D/S «NORGE» `S SISTE SKJEBNESVANGRE TUR.

Av Leif V. Hansen

Engelske og amerikanske atlanterhavs-rederier økte sin andel av den norske emigranttrafikken
til Amerika utover i 1890 årene. Det var mange som valgte Liverpool-baserte Cunard Line og
White Star Line. Nedgangskonjunkturene i Amerika pekte nedover, og emigranttrafikken
stoppet litt opp. Thingvalla-gruppen som eide D/S «Norge», hadde et svakt kapitalgrunnlag, og
redningen ble det mye sterkere De Forenede Dampskibsselskaper(DFDS) som kjøpte opp
Thingvalla-gruppen i 1898. De dannet et nytt rederi som ble kalt Skandinavia-Amerika Linjen.
Det ble også kontrahert nye skip.
Gamle «Norge» seilte videre og var blitt en veteran og fikk ord på seg for å være en traust sliter.
Tidlig i 1904 ble DFDS presset i priskrigen mellom engelske, tyske,
nederlandske og amerikanske interesser som kalte seg Scandia Line. Til glede
for emigrantene var pris for en engangsbillett til New York nede i 18 dollar eller
ca. 80 kr. på tredje klasse.
«Norge»`s siste skjebnesvangre tur startet som vanlig i København 22. juni
1904. Været var uvanlig grått og trist til denne årstiden å være. Skipet kom til
Kristiania 8 timer forsinket pga. stiv kuling på overfarten. De som ikke var
sjøsyke, kunne oppleve St. Hans bålene på vei inn fjorden til Kristiania. Like
over midnatt klappet båten til kai rett mot Akershus festning.
Tidlig neste formiddag var det klart for avgang med 232 norske og svenske
passasjerer. Det kom ytterligere 90 passasjerer fra Kristiansand. Dermed var
nordmenn den største gruppen på 288 til sammen.

En av passasjerene var en 18 år gammel gutt fra Kristiania. Han hadde allerede utgitt sin første
diktsamling. Hans onkel i Amerika hadde spandert turen, og billetten dumpet ned i postkassa
hans kort tid før han skulle opp til eksamen artium. Dermed ble det Amerika tur isteden.
Hermann Portaas het han, men tok senere etternavnet Wildenvey. Han har gitt sin versjon av
forløpet i sin selvbiografiske fortelling «Vingehesten og verden».
Da den vel hundre meter lange båten var klar for avgang var han om bord og sto ved rekka og
vinket farvel til hans kortvarige forelskelse fra tiden før avreise. Der sto hun sammen i den store
mengden og vinket farvel.
«Det dundrer i vinsjer, det snakkes, ropes, og skrikes i land og om bord ennu en halv time, det
er lite å få sagt fra rekken. En forholdsvis elegant ung mann stiller seg ved siden av meg og
vinker ned til Charlotte. Nice girl- sier han og meget elegant presenterer han seg. Estermann fra
Skottland på vei til New York. Vi er plutselig blitt to om å si adjø til Charlotte, og det gjør det
liksom lettere for mig. Så ringer uhyret til avgang, litt senere brøler det, et lite forkomment
hurra høres, og «Norge» vender nesen utover fjorden. Farvel fedreland og norsk sommer og
Charlotte. Hun vifter lenge, som alle andre, så blir hun borte, og båten glir utover.»
Da de enda et døgn senere sto ut igjen fra Kristiansand midt på dagen 25. juni, var de 727
passasjerer og en besetning på 68 mennesker om bord. Av disse var det bare en passasjer på
første klasse og ni på annen. Resten bodde tett på hverandre nedover i skipet. Lengst nede og
tettest bodde det Wildenvey omtaler som polakker. Det var gruppen på 242 russiske jøder på
vei til USA. De kom om bord i København. Den største sovesalen for menn hadde 60 køyer.
En av passasjerene på tredje klasse var den 16 år gamle Inga Hansen fra Lillesand. Hun var
datter av Henrik Ibsens såkalte uekte sønn fra hans tidlige år i Grimstad.
«Norge» var ikke noe vakkert skue. Det nå 24 år gamle skipet var svartmalt med navnet penslet
i store, ganske uelegante bokstaver på skipssiden. Både skrog og overbygg var preget av slitasje
og elde. Etter reglene skulle skipet inspiseres før avgang både i København og Kristiansand ved
hver tur. Det ble inspisert, men inspektørene hadde en tendens til å overse redningsutstyr. Det
ble også gjort denne gangen.
De hadde strålende vær vestover langs norskekysten, og Wildenvey brukte tiden til å gjøre seg
kjent på båten.
Nede på bunnen, i kjelleren, lå polakkene stuvet sammen hvis de ikke holdt til på det åpne
øverste dekket. Overalt var det trengsel, så nær som i messa, hvor Estermann og jeg og hans
onkel satt og drakk porter og pale ale utover natten. Vi hørte at det skulle danses på dekket,
men vi brydde oss ikke med det. Vi hørte trekkspilltonene langt vekk, og da jeg tok en tur for å
se nærmere på spetaklet, så jeg damen i blått slør og offiseren på broen. De betraktet dansen.
«Det er skibslægen og hans veninde», sa Estermann.
Neste dag var søndag, og de krysset Nordsjøen i disig vær og skiftende bris. Forholdene var
såpass gode at Valdemar J. Gundel besluttet å følge den sørlige ruten ut på Atlanterhavet. Det
gjorde han nå for tredje gang i sin karriere som kaptein i Amerika-farten. Han valgte å gå sør
for Orknøyene, gjennom sundet Pentland Firth mellom øygruppen og det skotske fastlandet og
så videre med ny kursendring til 74 grader vest ved ansamlingen av holmer som går under
navnet Flannan Isles og ligger vest for Hebridene. Denne ruten er raskere, men krever
forholdsvis presis navigering. Den nordlige ruten er sikrere, men mer værutsatt. Etter Flannan
Isles passerte de også den lille øygruppen St. Kilda. Deretter måtte Rockall passes opp, men
kursen de hadde, skulle føre på betryggende avstand sør for den lumske steinblokken som

stikker 19 meter opp av sjøen langt til havs. Selve steinen er som en forsvinnende liten prikk i
det store havet, men rundt den strekker det seg noen korte kilometer med steile fjellrygger under
havflaten. Den mest kjente av dem, St. Helen-revet, når nesten opp til vannflaten og kan sees
ved fjære sjø når bølgene bryter mot den. Når det er høyvann, synes ikke revet ved annet enn
at dønningene kanskje reiser seg påfallende høyt over akkurat det grunneste partiet.
De som oppholdt seg på dekket, fikk også med seg skimtet av St. Kilda utpå kvelden. Etter det
ville det bare bli hav å se i mange døgn fremover.
På nytt ble det arrangert dans på dekket om kvelden, og stemningen var god. Det vil si en av
matrosene skulle visstnok ha reagert på at så mange passasjerer virket urolige.
Klokken ti ble det gitt beskjed at dansen skulle opphøre. Folk trengte å komme til køys. En
times tid senere var det stille.
På broen sjekket første styrmann kompassets misvisning omtrent ved solnedgang, og han fastslo
avviket som før til mellom 2,5 og 3,2 grader vest. Alt virket stabilt og rolig. Maskinen gikk
jevnt. På broen kunne den bare oppfattes gjennom den svake vibrasjonen fra bevegelsene i drev
og propellaksel.
Sjøen var heller ikke spesielt voldsom. Utover ettermiddagen frisknet vinden litt, og kaptein
Gundel ga beskjed å sette seil. «Norge» var rigget som en tremastet skonnert. Selv om vinden
spaknet igjen, sto den stabilt fra sørvest, og seilene ble holdt oppe natten igjennom.
Klokken fire var det vaktskifte. Annenstyrmann Otte ble avløst av førstestyrmann Gilbe, og to
nye matroser kom på broen for å skifte om å stå ved roret. Kapteinen hadde gitt styrmennene
uttrykkelig beskjed om å holde riktig kurs.
En time senere kom disen. Gilbe sendte beskjed til kapteinen som slumret i bestikklugaren.
Gilbel ga beskjed tilbake om å endre kurs enda mer sørlig til 67,5 grader vest for sikkerhets
skyld. I følge Gilbes beregninger skulle det føre dem ytterligere 15 nautiske mil lenger sør for
Rockall. Med så store sikkerhetsmarginer var det ingen som fant grunn til å gjøre andre
kontrollpeilinger. De forholdt seg til kompasset. Derfor var det ingen som fanget opp den store

avdriften i løpet natten. Den skyldes trolig en kombinasjon av sterke havstrømmer og den
sørvestlige vinden som trakk i seilene.
27. juni var det også fullmåne. Det har nyere forskning vist og står ikke omtalt i rettsreferatene.
Kursen vestover mot Amerika går på tvers av Golfstrømmen, og den gir avdrift nordover. Det
hadde imidlertid Gundel tatt høyde for. Men at fullmånen har påvirket undervannsstrømmen,
så den har forsterket denne avdriften, har trolig ikke vært med i beregningen hans. I
sjøforklaringen kom det også fram at et par andre skip hadde registrert forbigående store avvik
på kompasset i det samme farvannet, så kanskje fantes det magnetiske forstyrrelser i området.
Under sjøforklaringen ble ingen av disse forholdene tillagt vekt.
Kapteinen må ha følt seg sikker etter hvert, og en av dem som har gransket ulykken, Bjørn
Davidsen, mener at han samtidig har villet forsøke å komme nær nok innpå Rockall til at
passasjerene kunne få et glimt av den fryktede klippeøya. Da de første passasjerene begynte å
våkne til frokost, ga han beskjed om å endre kursen tilbake til opprinnelig 74 grader vest. Han
var ikke lenger bekymret for Rockall. Maskinen gikk stadig for fullt. Den unge Wildenvey
våknet også og hadde så smått begynt å komme seg ut av køya.
«Klokken var nesten halv åtte, men det var ikke stort liv om bord. Nede i skibets avgrunner
hørtes barneskrik, litt kjegl, fra dekket lød kommandoord, tåken var tett.
Jeg tok på meg bukse, trøye og belte, stakk mine bare ben i mine fine nye sko med spenne over
vristen. Estermann kom ned. De vet ikke hvor vi er lenger, sa han. Tåken har ført dem ut av
kurs. Men vi går jo for full fart. Ja, det er selvfølgelig ingen fare på ferde. Jeg er blitt sjøsyk, sa
jeg. Ta deg en Whisky, sa han. Han rakte meg flasken. I det samme lød et veldig brak. Jeg føg
med flasken i hånd som en kanonkule bort i Estermanns køie. Selv hadde han nær smadret
veggen. Det neste vi hørte var et signal fra maskinen, og skibet slo akterover, full fart akterover.
En ubeskrivelig redsel og røre, en vanvittig panikk, og en vill kamp for livet gikk et øyeblikk
efter som et uvær hen over hele skibet. Kast barna mine på dekket da, klaget en hjerteskjærende
stemme dypt nede i sildetønnen i skibets bunn.
Estermann forsvant opp på øverste dekk. Jeg efter. Der oppe var det forferdelig. Folk stod
foran en haug med redningsbelter som var blitt kastet frem, men fikk ikke bundet på for
båndene var råtne. Til båtene, hørte jeg.
Alle strømmet ennu et dekk høiere op og entret skibets syv eller åtte redningsbåter før de var
kommet i davidene. De blev drevet ut av dem igjen med revolvere. Reglene om å redde
kvinner og barn først druknet i panikk og skudd, og høie rop hørtes.
Jeg var også borte ved dyngen av ubrukelige livbelter som folk stod og prøvde og kastet, prøvde
igjen og bare spilte tiden med å prøve. Jeg oppgav livbeltene og prøvde å komme i en båt. En
av dem var firt ned i høide med dekket hvor jeg stod, og jeg gjorde et byks opp i den. I det
samme så jeg at den fyltes med langt fler enn den kunne bære, og jeg visste at jeg måtte ut av
den og om bord igjen.
Den var alt firt lavere enn dekket, men jeg sprang som en viskelærsball op på båtripen og gjorde
et byks på ny inn mot dekket. Det var halsløs gjerning å komme op den runde skibssiden hvor
rekken var tatt vekk. Hadde jeg ikke blitt grepet av mange hender og revet om bord, hadde jeg
glidd stille ned i sjøen og blitt borte.
Jeg husker ennu som et glimt en ung pike i rød kjole, en av dem som drog meg inn, jeg husker
hvordan redselen over den dødsfare jeg var i, stod malt i hennes ansikt, mens hun ganske hadde

glemt seg selv. Da jeg var inne på dekket igjen, hadde jeg en uhyggelig følelse av at ikke et
øyeblikk måtte spilles.
Jeg så skibsdekket skråne oppover, og folk gled nedover, en båt hang tom i en trosse og hadde
tømt sitt innhold i den opprørte sjøen. Damperens nødsignal lød som en tykk, sort undertone til
tusen skrik, båter lå knuste ute i bølgene, og folk fløt omkring.
Jeg så Estermanns smarte sportsfrakk, det lyse håret på messegutten som hadde servert oss
porter og pale ale. Jeg så til fortvilelse piken som med den røde kjolen som hadde vært med
og reddet meg, alle i vill og håpløs kamp for livet ute i havet.
Først nu legger jeg merke til at havet går høit som hus utenom oss. Alt gynger som en
rutsjebane.
Jeg ser glimt av offiserer med revolvere, alvorlige ansikter, tause, de vet hva der vil komme.
En mann i bare skjorten styrter hen til mig med en bunt papirpenger som han knytter en snor
om. Er det langt til land? spør han. Så springer han over bord lukt i sjøen.
Da jeg uvilkårlig ser etter den gale, ser jeg en båt nede på havet, tom, på to mann nær som
skjærer de sammenbundne årer løs. I løpet av et sekund er jeg der nede, men i siste øyeblikk er
båten fylt, og jeg hører en dansk stemme si: La oss komme løs ellers går vi under vi også.
Ved hjelp av årene kommer vi klar av skibssiden uten å bli knust. Den lille båten, skibets minste
er allerede overfylt.
Da vi ror bort, kommer det flere svømmende efter oss, den nærmeste griper tak i rekka, og vi
haler han om bord. Han har skinnbukser på og er glatt som en sel. Vi er nære ved å gå rundt
med det hele, men endelig har vi ham, og nu ror vi av alle krefter vekk fra de andre. Den største
fare for oss nu er de arme liv som svømmer efter. En til med et tak i båten, og vi er fortapte.
Vekk! Ro! Ro!
«Norge» er nu et sørgelig skue. Det har reist seg med akterenden i været, omtrent rett op og
ned, og folk om bord rutsjer til sjøs og skylles vekk i hundrevis. I båtens indre, på bunnen, er
der flere hundre polakker som ikke en gang har kommet opp på dekk. Det er tyveminutter siden
skibet støtte, og nå synker det hvert øieblikk. Ennu tuter nødsignalene. Vi er hundre meter vekk
og er redde for å gå med i dragsuget når skibet om litt går til bunns. Vi ror av alle krefter.

Så skjer det. Et øredøvende smell, en vannsøile over alle sjøer, og kolossen skjærer med baugen
først ned under havflaten. Nødsignalene tier, og menneskenes fortvilede skrik tier, eller vi hører
dem ikke. Vi ror bort, bort fra det hele på hivende sjøer.»
Det øredøvende smellet de hadde hørt, var eksplosjonen som oppsto da vannet kom ned i
fyrkjelene og øyeblikkelig ble omdannet til damp.
De drev rundt i jolla hele resten av dagen og den følgende natten. Da det led langt ut på neste
dag uten noe skjedde, begynte de å bli alvorlig engstelige for utfallet. Det fantes ikke tegn til

trafikk omkring dem, bare hav. De hadde sett et og annet lik som drev, det var alt. En pakke
steinhard kjeks hadde gått på deling mellom kvinnene om bord, men så var provianten deres
også brukt opp.
Det led utpå ettermiddag andre dagen. Da får de øye på røyk i horisonten, og snart skimter de
en båt med kurs rett mot dem. Men ikke lenge etter snudde den og gikk i stikk motsatt retning.
En stund senere skjedde det samme, og båten forsvant igjen.
Etter fjerde eller femte gangen forsto en islending at det var en fiskebåt som drev med linefiske.
Nå kastet de seg på årene og rodde for livet bort til den engelske fiskeskøyta. Der ble de tatt om
bord, og tre-fire døgn senere satt i land i Grimsby på Englands østkyst.
De som ønsket det, fikk tilbud via engelske myndigheter om å følge neste seiling med Cunardlinjen fra Liverpool. Wildenvey valgte å takke ja til tilbudet.
Det var mye som ikke hadde fungert av redningsutstyr på «Norge». Det meste av
redningsvester, var gammelt. Skipet hadde offisielt åtte livbåter, men egentlig var det fire
livbåter og fire større joller.
Den totale kapasiteten var 251 pluss en redningsflåte som hadde plass til 25 personer. Det skulle
være sikkerheten for nærmere 800 personer. Da båtene skulle låres, viste det seg at tauspillet til
fler av båtene kilte seg fast i begge ender eller bare den ene enden. Hvis det siste var tilfelle,
ble båten hengende rett ned, og de om bord værende raste i sjøen.
I ett tilfelle prøvde kapteinen å hogge av tauene med øks med det resultat at alle om bord raste
ned i bølgene. Den urolige sjøen skapte også problemer når båtene begynte å ta vannet. Flere
ble slått mot skutesiden, og en båt tippet rundt før den nådde vannet. Mange kom seg ikke opp
på dekk før skipet sank. Andre forsøkte å hoppe i sjøen i siste liten bare for å bli liggende i
sjøen uten redning.
Totalt var det 795 mennesker om bord i «Norge» da ulykken inntraff. 625 omkom på havet. De
170 som ble reddet, kom seg med i en av de fem livbåtene som mer eller mindre ble vellykket
satt på vannet. Det var tre livbåter og to joller.
Alle båtene ble funnet. De siste ble først funnet etter en uke i drift på havet. To av de mest
medtatte gruppene ble tatt inn til den lille fiskelandsbyen Stornoway på den nordligste øya i
Hebridene.
Der døde ytterligere ti på sykehus. Altså til slutt var det bare 160 som overlevde forliset. Av de
288 norske og norskamerikanske passasjerene var det 64 som ble reddet, 224 omkom. Inga
Hansen-Henrik Ibsens sønnedatter- var blant de omkomne.
På wikipedia finnes det en oversikt over de som omkom. Den viser at det er flere fra Telemark
ombord som ifølge utvandrer oversikten var på vei til Wisconsin i USA. Nissedal, Kragerø og
Langesund hadde flere familier som omkom i forliset.
Det var 6 person fra Langesund, og alle sammen omkom ved forliset. Det var i tillegg en person
med samme etternavn, men bosted i Danmark. Han kom ombord i Kristiania sammen med alle
fra Langesund.
Navnene er hentet fra oversikt på nettet. Jeg må kunne anta at dette var en familie. Fra
kirkeboken ser det ut som om dette er slekta til Henrik Torbjørn Korneliusen bosatt på
Skarpnord og omtalt som Matros/ losbåtfører. Han står som utvandret i 1904, reiste han før
familien?

Men det er en annen historie å fortelle.
Navn
Ole Kristian Korneliusen
Torbjørg Korneliusen
Gunvald Marinius Korneliusen
Herman Gunerius Korneliusen
Elisabeth Korneliusen
Georg Arthur Korneliusen
Henrik Torbjørn Korneliusen

Født
1876
1859
1885
1890
1892
1895
1901

Adresse
Danmark/Kristiania
Langesund
Langesund
Langesund
Langesund
Langesund
Langesund

Åtte år senere, natt til 15. april 1912 inntraff en lignende ulykke i den fryktede isfjellsonen sør
og øst for Newfoundland. Der ble 700 mennesker reddet, og ca. 1500 omkom, hvorav 20 var
norske. Når «Titanic» fikk evig liv i historiebøkene, mens forliset til «Norge» stort sett har gått
i glemmeboka, har det nok med myten skipet ble tillagt. Skipet var sammen med søsterskipet
«Olympic» det største og flotteste som fantes av passasjerskip.
Skipet var ti ganger større enn «Norge» og var på jomfrutur fra England til New York. White
Star-linjens stolthet var en luksusdamper med innslag av passasjerer fra den europeiske
overklassen. «Norge» var en traust, tilårskommen damper og lite prangende, og passasjerene
var stort sett ubemidlede mennesker på vei til Amerika og et forhåpentlig bedre liv. Havariet
fikk etterspill.
Engelske og amerikanske aviser kommenterte tragedien og påpekte misforholdet mellom
kapasiteten på livbåtene og antall passasjerer.

Det kom snart fram at dette heller ikke var noen uvanlig mangel hverken for DFDS eller andre
rederier. The New York Evening Post trakk også fram at tilstanden på redningsvestene om bord
i «Norge» var blitt påpekt av skipsinspektøren i Hoboken, New Jersey, oktober 1903, men
rederiets lokale funksjonærer hadde ignorert anmerkningen.

Kritikken ble fanget opp av norske aviser, og sjøfartsdirektør Magnus Andersen engasjerte seg.
Først ba han om rapport fra besiktigelsen i Kristiansand, men den ga ikke svar om
redningsutstyret var tilstrekkelig vurdert. Derfor sendte han en konsulent fra direktoratet for å
besiktige avgangen neste uke. Skipet var «Island», og konsulenten skulle være med på
besiktigelsen.
Denne gangen varte ikke besiktigelsen i to timer, men hele åtte timer. Konklusjonen omfattet
bl.a. krav om fire ekstra livbåter.
Både norske og danske myndigheter skjønte at de hadde tatt for lett på inspeksjon og
godkjenning før avgang. Ulykken skapte også forskrekkelse blant vanlige mennesker midt i den
sterke norske utvandringsstrømmen.
Den stadige kritikken mot først Thingvalla-Linjen, senere DFDS, fikk ny næring og styrke.
Mange hadde fått med seg at det ene av de store engelske Atlanterhavsrederiene White Star
Line omtrent samtidig med «Norge»`s forlis hadde sendt sin siste nyskapning «Baltic» på
jomfrutur til New York. Den var syv ganger større enn «Norge» og på det tidspunktet verdens
største passasjerskip.
DFDS fikk store vanskeligheter i konkurransen om Amerika-passasjerer, og det skulle vise seg
at rederiet aldri fikk tilbake den posisjonen de hadde hatt.
Kampen om Atlanterhavstrafikken sluttet ikke her. Sterke krefter både i Norge og Amerika
ønsket å dominere passasjertrafikken over havet. 27. august 1910 ble det avholdt konstituerende
generalforsamling, og selskapet Den norske Amerikalinje var etablert. 22. mai 1913 ble
«Kristianafjord» overtatt av rederiet. Skipet ble levert av verftet Cammell, Laird & Co., Ltd
utenfor Liverpool og var på 12 000 registertonn og kostet ca. 3,5 millioner kroner. Senere kom
«Bergensfjord», «Stavangerfjord» og enda fler «fjord» båter som var rene frakteskip, men det
er en annen historie.

Kilder til artikkelen:
«Farvel Norge»

av Sverre Mørkhagen

«Vingehesten og verden»

av Hermann Wildenvey

Wikipedia: DS Norge.

