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Strandinger ud for Rubjerg Knude
Jammerbugten
Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede 
strandinger gennem århundreder langs den jyske vestkyst, er den ellers yndefuldt bugtede linie mellem Skarreklit i syd til 
Hirtshals i Nord et virvar af prikker, der markerer strandede og ituslåede skibe; fuldriggere, dampere og fi skerbåde.

Belgrove 1921
Svensk damper på vej til England med en last jern. I en hård efterårsstorm mistede den styringen ud for Hanstholm og 
drev ind ved Rubjerg. Af den 19 mand store besætning, var der kun 4 som redede sig i land på en primitiv fl åde. De kunne 
dog ikke komme op ad den stejle og lerede skrænt ved Rubjerg Knude. De fandt en lille hule at søge tilfl ugt i. Næste dag 
blev de fundet af strandfogeden fra Rubjerg, Rasmus P. Christensen. I dagene derefter drev ligene af  8 søfolk iland. De blev 
bragt til Strandfogedgården i Rubjerg og opbevaret i laden indtil begravelsen. De er begravet på Rubjerg Nye Kirke i en 
fællesgrav.
Masten fra skibet drev senere iland, og blev brugt til nye vinger på Vennebjerg Mølle.

Gibraltar 1881
Skibet Gibraltar var et sejldampskib af jern fra Helsingborg, bygget 1873. Det var på rejse fra Sunderland til Stockholm 
med stenkul. Ved forliset blev alle 8 søfolk reddet. Skibet ligger 100 meter ude, udfor 2. høfte, syd for Lønstrup

The Crescent 1808
Skibet var en fregat tilhørende den engelske fl åde. Hun strandede i en hård december-storm. Det var under Englandskri-
gene, og hun var på vej til Gøteborg med forsyninger til den engelske østersøfl åde. Skibet strandede pga. fejlnavigation. Der 
druknede (højst) 240 personer, mens 60 overlevede. De overlevende blev ført som krigsfanger til København, og udvekslet 
med danske krigsfanger i England. Man fandt 33 druknede, som alle blev begravet i en stor fællesgrav på Mårup Kirkes 

kirkegård. Fællesgraven er 
markeret med en mindesten 
for 240 omkomne engelske 
marinere. Ved kirken er der 
også opstillet det ene anker 
fra skibet.

Eschersheim S/S 1940
Skibet Eschersheim S/S, var 
en damper af stål fra Bre-
men, der forliste 13. marts 
1940.
Skibet blev bygget 1913 og 
var 3303 Br. Reg. T. stort.
Ved forliset druknede der 5 
og 26 blev reddet. Escher-
sheim sejlede med koks
ved forliset, hvor det påse-
jlede en undersøisk hindring 
og sank.

China 1879
Fregat med last af bomuld, 
forlist 6. maj 1879. Kun få 
spanter stikker op fra
bunden.

Strandinger ved Rubjerg Knude fra 1858 til 1882.
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Redningsvæsen
Lønstrup redningsstation blev oprettet i 1852. Den var en af de første i landet. Redningshuset har haft fl ere pladser. Det 
nuværende er fra 1936. Den sidste redningsbåd blev i 1984 fl yttet til Slettestrand.
Den første båd havde et mandskab på 12, hvoraf de 10 roede. I 1927 fi k man en motorbåd. Redningsmandskabet gik 
strandvagt i dårligt vejr fra Skallerup i nord og Rubjerg i syd helt frem til 1973.
Der er reddet 260 personer fra Lønstrup redningsstation, deraf 9 med redningsstol.
I 1997 overdrog Finansministeriet den gamle redningsstation til Lønstrup Fiskeriforening og Lokalhistorisk Forening for 
Lønstrup og Omegn, hvis formål det er at indrette huset til en udstillings- og informationsbygning om Lønstrup før og nu.

Gravsten fra Rubjerg Gamle Kirkegård. Omkomne fra strandingen af damp-
skibet »Anton« af Kiel, 1895.


