplaatst op de landtong waar dat alles gebeurde.  

Voor ons vormen de uit het wrak van de St. George geborgen en vaak fraai geìriseerde flessen waarschijnlijk het 

interessantste van wat er in het museum te zien is waarbij direct de grote variatie aan modellen opvalt. In 2012 

verscheen hierover een 350 pagina's dik boek 'The Glass Beverage Bottles of H.M.S. St. George 1785-1811' 

geschreven door K.Charles Cooper. Het is ook op internet te vinden: 

https://sha.org/bottle/pdffiles/Englishwreck1811report.pdf . 

Impressie van de ondergang van de St. George 

https://sha.org/bottle/pdffiles/Englishwreck1811report.pdf


 

 

 

 

 

Ook de schrijver ontkwam niet aan de 

ontroering, getuige de opdracht 'In  memory 

of the more than 1300 men, women and 

children of the H.M.S St. George and H.M.S 

Defence that lost their lives at sea.' 'All your 

waves and breakers have swept over me' 

(Psalm 42:7) 

Naast een uitvoerige schets van de politieke 

en commerciële situatie beschrijft hij de 

inmiddels geborgen 128 wijnflessen,  

7 bierflessen, 6 portflessen, 34 

champagneflessen en 4 kelderflessen en vraagt zich af waar die allemaal vandaan gekomen zijn. Na de 

tewaterlating in 1787 deed de St. George dienst in o.a. de wateren van Frankrijk, Portugal, Italië, Minorca, 

Denemarken, Jamaica, Barbados en Nova Scotia en waarschijnlijk zijn ze uit al die plaatsen en streken afkomstig. 

Maar hoe verschillend ook, flessen vertellen verhalen. Dat hebben deze met al hun soortgenoten gemeen. 

  

 

 

 

Hier en op de vorige pagina: Een viertal 

opnamen van in de vitrines geplaatste 

flessen, afkomstig van de H.M.S. St. George. 

Enkele afbeeldingen 

van sterk 

geïriseerde flessen 

uit bovengenoemd 

boek 


