
BRIGGEN CLAUS AF FANØ

I 1897 fandt en usædvanlig stranding sted på Fanø.

Et fanøskib på vej fra Norge til England strandede på Vesterstranden. 

Det var briggen Claus. Det blev en tragedie, der berørte alle på Fanø. 

Hvorfor havde man ikke opdaget søfolkene på deres strandede skib, og 

hvorfor omkom alle otte unge sømænd? I samtiden var der enighed om, 

at hvis de var blevet ombord , ville de være blevet reddet.

Tragedien blev omtalt i alle landets aviser, og der blev diskuteret, hvorfor 

det kunne gå så galt, men det forblev et mysterium. På Fanø er historien 

om strandingen blevet husket.

Denne bog fortæller historien om skibet, strandingen og tragedien -  

og gør det primært ud fra samtidige kilder.
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Forfatter til ”Briggen Claus - et skib, en stran-

ding, en tragedie” er Sven B. Anthonisen.

Han er født i Esbjerg i 1944. Uddannet lærer, 

senere cand.  pæd. og har til sin pensione-

ring arbejdet som seminarielærer.

Han er af fanøslægt, og hans farfar var i 

mere end 50 år læge i Nordby. 

Sven Anthonisen har tidligere skrevet artikler 

om sin slægt og om Fanø.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling er udgiver 

af denne bog.

Museet præsenterer udviklingen på øen fra 

dens frikøb fra Kronen i 1741. Dette frikøb 

betød, at søfarten fik gode udviklingsmulighe-

der, og på et tidspunkt var provinsens største 

sejlskibsflåde hjemmehørende på Fanø. Det 

prægede livet og kulturen på øen.

På museet findes bl.a. en unik samling af 

skibsportrætter og skibsmodeller af de mange 

skibe, som var hjemmehørende på Fanø, hvor 

briggen Claus netop også var et af disse 

mange stolte fanøsejlskibe. Udover skibssam-

lingen rummer museet også en stor samling 

unikke originale fanødragter.

Midlerne til at gøre det muligt at udgive den-

ne bog er velvilligt doneret af ”Boghandler 

Henning Clausens Fond”. Boghandler Hen-

ning Clausen havde selv Fanø-rødder. Han 

var søn af kaptajn Søren Clausen, og hans 

farfar, H.H. Clausen, havde i mange år været 

kaptajn på briggen Claus og været reder for 

både Claus og flere andre fanøsejlskibe.


