
Bøgeskoven havn

Stormfloden i 1872 hører til en af de stør-
ste naturkatastrofer i Danmark. En orkan
fulgt af en voldsom oversvømmelse.
Det gik ud over den sydøstlige og sydlige
dele af de danske kyster.
På Lolland-Falster brød vandmasserne ind
over de lave dæmninger. Til lands krævede
Stormfloden op mod 100 menneskeliv.
Mere end 250 skibe strandede eller led
skibbrud i danske farvande. Måske druk-
nede så mange som 185 søfolk. Det blev
til Danmarks største Strandingskatastrofe.
Mange i vore dage har udtrykt forbavselse
over det umådelige omfang af ulykkerne,
når de hørte om dem.
Gundersens strandingskort fra Det norske
Veritas kendes bl.a. af lokale fiskere.

Slup Martha af Stavanger strandede på Karl-
strup Strand og ikke Ishøj Strand.
Den norske bark SØRIDDEREN strandede
nord for Bøgeskoven havn ved Gjorslev. Ik-
ke som afsat på kortet - på Strøby Strand.

Barkerne ATLAS og STÆRKODDER
strandede i virkeligheden ved Tommestrup
i Storeheddinge Sogn. Mirakuløst blev
begge mandskaber reddet.

Se efter jernbark HOPE ved Nyord

Køge blev ramt af udbredte oversvømmel-
ser og et højvande på 12 fod, samt store
økonomiske tab. Selv om det er langt over
hundrede år siden lever mindet stadig.

Jeg har i en årrække samlet historier,
små og store, fra de danske kyster. Jeg
har ved en del lejligheder talt med folk for
at høre om deres families erindringer og
andre stedlige historier.
Alle stormflodshistorier har jeg lyttet til,
men især har skibene og strandingerne
haft interesse.

Du er altid velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kjeld Ejdorf
Karlstrupvej 61

2680 Solrød Strand
40 76 22 04

E-mail: ejdorf@mail.dk

     Bark         Brig          Skonnert          Jagt

Nyord

Møn

Strandingskort den 13. november 1872
optegnet af Det Norske Veritas.
Kortet viser de fleste strandinger
i det sydøstlige Sjælland.

CASTOR ved Møn
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Kjeld Ejdorf

Redningsforsøg i Køge Havn. Til venstre kalkbrænderens
hus. Øjensynlig skibsbygmester Flindts undsætning af
kalkbrænderens familie.
Til højre formodentlig tyske bark WILLIAM BATEMANN.

Lanterne hos Martin Larsen fra
Jersie. Købt på strandingsauk-
tion i Skillingskroen på Ølse-
magle Strand.
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