
Eratos stranding d. 7. februar 1894: 

Én mand druknede, én frøs ihjel, og 18 mand blev reddet, efter at skibet 

”Erato” strandede ved Spirbakken. Flere redningsbåde, redningsfolk og 

frivillige var i aktion for at hjælpe: 

Det var tidligt om morgenen. Havet stod højt, og store bølger ramte klitterne. 

Skibet Erato var på vej fra Helsingborg til Liverpool med en ladning tømmer. I 

det dårlige vejr kom skibet for tæt på land. Det stødte på grund ved 

Spirbakken. 

En strandvagt så skibet og ringede efter redningsfolk og heste. 

Kandestedernes redningsbåd blev sat i havet. Men netop da redningsbåden 

nåede ud til skibet, rev dækslasten sig løs og skyllede ud i bølgerne. Tømmeret 

var tæt på at slå redningsbåden i stykker. 3 årer blev knust. Redningsbåden 

måtte søge land. Redningsmændene prøvede igen at ro ud til skibet. Både med 

Spirbakkens redningsbåd og Kandestedernes gamle redningsbåd. Men begge 

forsøg mislykkedes på grund af flydende tømmer og stærk strøm. 

Besætningen på Erato så redningsmændenes kamp mod havet. De bandt sig 

fast i rigningen for ikke at blive skyllet over bord. De var våde og iskolde.  

Igen satte redningsmændene Spirbakkens redningsbåd i havet. Endelig 

lykkedes det at ro helt ud til skibet. 12 mand blev reddet. Men en af 

sømændene blev skyllet over bord. Der var intet, redningsfolkene kunne gøre 

for at redde ham. Han druknede. 

Der var flere sømænd ude på Erato. Kandestedernes redningsbåd blev roet ud 

til skibet. Fire mand reddede sig over i redningsbåden ved egen hjælp. 3 mand 

sad bundet fast til riggen. De var stive af kulde og kunne ikke bevæge sig. Med 

fare for sit liv, klatrede redningsmanden Christoffer Dalsgaard ombord på 

Erato. Han skar 2 mand fri og bar dem ned i redningsbåden. Den sidste mand 

var allerede frosset ihjel.  

De 18 overlevende sømænd blev plejet af lokale folk i byen. Christoffer 

Dalsgaard modtog som den yngste redningsmand nogensinde 

Dannebrogmændenes hæderstegn for sin dåd.  

 



Ting og minder fra Erato: 

På Skagen By- og Egnsmuseum er der to ting, der var ombord på skibet 

”Erato”. Den ene ting er en galionsfigur. Den hænger i rummet før 

Mindehallen. Figuren har siddet på skibets forstavn.  

Den anden ting er en vandspand. Den står i den rige fiskers hus. Både 

galionsfiguren og spanden er sikkert blevet solgt på en auktion efter 

strandingen. 

Der er også et foto af Christoffer Dalsgaard. Han kravlede over på det 

strandede skib og reddede to sømænd. De var så kolde, at de ikke selv kunne 

kravle over i redningsbåden. 

Inde i redningsstationen er der en model af ”Erato”. Da skibet strandede, 

bandt sømændene sig fast i rigningen (master og sejl) for ikke at blive skyllet 

væk.  

 


