


Grundstammen i museet er fund bjærget fra havets bund i slutningen af 1980’erne fra de to engelske linje-
skibe HMS St. George og HMS Defence, som strandede juleaftensmorgen 1811 i en orkan ud for Thorsmin-
de. 
 

Det første museum lå samme sted som det nuværende. 
 

Den nye bygning er skabt af arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda fra København der her beskriver 
opgaven med at bygge museet: 

Om museet 
Strandingsmuseum St. George åbnede første gang i 1992 og genåbnede efter en totalrenovering 
som et helt nyt museum i 2017. 

»For os arkitekter har det været en spændende udfordring, en uforglemmelig oplevelse, at stifte så tæt 
bekendtskab med et barskt og forunderligt sted – beskeden som by men gigantisk når naturkræfterne ta-

ger fat. Det kan ikke være tilfældigt at stedet hedder Thorsminde! 
 

Arkitekturen er blevet en balance mellem to kræfter. De lave skure, med sammenbyggede tage, fremstår 
som et bølgende mørkt hav, der omgiver en lys bygning, med et opstigende tårn. 

 

Det er blevet en kontrast der søger at formidle to forhold: at være fortabt eller at blive reddet. Større 
forskel kan man næppe udsættes for!« 

Undervejs i projektet blev de grebet af tanken om de enorme naturkræfter, der forårsagede katastrofen 
med HMS St. George og HMS Defence i julen 1811. Det nye museum er opstået i spændet mellem den ulti-
mative tragedie og håbet. 
 
Udstillingen er designet af Event Communications fra London, der har designet flere museer i verdensklas-
se, blandt andet Titanic museet i Belfast. 



Drivanker 



Den Sidste rejse 
 
Titusindvis af søfolk har gennem tiden mistet livet ved strandinger å¨den jyske vestkyst. Den største 
strandingskatastrofe fandt sted julenat 1911 i havet ud for Thorsminde. 
 
Flere engelske linjeskibe var på vej hjem til England fra Østersøen, herunder HMS St. George og HMS De-
fence, 
 
Op mod jul gik det galt. En orkan fejede ned over havet fra nordvest, og slog skibene ud af kurs. Tidligt 
julemorgen strandede de to skibe. redningsbåde var ukendte, så da bølgerne knuste skibene, tog havet 
stort set alle ombord. Ud af de 1300 mand på de to skibe kom kun 17 levende i land. 









Roret bjærges 
 
Roret har sin egen eventyrlige historie. Under Energi E2's arbejde med at etablere Nysted Havmøllepark 
blev roret fra At. George ved et tilfælde fundet ved Rødsand. 
 
Vandet var klart og isnende koldt, da dykker Karl Spuhr den 2. januar 2003 dykkede ned for at finde et 
tabt anker. Han fandt ikke, hvad han ledte efter, men opdagede i stedet en lang genstand af træ med 
bronzebeslag og kobberforhudning - det var roret fra St. George. 
 
Roret blev bjærget af JD-Contractor og transporteret til Thorsminde. 
I dag er roret, der er 11,35 m langt og vejer ca. 5 tons, museets største klenodie. 



Roret er for stort til, at det kan frysetørres, og det indeholder derfor stadig en del vand fra dets tid på 
havets bund. Kranvægtene måler trykfordelingen og vægten på roret. 
Det gør det muligt at indstille klimaet omkring roret, så det opbevares under optimale forhold. 



Der er god udsigt fra tårnets top 


