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Strandingshistorier L. Mylius-Erichsen Hent PDF Forlaget skriver: »Alt er så tamt og blegt nu.... de store
drifter er kuede i menneskene nu om dage.«

Ordene er hentet fra en af bogens fortællinger og er passende som et motto forMylius-Erichsens liv.
Udover af skildre det oprørte hav og de heroiske forsøg på at bjerge liv i kamp med havet, er det en længsel
efter at overvinde det udlevede og ligegyldige, der er på færde i Mylius-Erichsens liv og forfatterskab.

Strandingshistorierne fra den jyske vestkyst er en række fængslende og præcise fortællinger om vestjyske
fiskeres og søfolks liv.

I denne udgave er skildringen af den største stranding i Danmark nogensinde: forliset af de engelske
krigsskibe St. George og Defence i 1812 hvor mellem 1300 og 1800 mennesker omkom ved Thorsminde.

Mylius-Erichsen omkom sammen med sine to rejsekammerater på Danmarksekspeditionen til
Nordøstgrønland i 1907.
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