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"HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;
PÅ KRONBORG

ss

Nordland.

N J C F.

Int.

Bygget 1897 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.
1 Stk. 131 NHK. - 680 IHK. Tregangsmaskine.
18-29-48" Cylinderdiameter. 33" Slaglængde.
Fabrikat: Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.

Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Awning Deck. 2 Master . k Luger.
Poop I V

Halvdæk 7o'

k vandtætte Skodder.
Vandballast: klS

Tons

25o,4 x 36,0 x 14,2 (21,1)
234 / 2.000 dw,

I.630 brutto

l.o42 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 34o/l897 dat. 4/6 1897 er
Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Nordsøen, Kobenhavn.

Byggepris Kr. 317*3oo.Registrering er foretaget 4/6 1897.
Ifølge Anmeldelse Nr. 272/1914 dat. 16/5 1914 har
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, København,
taget Selskabets Bo under Konkursbehandling.
Registreret 16/5 1914.
Ifølge Anmeldelse N r . 3éo/l9l4 dat. l8/7 1914 har
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling solgt Skibet til:
A/S. Dansk-Sngelsk Dampskibsselskab, København.

Registreret 27/7 1914.
Ifølge Anmeldelse Nr. 73/1916 dat. 29/1 1916 er
Skibet solgt til:
Firmaet Alfred Christensen, København.

Registreret 31/1 1916.
Ifølge Anmeldelse N r . lo6/l917 dat. 7/6 19l6 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Orion, København.

Registreret 3o/l 1917.

Biad 2.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
.FÅ KRONBORG.

ss Nordland.

N J C F.

Ifølge Anmeldelse N r . 543/1919 dat. 25/9 1919 har
Skibet forandret Navn til "Vega", (s.d.)
Registreret 7/lo 1919.

;

Int. - 2.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Nordland.

Billeder:

Negativer:

Litteratur:

Arkiv
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Mordlys.

Billeder:

Negativer:

Litteratur

N T W B. /

Arkiv
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PÅ KRONBORG

ss

Nordlyset.

I - 1.

E R DK

Hegistreringsprotokollers

YIII-362.
Københavns Skibsregis
II - 194.

Registreringsdatos
Certifikaters

29/8 1877.

29/8 1877.

Bygget 1876 / 77 af Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, Flensburg, ifølge Bilbrev dat. Flensburg
4/8 1877.
1 Stk« 140 HHK„ = 600 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameters

Slaglængdes

Farts
Fabrikats

Flensburger Schiffsbau G-esellschaft.

Klinkbygget af Jern.
1 Dæk og Overdæk. 2 Master.
Skarpt Forskib^med lodret Stævn. Hækbygget Ågterskib
med halvrundt Spejl.
Ruf med 2 Sideruf midtskibs. 2 Sideruf forude.
Ufuldstændig Inderklædning.
gde:

243'4". Breddes
dw.

1.500,14

29'0".
brutto.

Dybdes

24'0".

962,72 netto

Ifølge Bilbrev dat. Flensburg 4/8 1877 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 27/8
1877 bygget tiis
A/S. Dampskibsselskabet "E"orden", København.

Ved Generaldirektoratets Resolution af 26/7 1877
er det tilladt, at Skibets Maaling maa udføres i
Flensborg og ved Resolution af 28/8 1877 at Indførselstolden maa beregnes efter den i Kontrakt dat.
Flensburg 11/4 1877 anførte Købesum £ 22.375.Ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 29/8
1877 er Indførselstolden betalt med Kr. 12.216,75?
som er 37* af £ 22.375.- eller Kr. 407.225.Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 8/l 1878

"HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl
PÅ KRONBORG

ss

Nordlyset.

ET R D K.

og Anmeldelse fra Rederiet dat. København 28/1 1878
er Skibet paa Rejse til Antverpen fra Riga med Korn
den 18/12 1877 totalt forlist paa Texel. 7 Mand druknede ved Redningsbaadens Kæntring,
Certifikatet gik tabt*
Kaskoassurance Kr. 470.000.- Nærmere ubekendt.
Registreringen afsluttet 9/2 1878. (Udslettelsesprotokol STr. 1 - 61).

- 2.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,
PÅ KRONBORG

ss

Nordlyset.

8/9

22/9
26/9
24/10

26/11
2/12
14/12
14/12

1877

N R D K.

ank.

Kronstadt fra Flensborg* (Jomfrurejse) *
Kronstadt til Rotterdam
afg.
pass. København
Helwoet
ank.
Hartlepool fra Rotterdam
ank*
Kronstadt fra Hartlepool
ank.
pass. København fra Kronstadt til
Galais
ank.
Caiais
Caiais til Riga
afg.
Bolderaa
ank*
afg.
Riga til Antverpen
pass. København fra Riga
pass. Helsingør for nordgaaende 1 Em

HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl
PÅ KROMBORG

ss

Nordpol.

N S C W.

*^• -•

is* i-^i S5^«

PÅ KRONBORG

ss

Nordpol.

N S C W.

Registrerxngsprotokoller s

IX-204.

KI-86.

1-61.

Københavns S k i b s r e g i s t e r
I I - 248*
Registreringsdato s

14/8 1879*
l / l 1894*

Certifikaters

14/8 1879-

(Omregistrering).

26/2 1885.

26/3 1893.

11/5 1904.

Bygget 1878 / 79 af Flensburger Schiffsbau Gesellschaft , Flensburg, ifølge Bilbrev dat. Flensburg
11/8 1879.
1 Stk. 140NHK. = 600 IHK. Compoundmaskine*
Cylinderdiameter: 30,5" - 57*0". Slaglængde: 33,0"
Farts
Fabrikat:

Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.

Klinkbygget af Jern.
1 Dæk og Overdæk. Spardeck. 2 Master. 4 luger med
Dimensionerne: 8'xllM - 19! x 11*5 - 19s x llf5 7'9 x 10'1.
Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt
Spejl.
Ruf midtskibs. 2 Sideruf midtskibs og 2 forude.
Ufuldstændig Inderklædning.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast:
Lgdes

295 Tons.

242f0".

Dyhgsmg paa Xast:
214 / 1.836

Breddes 28 ? 0".

Dybde:

16'4".

20'3".

dw. 1.496,42 brutto.

1.061,59 net.

Ifølge Bilbrev dat* Flensburg 11/8 1879 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat* København 11/8
1879 bygget til:
A/S* Dampskibsselskabet "Norden", København.

Ifølge Generaldirektoratets Resolution af 9/8

ELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KROMBORG

ss

Nordpol*

• I - 2

N S G W.

1879 maalt den 10/8 1879 i Flensborg af danske SkibsT
maalings funkti onærer *
Indførselstolden er i Henhold til samme Resolution
ifølge Kvittering dat. Københavns Toldkammer 12/8
1879 betalt med Kr« 10*493*18? som er % af Købesum-:
men £ 19*250.Maalt efter Ombygning af rolkerum ifølge Maalebevis dat. 25/3 1893 til:
brutto. 1.426,86. nettos 971,09.
i
Efter Omregistrering 1* Januar 1894 ændres Beskrivelsen af okibet saaledes:

!
i
i

1 Stk* 156 NHK. = 540 IHK. Compoundmaskine.
2 Dæk. 2 Master.
Skarp Bov med lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agter-!
skib med rundt Spejl.
j
Ruf. 2 Sideruf.
Længde:

|

237'9". bredde:

B

31 6".

i

Dybdes fra Hoveddæk 21'4", fra øverste Dæk 24"3"«
længde af Maskinrum: 33 ? 2".
Ifølge Maalebevis dat. Helsingør i Maj 1904 er
Skibet ommaalt tiis
bruttos
netto:

1.421,01. Kubik: 4*021,46 Kubikmeter.
885,76.

"

2*506,70 tt
i

Ifølge Skøde dat. København 24/9 1912 solgt til:
Dansk Rederi Aktieselskab, København.

•

(Anmeldt 24/9 1912, registreret 28/9 1912).

I

Ifølge Skøde dat. 4/4 1913 solgt tiis
Dampskibsselskabet "Nordpol" A/S., København.
(Anmeldt 6/4 1913, registreret ll/6 1913).
Ifølge Anmeldelse dat. København 17/9 1915 fra
Selskabet er Skibet ved Købekontrakt dat. København
14/9 1915 for Kr. 335-000.- solgt tiis
A/B. Lindegreen & Ral, Stockholm.

Certifikatet afleveret.
Udslettet af Registret ifølge Bureauets Beslutning
af 18/9 1915. (Udslettelsesprotokol Nr* 5. Afd. II),

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KROMBORG

ss

Nordpol.

N S C W.

Nationaltidende 2ofS

III - 1,

l8?9 Aften:

ss "Nordpol", bygget paa Flensborg Skibsværft og
tilhorende Dampskibsselskabet Norden, København, afgik
i Gaar paa sin første R e jse, til Kronstadt. Skibets største Længde 253 Fod. Bredde 33 Fod. Dybden i Lasten 24,5
Fod. Det maaler 1.498 brutto og laster 2.ooo Tons dw.
"Nordpol" har Dobbeltbund for Vandballast og er bygget til
Veritas og engelske Lloyds højeste Klasse. Maskinen er
Høj- og Lavtryk, l4o NHK. og 635 IHK. Paa Prøveturen med
3oo Tons Vandballast løb Skibet lidt over lo,5 Mil i Vagten.

Nationaltidende 7/9 1879 M n rgen:
Dampskibsselskabet Norden afholdt i Gaar en overordentlig Generalforsamling for at tage Beslutning angaaende Anskaffelse af et nyt Skib. Til Dirigent valgtes
Overretsprokurator Bloch, som meddelte, at der var repræsenteret det tilstrækkelige Antal Aktier, og at det,
der vilde blive forhandlet om, var et Tilbud fra den kor-"
responderende Reder om at sælge Selskabet et af ham købt
Skib. Den korresponderende Keder, Grosserer M. C. Holm,
motiverede Forslaget. Han havde for en Maaneds Tid siden
købt et Skib i Flensborg, hvor der tillige havde været
;
flere Lysthavende fra Hamborg og Bremen til Stede. Han
havde været med paa en Prøvetur med Skibet, som han i øv- '.
rigt før havde set. Det lignede Selskabets Skib "Nordkap".
Dette Skib havde 1 sin Tid i fuldstændig Stand kostet
Kr. 4ll.ooo.~ og det Skib han havde købt, vilde i samme
Stand koste mellem 37o-ooo og 375-ooo Kr. Skibet var
ikke alene i sejlfærdig Stand^ men det var allerede gaaet
til Søs. Det havde gjort en R jse til Kronstadt og var
i Dag (6/9) kommen hertil med^Ladning til Leith. Dftt vil
i MQrgen Formiddag (7/9) være til Eftersyn for Aktionærerne. Skibet var købt billigt, thi han kendte Skibe,
som havde kostet ca. 648.ooo Kr. og som ikke var nær saa
store eller saa højt i Klasse. Han vilde nu overlade Sel-"
skabet dette billige Skib uden Rabat og uden Fortjeneste,
og da han var sikker paa, at Selskabet vilde købe det,
havde han allerede været saa dristig, at døbe det med
Navnet "Nordpol". Skibet havde i Flensborg kostet 19.2oo
Pund Sterling og med Told vilde det, som nævnt koste mellem 37o.ooo og 375-000 K . Med Hensyn til Betalingen havde han tænkt sig følgende: I Reservefonden havde Selskabet
Kr. 197-000.- , i Kontanter havde.det ved Regnskabsaarets
Begyndelse Kr. 96.260.-, ialt altsaa Kr. 293.260.-, her- '
til kom den Fortjeneste, Selskabet kunde paaregne i Aar,
nemlig Kr. 60.000.-, saa at man paa det nærmeste vilde
have den Sum, der vilde behøves til Købet. Han var overbevist om, at Selskabet ikke kunde benytte sine Midler
bedre, og at det kunde være tjent med dette Skib. Han
vilde ikke sige, at det for øjeblikket var Tiden til at
tjene meget i, men det var faktisk, at Skibet ikke kunde
bygges for Købesummen, og at Sælgeren havde tabt 4o.ooo
Kgichsmark ved Salget. Forsamligen vedtog enstemmigt at
købe Skibet. Grosserer M. C. Holm takkede til Slut Forsamlingen, fordi den var gaaet ind paa hans Tilbud. Man
havde ved et af hans tidligere Skibskøb dadlet ham for
Vilkaarlighed, i dette Tilfælde kunde han forsikre, at
Skibet var godt bygget. Han havde kendt det fra tidligere Tid og ønsket, at det kunde blive S Iskabets Ejendom,
Blad 2.
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Nationaltidende 7/9 1879 Morgen - fortsat:
men der havde ogsaa været andre Lysthavende. Paa Prøveturen var det sejlet ud under tysk Flag, men ved Frokosten
havde han købt det af Bestyrelsen, uden at nogen af de
andre tilstedeværende fik det at vide, og der blev da
straks paa Foranstaltning af nogle af Besætningen hejst
dansk Flag til stor Ærgrelse for de tilstedeværende Hamborgere og Bremere, som klagede over det ubillige i, at
Købet havde fundet Sted paa selve Prøveturen, da de først
havde haft i Sinde at handle den næste Dag. Skibet var,
som sagt, billigt og godt, og det var hans Overbevisning,
at Selskabet ikke vilde tage Skade ved Købet.

• III - 2.
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afg.

København til Kronstadt. Jomfrurejse.

7/9

pass.

København fra Kronstadt til Leith

2o/9

ank.

Burntisland

ll/lo

ank.

København fra Kronstadt for Bunkers

12/lo

afg.

København til Rotterdam

l6/lo

ank.

Amsterdam

23/1o

afg.

Tmuiden

26/I0

pass.

Helsingør for sydgaaende til Kronstadt

3o/lo

ank.

Kronstadt

16/11

P^ss.

København fra Kronstadt til London

2o/ll

ank.

Gravesend

1.
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A^kiv (som ss "Camelia" i Kolding Havn)-

Negativer:

Litteratur: Sea Breezes 5 A 9 5 6 Pag. 327-333: A Stewards
Tale (Side 33o med Beretning om "Sportsmanns"
Bjergning af "Nordpols" Besætning i 1899*

V. - 1,
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Lloyd 1916-192o
1926-193P
1930-1933

Målaren
Einar - Rederi A/B. Einar, Stockholm
Camelia - Rederi A/B. Aurora, Helsingborg1
Tornet, -

Sidste Gang i 1933-

25/5

19o8

da Skibet befandt sig i Nærheden af Jacobstad fik det saa stor Lækage af Isen, at
det maatte sættes paa Grund for ikke at
synke.

I n t . - 1.
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Manuel

ex

Nordpol*

I G H R.
OISB.

Dampskibsselskabet Nordens Motorskib "Nordpol"
er i d i å s e Bage s o l g t t i l Polen. S k i b e t , der har
l i g g e t ved
B. & W. paa Refshaleøen for B e s i g t i g elses &°& i G-aar t i l Langelinie under polsk Flag
og med det nye Navn "Bol es lav Prus" af Gdansk*
S k i b e t , der er bygget hos £ . & W. 1926, l a s t e r
3.000 Tons dw.
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Indberetning fra Generalkonsulatet i Rotterdam, dat.
28/1 1899. Justitsministeriets Skrivelse af 2o/2 1899
til Formanden for Sø- og Handelsretten. Søforhør i København 11. og 13/3 1899, afsluttet 28/3 19oo:
i V l 1899 blev ss "Nordpol", Kapt. C. L. Arnesen,
fra Odessa til København med Korn m.v. forladt i Biscaya.
Ifølge Vidneforklaringerne m. m. afsejlede "Nordpol",
den 23/12 I898 fra Odessa indehavende ca. 33o Tons Byg og
Klid i Overdækket (Spardækket) og under Hoveddækket ca.
1.-4-30 Tons Rug, Byg, Klid og Oliekager, eller ialt ca.
I.780 Tpns. Skibet var forsynet med Langskodder i begge
Lastrum indtil 6 Fod fra Kølen og laa ved Afgangen paa
ret Køl, men havde ved Afgangen fra Konstantinopel den
23/12 faaet 5,5 Grader Bagbords Slagside. Denne Slagside
var dog ved Afgangen fra Gibraltar den 6/1 1899 blevet
rettet op med Bunkerkul til 1,5 Grad. D e n lo/l i Biscaya
Bugten fik Skibet imidlertid, efter en Række voldsomme
Overhalinger, i Løbet af 2 a 3 Timer en Styrbords Slagside paa 15 Grader og i de følgende k Dage forværredes
Situationen ved, at Søerne stadig slog over Skibet, der
tog svære Slingringer og paa Grund af den store Slagside .
tilsidst nægtede at styre, ligesom det viste sig, at
Dampen ikke kunde holdes. Som medvirkende hertil udtalte
Kapt. Arnesen, at han ansaa Skibet for at være noget
"kildent", hvorved dog skal forstaas, at det "kastede
sig let", skønt det var etnstift" Skib.
Ved at fylde Mellemtanken samt ved Lempning af Kul- •
lene ned i Underbunkerne og af Sæden fra Tværskibsbunker—
ne til Sidebunkerne, søgtes Slagsiden rettet, hvilket
dog ikke lykkedes.
D n l V l Kl. 6 Fm. var der trængt saa meget Vand
ned i Maskinrummet, at Fyrene slukkedes og da Slagsiden
stadig tiltog saaledes at Lugekarmene laa i Vandet, samt
da Mandskabet var aldeles udmattet og Skibet vedblev at
drive ind mod Klipperne paa den franske Kyst, hvor Totalforlis var uundgaaeligt, afholdtes Skibsraad, hvorved
det besluttedes at forlade Skibet snarest muligt.
Kl. 8 Fm. passerede en Damper, der senere viste sig
at være ss "Sportsmann" af North Shields, 1.897 brutto,
Kapt. T. Emerson. Nødssignal og de 2 sorte Kugler som
Dagsignal for Manøvreudygtighed hejstes. Natsignalet herfor , nemlig 2 Lanterner med rødt Lys kunde derimod ikke
vises, da disse Lanterner var blevet ubrugelige.
Efter at denne Damper var staaet ned mod "Nordpol",
Hejstes Signalet KRL - "Kan De tage os paa Slæb", men
da "Sportsmann" svarede VLT - "Umuligt", signaleredes
DKTV-- "Hold Dem i Nærheden af os". "Sportsmann" signalerede da BCR - "Har De i Sinde at forlade Skibet", hvorefter "Nordpol" svarede MFV - "Ja og hold Dem i Læ af os"
"Nordpol" udsatte da sin Styrbords Baad, bemandet
med 2. Styrmand og 11 Mand, hvoraf de 8 maatte springe
i Vandet med Redningsbøjer og indhales til Baaden med
Liner, men ved Bordningen af "Sportsmann" blev Baaden
saa beskadiget, at den maatte sættes i Drift. Den engel- •
ske Kaptajn udsatte da straks sin Redningsbaad bemandet
med 1. Styrmand og k Mand og med denne Baad bjergedes
nu under store Vanskeligheder Resten af "Nordpols" Besætning, dog i 2 Hold, da Baaden kun var lille. Ombord
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i "Sportsmann" blev "Nordpols" Besætning i alle Maader be-.
handlet godt og landsattes den 17/1 i Rotterdam, hvor den ;
optoges i Sømandshuset.
Ifølge en Rapport fra Føreren af Fragtdamperen "Gau- .
lois" af Brest, 327 brutto, Kapt. A. le Floch, observeredes den 15/1 Kl. 8 Fm. ca. k Sømil udfor Pynten "De la
Parquette" et Dampskib, der senere viste sig at være
"Nordpol" med 2 sorte Kugler hejst, i kæntret Tilstand
og i Drift mod Land, øjensynlig forladt af Mandskabet.
Det var da haard Kuling af VSV med høj Sø, desuagtet udsattes straks en Baad med 3 Mand, hvilke det lykkedes,
omend med stort Besvær, at faa anbragt en Slæbetrosse ombord i "Nordpol", hvorefter Bugseringen paabegyndtes,
men Kl. 2 Em. sprang Trossen og da samtidig den i Brest
hjemmehørende Havne-Bugserdamper "Le Laborieux", Kapt.
Le Roux, tilbød at overtage Bugseringen, modtoges dette
Tilbud og "Nordpol" bragtes derpaa af "Le Laborieux" til
Ankers paa Camaret Red. Næste Dag overtog "Gaulois" atter
Bugseringen og bragte "Nordpol" til Ankers paa Brest Red.
Begge de franske Kaptajner gjorde gældende, at uden ;
deres betimelige og heldige Hjælp vilde "Nordpol" utvivlsomt være strandet og forlist totalt.
Efter en Artikel i Bladet "La Depeche" for 15/3 1899^
blev Dommen i Bjergnings Sagen afsagt i Brest åen
lk/3
ved Tribunal du Commerce. I Henhold til en "Ordonnaner"
af l68l havde nemlig de 2 Bjergningsdamperes stillet Krav:
paa en Kaution af 12o,ooo Francs, samt en Bjergeløn af
1/3 af Værdien af Skib og Ladning, hvilken blev anslaaet •
til ca. 3oo.ooo Kr. Handelsretten nægtede imidlertid at
anerkende denne Fordring og ansatte Bjergelønnen til kun
25-Qoo Francs. Ved en Kendelse af Appellationsretten i
Rennes blev Bjergnings Omkostningerne imidlertid forhøje-,
de til ca. 12^.ooo Francs.
"Nordpols" i Rotterdam landsate Besætning ankom, til
Brest den 22/1 og overtog atter Skibet. Efter at Ladningen
i Dagene indtil 9/2 var bleven udlosset, blev "Nordpol"
sat paa Bedding for Eftersyn og Reparation, hvilket medtog 2 Dage, hvorefter Indladningen paabegyndtes, hertil
medgik lo Dage og den 25/2 afsejlede Skibet fra Brest tilKøbenhavn, hvortil det ankom den 7/3« 1 Nordsøen havde
"Nordpol" imidlertid atter faaet en Slagside paa ca. 7
Grader.

Søforklaring i Aarhus 6/3

19oo:

Den 19- Januar 19oo mistede "Nordpol", Kapt. C. L.
J. Arnesen, fra Methil til Neufahrwasser, en Mand i Nordsøen.
Under haardt Vejr med høj Sø og voldsom Dønning
hørtes paa 1. Styrmands Vagt et Skrig, uden at det kunde
konstateres, hvorfra det kom. Da Matros Johan Jonsson af
Malmø, som hørte til Vagten, ikke kunde findes, antoges
det at være ham, som var falden overbord. Kapt. Arnesen
kom paa Dækket og lod Roret lægge Bagbord, for at dreje
til, men da dette kun gik meget langsomt og intet saas
eller hørtes til den overbordfaldne, besluttedes det under de forhaanden værende Omstændigheder, hvor Baad ikke
kunde udsættes, at fortsætte Rejsen.
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Søforhør i København 27/5 19o3.
Den 11. Maj 19o3 fik "Nordpol", Kapt. G. Gundersen,
fra St. Petersburg til Dunkerque med Stykgods, Maskinskade i Østersøen.
Kl. l,4o Em. føltes pludselig 3 haarde Stød i Maskinrummet og da Maskinen, som straks standsedes, blev efter-:
set, viste det sig at Højtrykskrumtappen var brækket.
Ved Signal tilkaldtes en modgaaende Damper, "Gemma" af
Hamborg, som antoges til, mod Bjergeløn efter Voldgiftskendelse, at bugsere "Nordpol" til Reval. Kl. 6,k3 Em.
var der Forbindelse mellem Skibene, idet "Gemmas" svære
2 Staaltraadstrosser da var fastgjort i Tampen af "NordPols" Ankerkætting, af hvilken der var bleven stukken
3o Favne ud. Efter lo Timers Bugsering opankredes "Nordpol" paa Revals Red.

II - 3.
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Hegistreringsprotokollers

"7-331. XI-36.

1-60*

Københavns Skibsregist<
I - 348,
Eegistreringsdato:

ll/5 1873.
l/l 1894« (Omregistrering)*

Certifikater:

ll/5 1873-

29/5 1884«

6/3 1893«

Bygget 1873 af Bartram, Haswell & Go., Sunderland.
ifølge Bilbrev dat. l/5 1873.
1 Stk. 120 NHK. = 534 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiaméter:
Slaglængde:
Fart:
Fabrikat:

John Dickinson, Sunderland.

Klinkbygget af Jern.
2 Bæk. Spar Beck. 2 Master.
Skarpt ^'orskib med glat lodretstaaende Stævn. Hækbygget Agterskib med rundt Spejl.
Hus midtskib. Huse i Borde.
Ufuldstændig Inderklædning.
5 vandtætte Skodder.
Vandballast!
igde:

240 Tons.

230 '0".

220 / 1.460

dw.

Bredde:
1.243,01

29 ! 0 !t . Dybde:
brutto. 782,89

17'5".
netto.

Ifølge Bilbrev dat. Sunderland l/5 1873 og Nationalitets- og Brjendoms Srklæring dat. København 10/5
1873 bygget til:
A/s. Dampskibsselskabet "Norden", København.

Ifølge Interims Nationalitets Certifikat dat.
Kgl. Dansk Generalkonsulat i Hull 5/5 1873 er Indførselstolden betalt med £ 628-17-20, som er 3/° af
Købesummen £ 20.962.- Ifølge Generaldirektoraters
Skrivelse af 21/5 og 27/5 1373 er Beløbet indbetalt
i Finanshovedkassen med 5*672 Eigsdaler 79 Skilling.
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Ommaalt efter ny Eegel ifølge Maalebevis dat.
København 29/5 1884:
længdes

233*7". Bredde:
dw.

28M".

1.287,30

Dybdes

brutto.

15!7!t.

925»11 netto,

Maalé efter Ombygning i Henhold til Maalebevis
dat. København 18/1 1893 tiis
brutto;

1.244,11.

netto:

856,10.

Skibet har nu: Maskin- Kabys- og Navigationsruf,
2 Sideruf midtskibs. 2 Sideruf forude. 4 Duger.
Ifølge Anmeldelse dat. København 23/5 1902 fra
den bestyrende Eeder er Skibet den 3/5 1902 El.
12,30 Em. paa Rejse fra Aalborg til Eiga via libau
med 1.516 Tons Kridt i Taage og skyet Luft kollideret med Isflage 4 Kvartmil af Domesnas. Skibet
fik Hul i Styrbords Bov og sank i 20-25 Favne Yand.
Besætningen gik i Baadene og blev 2 Timer senere
optaget af ss "Segontian" af Cardiff.
Skibets "Værdi Kr. 200.000.- Assurance Kr. 160.000.Certifikatet afleveret.
Udslettet af Registret ifølge Bureauets Beslutning
af 27/5 1902. (Udslettelsesprotokol Nr. 4. Afd. I ) .
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Søforklaring i Aarhus 30/5 1900:
Den. 25. Maj 1900 grundstødte "Nordstjernen", Kaptajn V. Bønnelycke, fra Grangesmouth til Aarhus med
Kul, udfor Grangesmouth.
Med Lods ombord tog "Nordstjernen" Grunden ved
Udgaaende fra Grangesmouth, men giet flot igen. Kort
efter, da "Nordstjernen", med langsom Fart ikke kunde styres, fordi der var for lidt "Vand under Kølen,
sloges Fuld Kraft Bak", men inden Farten var helt
standset, stod "Nordstjernen" atter paa Grund. Det
lykkedes imidlertid ved egen Hjælp at komme flot, og
da Skibet tilsyneladende ingen Skade havde taget,
fortsattes Rejsen.

Søforhør i Helsingør 25/1 1900:
Den 13. Januar 1900 kolliderede "Nordstjernen"f
Kaptajn L. Michelsen, fra Blyth til Helsingør med
Kul, i Blyth med ss "Maja" af Flensburg.
Med Lods ombord kolliderede "Nordstjernen" under I
Udgaaende fra .blyth omtrent El. 11,45 Em. med Damp- ,
skibet "Maja" af flensburg. Kaptajn Michelsen, som I
var syg, kom paa £roen, da han hørte 3 Dampfløjte- i
toner, samtidig med, at Maskinen kastedes "Fuld Kraft
Bak". Kort efter skete Kollisionen og "Nordstjernen",1
som havde faaet Skade i Boven, søgte tilbage til
!
Havnen for at udbedre Skaden. Aarsagen var, at "Ma- :
ja" var skjult for "Nordstjernen" af en Færge, som '
laa fortøjet midt i Farvandet og derved saas "Maja"
for sent.
I

Søforhør i København 14/5 og 26/5 1902
Den 3. Maj 1902 kolliderede "Nordstjernen", Kaptajn G. E. Gundersen, fra Aalborg til Riga med 1.516
Tons Kridt med Is i Eigabugten og sank.
Kl. 12 Middag mødte "Nordstjernen" Is i Farvandet.
Maskinen sattes paa "Langsom Frem" og Isen, som var •
mør og laa spredt gennemsejledes let. El. 12,10 Em. >
sattes Maskinen paa "Halv Kraft Frem", men straks
|
efter tørnede "Nordstjernen" mod en Isflage, fik Hul .
i Boven og fyldtes. Maskinen stoppedes, Redningsbaadene
sattes i Tandet og Besætningen forlod "Nordstjer
nenu, som sank Kl. 12,30 Em. 2 Timer senere optoges
Besætningen og 1 passager af ss "Segontian" af Cardiff og landsattes den 4. Maj om Eftermiddagen i ±solderå.
Skibets Yærdi Kr. 200.000.- Assurance Kr. 160.000-1
ue private Assurandører, København.
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Nationaltidende 29. Marts 1877 Morgen:
ss "Nordstjernen", Kaptajn Drescher, har paa Rejsen fra København til Hamburg været paa Grund ved Nidingen og er ifølge Meddelelse fra Gøteborg af 27/3
indkommen der med beskadiget Skrue.

Nationaltidende 12. Oktober 1877 Morgen:
ss "Nordstjernen", Kaptajn Jensen, fra Riga til
Havre, kom ifølge Meddelelse fra Havre af 6/10 Dagen
i Eorvejen under Indsejlingen dertil, i Kollision
med den franske Damper "Hirondelle", der fik betydelig Skade.

Nationaltidende 4* Januar 1878 Aften:
ss "Nordstjernen", ført af Kaptajn N. Jensen,
som afgik fra København i Gaar, er i Morges grundstødt ved Skagen.

Nationaltidende 5. Januar 1878:
Det ved Skagen strandede ss "Nordstjernen" tilhører Dampskibsselskabet "Norden", som for kort Tid
siden mistede et andet af sine Skibe, nemlig "Nordlyset", der strandede paa Tesel. "Nordstjernen" er
assureret hos herværende Assurandører.
Ifølge Telegram fra Skagen, blev Skibet, der stod
paa Nordstranden, i Gaar Eftermiddags atter taget af
Grunden ved Assistance fra Skagen, efter at en Del
af Ladningen, der bestod af Korn fra Østersøen bestemt til Holland, var losset i Land og en Del.kastet i Søen. Bjergningslønnen er Kr. 20.000.-

Nationaltidende 7. Januar 1878:
ss "Nordstjernen", der var grundstødt ved Skagen
fortsatte, ifølge Telegram til Ritzaus Bureau, i
Rejsen til Antverpen, men returnerede i Dag til Fre
derikshavns Red med Lækage.

i III -
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ss

Nordstjernen.

21/3
3/4
7/4
25/4
30/4
9/5
10/5
14/5
29/5
14/6
I9/6
4/7
15/7
22/7
10/8
15/8
22/9
26/9
6/10
2l/l0
30/10
3/11
12/11
14/11
19/11
25/11
27/11
12/12
16/12
6/1
12/1
14/l
19/1
29/1
2/2
6/2
11/2
27/2
4/3
15/3
21/3
26/3
27/3
9/4
16/4

1876

1877

ank.
pass.
ank.
ank.
ank.
pass.
pass.
ank.
ank.
ank.
afg.
ank.
ank.
ank.
ank.
afg.
pass.
ank.
ank.
ank.
pass.
ank.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.
pass.
ank.
ank.
afg.
pass.
ank.
ank.
afg.
ank.
ank.
pass.
ank.
afg.
ank.
ank.
afg.
afg.
ank.

N K B Q.

Pillau fra Swinemunde
København fra Pillau til London
Helwoet fra Kønigsberg
Pillau fra Newcastle
Bolderaa
Hammershus for vestgaaende
København
Gravesend fra Riga
København med Kul fra Newcastle
Archangel fra Granton
Archangel til Havre
Havre
Shields fra Havre
København med Kul fra Newcastle
Bolderaa fra København
Bolderaa til England
København fra Kronstadt
Helwoet
Shields fra Rotterdam
Bolderaa fra Swinemunde
København fra Riga
Helwoet
Shields fra Schiedam
Shields til København
København med Kul fra Newcastle
København til Bolderaa
Bolderaa
København fra Riga
Helwoet fra Riga
Memel fra København
Memel
København fra Memel til Antverpen
Maasluis
Leith fra Rotterdam
Leith til Swinemunde
SwinemSnde
Pillau fra Swinemunde
København fra Pillau
Maas luis
Sunderland til Pillau
Pillau
København
København til London
Hamborg til Brasilien
Lis sab on

IT -
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ss

Nordstjernen.

17/4
5/5
6/5
10/5
13/5
27/6

1877

afg.
ank.
afg.
ank.
afg.
ank.

4/7
14/7
16/7
18/7
24/7
26/7
31/7
7/8
10/8
12/8
22/8
25/8
1 /IQ
5/10
16/10

ank.
ank.
afg.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
pass.
pass.
ank.
afg.
pass.
ank.
pass.

29/10
2/11

afg.
pass.
ank.
ank.
pass.
ank.
pass.
ank.
afg.
pass.
pass.
afg.

9/H
21/11
2/12
6/12
15/12
20/12
30/12
2/1
3/1
7/1

1878

7/2
10/2
5/3

afg.
pass.
ank.

7/3
8/3
11/3
9/4
21/4
27/5

afg.
pass.
ank.
ank.
pass.
ank.

N K B Q.
Lissabon til Brasilien-La Plata
Bahia
Bahia til Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro til La Plata
Lissabon fra Brasilien til Hamborg
Hamborg fra Brasilien
København fra Hamborg
København til Riga
Bolderaa
Riga til Havre
København fra Riga til Havre
Havre
Havre til Riga
Skagen for sydgaaende
Køb enhavn
København fra Riga
København til Rotterdam
Skagen for vestgaaende
Havre fra Riga
København fra Havre til Kronstadt
Kronstadt til Dunkerque
København
Dunkerque
Bolderaa fra Dunkerque
Hanstholm for vestgaaende
Honfleur
Hirtshals for østgaaende
Bolderaa
Bolderaa til Antverpen
København fra Riga
Helsingør for nordgaaende 12 Md
Frederikshavn Red til Gøteborg
for Dokning.
Antverpen
København
København fra Baltischport til
Dunkerque.
Køb enhavn
Skagen for vestgaaende
Gravesend
Alexandria fra New York
Kertsch fra Alexandria
Cuxhaven

i IV -
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ss

Nordstjernen.

28/5
5/6
8/6
27/6
23/7
30/7
l/8
14/8

ank.
ank.
afg.
ank.
ank.
afg.
pas s.
pass.

Altona fra Taganrog
Grimsby fra Hamborg
Grimsby til Alexandria
Alexandria
Odessa fra Konstantinopel
Odessa til Malta
Kawak
Gibraltar til Helwoet

24/8
5/9
4/10
14/10

ank.
ank.
ank.
pass.

24/10
29/10

afg.
ank.
pass.

Helwoet
Burntisland fra Rotterdam
Pillau fra Malmø
Skagen for vestgaaende fra Kønigsberg til London
Maasluis
Bolderaa fra Rotterdam
København fra Riga til Rotterdam med Korn,,
Hanstholm for vestgaaende
Helwoet
Maasluis til København
Skagen for sydgaaende
København
København til Pillau
Pillau
Pillau til Rotterdam
København
Helsingør for nordgaaende Fm.
Brouwershaven
Helsingør for sydgaaende Fm.
Bolderaa fra Rotterdam
København fra Riga til Antverpen
Helsingør for nordgaaende Fm.
Hanstholm for vestgaaende
Antverpen
Antverpen til Eiga

14/11
24/11
26/11
27/11
28/11
30/11
9/12
12/12
13/12
17/12
29/12
l/l
15/1
16/1
17/1
20/1
29/l

1878

N K B Q.

1879

pass.
ank.
afg.
pass.
ank.
afg.
ank.
afg.
pass.
pass.
ank.
pass.
ank.
pass.
pass.
pass.
ank.
afg.

IT -
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ss

Nordstjernen.

N K B Q.

IV -

ank.

Bolderaa fra Rotten

15/1

pass.

København fra Riga til Antverpen

2o/l

ank.

Antverpen

29/1

afg.

Antverpen til Tyne

31/1

ank.

Shields

k/2

pass.

Dungeness for vestgaaende

29/3
3/k

pass.

Malta fra Nikolajeff til Hamborg

pass.

Gibraltar

16/k

ank.

Cuxhaven

2/5

afg.

Hamborg til UK. for Lastning til Nikolajeff

5/6

ank.

Nikolajeff fra UK. via Konstantinopel

12/6

afg.

Nikolajeff til Falmouth f. 0.

25/7

pass.

Malta

7/8

pass.

Lizard til Falmouth

I0/8

ank.

Belfast fra Nikolajeff via Falmouth

2o/8
25/8

ank.

Barrow fra Belfast

afg.

Barrow til Kronstadt

1/9

ank.

Kronstadt

1/1

1879

Cl).

22/9
26/9

pass.

Helsingør for nordgaaende Kl. lo,3o Fm.

ank.

Imuiden

lVlo

pass.

Hanstholm for østgaaende

I6/I0

pass.

København fra Rotterdam til Kronstadt

28/I0

ank.

Kronstadt fra Amsterdam og Reval

18/11

ank.

Aarhus fra Kalmar for Komplettering af Kornlast

2o/ll

afg.

Aarhus til Dunkerque

2VH

ank«

Dunkerque

11/12

afg.

Helsingør Red til Reval

28/12

pass.

Helsingør for nordgaaende fra Reval til Rotterdam

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETPÅ KRONBORG

ss

Nordstjernen.

N K B Q.

[ Int. - 1,

16-17/^

1873

under Storm i Nordsøen mødte Skibet
Bark "Pembroke" af Hull i synkfærdig
Tilstand. Nr. III Redningsbaad naaede
efter store Anstrengelser at redde 6
Mand, men Baaden havde da lidt saa stort
Havari, at videre Forsøg maatte opgives.
"Nordstjernen" forlod dog ikke "Pembroke"
før næste Dag, da det viste sig, at en ;
engelsk Damper havde reddet Resten af
Besætningen. Kapt. C. R. A. Olsen fik '
som Belønning et Guldur til Værdi af
21 Pund Sterling. 1. Styrmand 3 Pund
og hver af Baadmandskabet 2,5 Pund Sterling, medens Skibet fik 3° Pund Sterling
for lidt Skade.

/I

1897

paa R e jse til Grangemouth har Skibet i
haardt V e jr faaet en Del ovenbords
Skade.

/k

19o2

Isskade paa Boven i Østersøen og returneret til Libau med Vand i Lasten.

"HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PA KRONBORG

ss

Nordstjernen.

Billeder:

N K B Q,

Arkiv - N.
Maleri (P. I. Sørensen, Cardiff), modtaget 7/12 1956 som Gave fra Stats3.ods P. A. Gruelund, Randers.

Negativer: Pladearkiv.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Nordstjernen.

N K M V.

(Sandpumper)

Bygget 1893 - Humlebæk, Ombygget 1899*
1 Stk.

NHK. ~

lo IHK.

Cylinderdiameter:

Slaglængde

Fabrikat:
Bygget af Eg og Fyr.
1 Dæk.

Master.

x

x
dw.

Luger.

35

6,1

Fod.

brutto

Ifølge Anmeldelse N r .

22

netto.
A893

dat.

er Skibet bygget til:

Ifølge Anmeldelse Nr. 356/l9o7 dat. I0/6 19o7 er
Skibet - tilhørende Entreprenør H. Poulsen, København •
den 8/2 19o6 paa R p jse fra København til Lappegrunden
i Ballast forlist under Snestorm af S. ved Kronborg
Tønden under Forsøg paa at naa Helsingør Havn. Besætningen reddet. Skibets Værdi Kr. 6.000.- UassureretVraget blev solgt for 3° Kr.
Udslettet af Register I0/6 19o7 - Udslettelsesprotokol
Nr. k - I - Registreringsprotokol Nr. ik - 139.

:Int. - 1,

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
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ss

Nordstjernen.

(II).

NMHJ.

/OZLC

11
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:s

Nordstjernen. (II).

:

N M H J. / O Z L C.

Int. - 1.

Bygget 19o3 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.;
i
Byggenummer: 97.
'
1 Stk. 238 NHK. - l.ooo IHK. Tregangsmaskine.

!

Cylinder diameter: 2 1 T - 3 6 - 5 8 T ! !

j

Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler.

'

Risteflade 83 Kvadratfod. Hedeflade 3-7o5 Kvadratfod.

•

Arbejdstryk I83 Pund pr. Kvadrattomme.

;

1 S f k. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk.

;
:

>.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.
Fart paa Last lo£ Knob.

i
i

Klinkbygget af Staal.

;
i

1 Dæk. 2 Master, k Luger.

i

Bak 37 Fod. Brodæk 172 Fod. Poop 29 Fod.

|

3 vandtætte Skodder.

j

Vandballast: Dobbeltbundtanke

378 Tons

Forpeaktank

58 -

Agterpeaktank

91 -

|

i
i

291,7 x 42,6 x 2o,7 Fod.
179 / 3.723

dw.

2.13o

|
brutto

1.338

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 385/l9o3 dat. 31/7 19o3 er
Akibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Norden, København,
for Kr. 3^-8.000.Indregistreret 1/8 19o37/2 193^ anmeldt solgt til:
Lovisa Rederi A/B. (R. Nordstrom), Lovisa,
for Kr. H5.000.- og omdøbt til "Martti-Ragnar".
Udslettet af Register 7/2 193^ - Udslettelsesprotokol
Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 17 - 98.

Lloyd 1933-^fc

k/3

19o9

Martti-Ragnar - Lovisa Rederi A/3.
Derefter ikke i R gister.*

paa Rejse fra Port Hastings til Quebec

I
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SS

Nordstjernen.

(II).

NMHJ.

/ O Z L C

Søforklaring og Søforhør i Frederikshavn 23/12 19o3:
Den 18. December 19o3? da "Nordstjernen", Kapt. A.
F. Larsen, var paa Rejse fra Savannah til Frederikshavn
med Oliekager, hørtes omtrent Kl. 9*15 Fnu st Skud fra
et Lukaf, og ved Eftersyn fandtes 1. Maskinmester liggende paa Gulvet, ramt af en Revolverkugle i Brystet.
Han var da bevidstløs og døde kort efter.
Aarsagen til Ulykken maa formentlig tilskrives Fortvivlelse over, at den ombord værende Kulbeholdning viste sig
at være langt mindre end af Maskinmesteren opgivet, i
hvilken Anledning "Nordstjernen" den 16/12 maatte anløbe
Havn for Kulforsyning.

i II - 1.
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ss

Nordstjernen.

Billeder: Arkiv

Negativer.

Litteratur:

(II).

NMHJ.

/ O Z L C

V. - 1.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

N T C P.

Nordsøen.

- 1,

Hegistreringsprotokoller:

X-63.
Københavns Skibsregister
II - 317.

Eegistreringsdato:
Certifikater:

25/2 1882

25/2 1882.

Bygget 1881 / 82 af Flensburger Schiffsbau Gesellschaft, Piensburg, ifølge Bilbrev dat. Flensburg
24/2 1882o
1 Stk. 160 NHK. =

XHK . C ompoundmaskine

Cylinderdiameter:

tglængde:

Part:
Fabrikat:

Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.

Klinkbygget af Jern.
1 Bæk og Overdæk. 2 Master. 3 Luger.
Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt
Spejl.
Jernruf til Maskinrum, Kabys og Bestiklukaf. 2 S:
ruf midtskibs* 2 Sideruf forude.
Ufuldstændig Inderklædning.
5 vandtætte Skodder«
længde:

255e 4".
dw.

Bredde:
1.614,67

30'61'. Bybdes
brutto.

16 f 9"

1.176,68 netto

nalit
1882 bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet "Norden", København,

Indførselstolden er efter derom indgivet Andragende i Henhold til Generaldirektoratets Resolution
af 21/2 1882 betalt ved Københavns Toldsted 23/2
1882 med Kr. 12.578,81, som er % af Købesummen
ifølge Købsbrev dat. flensburg 28/4 1881 £ 22,975-a 18,25 Er.
Ifølge Generaldirektoratets Besolution af 15/2
1882 er det tilladt, at Skibets iiaaling er foretag-

- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Nordsøen,

TCP

1-2.

et i Flensborg åen 19/2 1882 af den danske Skibs,
maaler.
Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København 3/11
1884 er Skibet paa Hejse fra Cardiff til Constantinopel sunket i Atlanterhavet 100 Sømil fra Lissabon
den 3/6 1884 paa Grund af Eksplosion i Kullasten.
Af Besætningen, 25 Mand, omkom 2« Maskinmester i
sit Kammer. Hesten reddedes af en engelsk Damper.
Skibets Værdi Kr. 500.000.- Assurance Kr. 420.000.Lasten, der bestod af 1.846 Tons Kul,
Assurance ikke kendes.

og

Certifikatet afleveret.
Registreringen afsluttet 20/11 1884. (Udslettelses<
protokol Nr. 2. Afdeling I - Pag.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
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ss

Nordsøen, ( l ) .

N D F C.

&
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ss

Nordsøen

N D F

C.

Ifølge Udskrift af Handelsregistret for Skads
Herreddat. Varde 27/10 1892 er J. Lauritzen udtraad
af Firmaet J. Lauritzen.
Ved Overdragelsesdokument dat. Ribe 2/1 18|3
overdrager Købmand Jørgen Lauritzen dette Skib m.m.
til sin Søn:
Købmand Lauritz Ditlev Lauritzen, Bsbjerg,

som Eneejer og ved Skrivelse dat. Esbjerg 6/1 1893
begærer L. D. Lauritsen Skibet indregistreret, som
tilhørende ham personlig.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Nordsøen.

I - 1.

N D F C

Hegistreringsprotokoller:

Hegistreringsdato:

ZIV-30.

6-188.

2l/5 1891.
l/l 1894. (Omregistrering)

Certifikater:

21/5 1891.

Dyggex- 1891 af A/S. Burmeister & Wain, København,
ifølge Bilbrev dat. København 19/5 1891.
1 Stk. 80 NHK. = 400 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter: 21,5" - 37". Slaglængde: 24".
Fart:
Fabrikat:

A/S. Burmeister & Wain.

Klinkbygget af Staal«
1 Dæk. 2 Master. 3 Luger.
Skarp Boug med glat Stævn. Agterskib med rundt
Spejl.
Bak. Hytte midtskibs. Halvdæk agter. Ruf paa Hytten^
Kabysruf paa Halvdæk. 2 Sideruf paa Hytten.
|
Ufuldstændig Inderklædning.

j

4 vandtætte Skodder.

>

Længde:

155'6".
dw.

Bredde:

475,68

24*3". Dybde:

brutto.

12'0"

305,41 netto.

Ifølge Bilbrev dat. København 19/5 1891 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Esbjerg
15/5 1891 bygget tiis
L. D. Lauritzen, Esbjerg, med 1/2 Bart.
Købmand J. Lauritzen, Esbjerg,

under Firma n J. Lauritzen",
zen er bestyrende Reder.

"

L. D,

1/2 "

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
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ss

Nordsøen.

N D F C.

Ifølge Anmeldelse Nr. 3ol/l895 dat. k/7 1893 bar
Købmand Lauritz Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet
Skibet til:
A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg.

Registrering foretaget 6/7 1895,

Ifølge Anmeldelse Nr. 158/1899 dat. 7/3 1899 er
Skibet solgt til:
Rederi A/3. "Caledonia" (G. E. Witt), Helsingborg,

for Kr. 135.000.- og omdøbt til "Concordia".
Udslettet af Skibsregister 7/3 1899 - Registreringsprotokol Nr. 6 - 188 - Udslettelsesprotokol Nr. 3 -II.

Lloyd 19o^—o5: "Concordia" - Rederi A/B. Caledonia, Helsingborg.

Sø Ulykkestatistik 1895-^9: 9/12 1895 bjerget Brig
"Agnes" af Glimås ved Manø,

I n t . - 1.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
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ss

Nordsøen. ( I I )

N L G S.

I n t . - 1,

Bygget 19ol - A/S. Burmeister & Wain, København.
Byggenummer 2131 Stk. 111 NHK. - 560 IHKs Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 161-27-^5"

Slaglængde: 30"

Fabrikat: A/S. Burmeister Se Wain, København.

Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. 2 Master. 3 Luger.
Bak 21 Fod. Overbygning midtskibs 59 Fod. Halvdæk 77 Fod,
k vandtætte Skodder.
Vandballast: 296 Tons.
222,9 x 31,7 x 16,2 Fod.
22o / I.I80

dw.

I.055

brutto

665

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. lMf/L9ol dat. 15/3 19ol er
Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Esbjerg.
Indregistreret 15/3 19ol.
2 V U 1916 anmeldt solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Skagerak, København.
Intet Navneskifte.
2k/k 1917 sænket i Atlanterhavet ca. 2 Kvartmil
udfor Sagres paa Rejse fra Bergen til Genoa med I.I63
Tønder Sild. Ingen omkomne. Skibets Værdi Kr. I.o5o.ooo.Udslettet af Register 23/7 1917 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 15 - 1*1-9 •

/lo
2o/5

19o5 paa R^jse fra Gefle med Træ grundstødt ved
Gravelines. Flot ved egen Hjælp i uskadt Stand,
19o6 bjerget Besætningen fra norsk Bark "Eugenie"
af Sandefjord, der var strandet paa Bjørnegrund og landsat den i Holmesund.
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ss

Nordvest.

N C K L.

Hegistreringsprotokoller:
Registreringsdato:

21-392.

1-62.

15/7 1890.
l/l 1894. (Omregistrering)

Certifikater:

15/7 1890.

9/5 1892. 30/4 1894

8/12 1902.

Bygget 1890 af A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør, ifølge Bilbrev dat. Helsingør
12/7 1890.
1 Stk. 175 NHK. = 650 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter:
Slaglængd e:

19,5" - 30,5" - 50".

25".

i'abrikat: A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. Well Deck. 2 Master.
Skarp Boug med glat, lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med elliptisk Spejl.
Hytte agter og midtskibs. Euf midtskibs. 2 Sidehuse ved Bakken. 2 Sidehuse midtskibs paa Hytten.
Ufuldstændig Inderklædning.
5 vandtætte Skodder.
Vandballast:
længde:

358 Tons.

250'0M.

257 / 2.263

dw.

Bredde:
1.632,05

34'2". Dybdes
brutto.

16r 2".

1.190,14 netto«

Ifølge Bilbrev dat. Helsingør 12/7 1890 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 15/7
1890 bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet "JNorden", København.

Byggepris Kr. 280.000.Maalt efter forandring af indvendig Aptering
ifølge Maalebevis dat. Helsingør 3/5 1892 tiis
1.153,97 netto.
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Efter Omregistreringen l/l 1894 ændres Beskrivelsen af Skibet til:
1 Stk. 153 HHK. = 650 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter:

19,5" - 31,5" - 51,5".

Slaglængde: 36".
Fabrikat: A/s. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri 1890.
Bak. Hytte. 2 Sidehuse ved Bakken. 2 Sidehuse midtskibs paa Hytten. Euf midtskibs til Maskinrum, Navigationsrum og Kabys.
Længde:

253'2".

Bredde:

Længde af Maskinrum:

35'0".

Dybdes

16'2".

36'9".

brutto:

1.740,49. Kubiks

4.925,59 Kubikmeter.

netto:

1.264,81. "

3.579,42 "

Efter Ombygning 1902 har Skibet har Skibet nu
Maskinruf, Navigationsruf og Kabysruf.
Ifølge Maalebevis dat. København 6/12 1902 er
længden ændret til 252*7% Tonnagen tiis
brutto:

1.749,05.

Kubiks

4.949,81 Kubikmeter.

nettos

1.098,05.

"

3.607,48 "

Ifølge Skøde dat. København 25/8 1913 solgt tiis
Nord - Østersø Rederiet A/S., København.
(Anmeldt 27/8 1913, registreret 2/9 1913).
Den 22/9 1913 overført til Bind 24 - Pag. 47
efter Navneforandring til "Fredericia", (se denne).

*c
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22/3

1896

grundstødt ved Nicolajeff.

21/5

19o6

Grundstødning ved Cap. St. Antonio
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Søretsdom afsagt af London Admiralty Court lo/ll 1897
Den k. Oktober 1897 Kl. 3 Em. havde "Nordvest",
Kapt. J. C. Hansen, fra Skellefteå, til Marseille med
Trælast, paa Grund af, at Skrueakslen var brækket, hejst
Nodssignalet NC tilligemed 2 sorte Kugler som Signal for,
at Skibet ikke var under Kommando. "Nordvest" befandt sig
da i Kanalen ca. 7o Sømil syd for Plymouth, Vinden var
nordlig med svær NV. Dønning. Efter at disse Signaler var
blevne iagttagne af ss "Morna" af Leith, 1.533 brutto,
Kapt. W. Dawson, fra Boness til Gibraltar med Kul, blev
Aftale truffet om, at "Morna" skulde tage "Nordvest" paa
Slæb ind til Plymouth. Med Baad fra "Nordvest" bragtes
en Slæbetrosse ombord i "Morna" og fra "Morna" en Staaltrosse ombord i "Nordvest". Efter en besværlig Bugsering
og efter at have faaet Lods ombord udfor Eddystone, brag-'
tes "Nordvest" den 5/I0 Kl. 7,3o Em. i Sikkerhed til Ankers i Plymouth Havn. "Nordvesf's Værdi ansloges til ca. :
Kr. 2oo.ooo.-, Ladningen til Kr. 9o.ooo.- og Fragten til
Kr. 13.000.-, altsaa ialt ca. Kr. 3°3.ooo.- "Mornas" Værdi
med Ladning og Fragt udgjorde ca. Kr. 360.000.Dommeren bemærkede bl, a.: - At skønt der ikke var
nogen Fare, var det dog muligt, at "Nordvest" kunde drive,
ind paa den franske Kyst, samt at, hvis daarligt Vejr
indtraf, kunde den mindre Lækage, som havde vist sig i
Tunnellen, blive uheldig nok for "Nordvest". Da Bugseringen havde strakt sig over 7c Sømil og havde medtaget
en hel Dag,samt foraarsaget "Nordvest" forskellig Skade
til Beløb ca. Kr. 600.- blev bjergelønnen ansat til ca.
Kr. 13*ooo.- eller henved 3% af Værdien.

II. - 1.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss Norge

ex

Pieter de Coninck.

II

O

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

|
j

Pieter de Coninck.

Hegistreringsprotokoller:
Eegistreringsdato:

N W V B.

XI-278.

j I - l,

1-117.

10/9 1889.

]
i

l/l 1894. (Omregistrering).
Certifikater:

10/9 1889.

23/12 1895*

Bygget 1881 af Alexander Stephen & Sons? Linthouse
Glasgow, ifølge Bilbrev dat. Glasgow 18/6 1881.
1 Stk. 320 NHK. = 1.400 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameters

Slaglængde:

Fart:
Fabrikats

Alexander Stephens & Sons.

Klinkbygget af Jern.
3 Dæk. Spar Deck. 3 Master med Skonnertrigning.
Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt
Spejl.
Maskin- og Kabysruf. 6 Sideruf midtskibs. Ruf og
2 Sideruf forude. 2 Sideruf agter. Kommandohus.
Ufuldstændig Inderklædning.
6 vandtætte Skodder.
Vandballast:

760 2ons.

Længde s 3368 6". Bredde s
700 / 3.000

dw.

3.358,74

37 ! 2".

Dybde:

brutto.

31 * 9".

2.444,81 net

Ifølge Købebevis dat. Antverpen 27/2 1889 og
Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 9/9 1889 købt fra Antverpen som ss "Pieter
de Coninck" af:
A/S. Dampskibs Selskabet "Thingvalla", Kbhvn,

med Grosserer F» Schjerbeck som Forretningsfører,
og omdøbt til "Norge".
Indførselstolden er ifølge Generaldirektoratets
Skrivelse af 12/3 1889 betalt med 20.895 Francs,

;
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som med Sillæg af Omkostninger, 105 Jfrancs, er 3f°
af Købesummen, 700.000 Francs.
Interims Nationalitets Certifikat dat. Kgl.
dansk Generalkonsulat i Antverpen 28/2 1889 med
paaført Nettotonnage: 2vl62?93.
Efter Rederiets Andragende har Generaldirektoratet ved Resolution af 3/8 1889 bevilget? at Skibet maales af Skibsmaaleren i København under dets
Ophold i Stettin, hvorefter saadan Maaling er foretaget åen 1/9 1889.
Efter Omregistrering l/l 1894 er Skibets Beskriv
else ændret tiis
1 Stk. 346 NHK. = 1.500 IHK. Compoundmaskine.
3 Dæk. 3 Master.
Ruf midtskibs. Sideruf forude og midtskibs. Navigationsruf. 2 Sideruf agter.
længde:

327'9".

Bredde s

39 ! 6.

Dybde til Top af Bundtank:
Dybde til Bunds

29'3".

34 B 0".

Længde af Maskinrum:

60*0".

Ifølge Maalebevis dat. København 21/12 1895
ommaalt til:
brutto:

3.318,49.

Kubiks

9.391,32 Kubikmeter.

netto:

2.121,27.

"

6.003,19

"

Ifølge Skøde dat. København 10/10 1898 solgt

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.
(Anmeldt 18/10 1898, registreret 31/1 1899)*
Ifølge Anmeldelse dat. København 4/11 1904 fra
Rederiet er Skibet paa Rejse fra København til New
York under SSO. Vind og jævn Kuling den 28/6 1904
Kl. ca. 8 Fm. grundstødt i Atlanterhavet og sunket,
Certifikatet afleveret.
Udslettet af Registret i Henhold til Bureauets Beslutning af 7/11 1904. (Udslettelsesprotokol Nr. 4
Afdeling I ) .
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Nationaltidende Mandag 4. Juli 1904 Middag:
Dampskibet "Norge" forlist.
Mange Mennesker omkomne.

I Morges tidlig er der til Ritsaus Bureau fra
j
Grimsby i England indløbet Meddelelse om, at Det
j
Forenede Dampskibs Selskabs Amerikadamper "Norge", ;l
der var paa Vej til Amerika herfra med ca. 700 Passagerer ombord, er totalt forlist. Af de ombordværende er kun faa reddede.
Vi gengiver her Telegrammerne, saaledes som de alle daterede i Dag - er indløbne hertil fra Grims- '
hy tidligt i Morges:
Trawleren "Salvia" er indkommen hertil Grimsby
med 27 Overlevende fra det danske Dampskib "Norge", j
som er gaaet under ved Rockall den 28. Juni.
|
De 27 Reddede er de eneste Overlevende af Skibets Passagerer og Besætning, som tilsammen vistnok
talte henved 800 Mennesker. Skibet stødte paa en
Klippe ved Øen Rockall om Morgenen den 28. Juni.
Det lykkedes at bakke, saaledes at Skibet kom ud
paa dybt Vand, men der var trængt saa meget Vand
ind i Skibets Bov, at det begyndte at synke. Skibets Baade blev straks firede ned, men 3 af Baadene
knustes, inden de kom i Vandet. Fem .baade fyldtes
med Passagerer, men kun to lykkedes det at komme
bort fra Skibet, da Søgangen var meget stærk.

!

Ved j_>aadenes Udsætning ofrede flere af Besætningen deres Liv for, at Kvinder og Børn kunde komme
,
først, jje Overlevende saa Kaptajnen og flere End.- '
granter paa Broen, da Skibet sank. Da to Baade kom i
bort fra "Norge" og kun den ene Baads Skæbne kendes, er der Mulighed for, at den anden ligeledes har ;
naaet et forbipasserende Skib.
Den eneste af de Reddede fra "Norge", som taler
Engelsk siger: - Jeg var nede i lit Lukaf og ventede paa at faa Frokost, da jeg mærkede et svagt Stød
i Skibet og straks efter et nyt Stød. Jeg skyndte
mig straks op paa Dækket og saa, at der maatte være sket noget alvorligt. Jeg løb ned for at samle
mine Sager. Der løb mange Mennesker paa Dækket. De j
var ved at sætte Baade i Vandet, og jeg slap neå i ,
en af dem. Der var ingen Panik. Der var 4-5 Menne- !
sker i Baaden før jeg kom ned i åen> Vi kom klar af j
Skibet, fordi der var en Mand af "Norges" Besætning :
med, som kunde navigere Baaden. Vi saa to andre Baa-^
de kuldsejle og gaa under, da det var i haardt Vejr i
og ingen kande navigere dem. Vi gik bort fra Ulyk- j
kesstedet, og efter 24 Timers Forløb kom Trawleren j
"Salvia" og tog os ombord. Mange Mennesker, som
j
sprang i Vandet med Redningsbælter paa, druknede
J
for vore Øjne. Ialt maa omkring 700 Mennesker være !
omkomne.
!
Rockall-Klippen ligger i Atlanterhavet omtrent
200 engelske Mil vest for Hebriderne, 57,36 N. Br.
og 13,45 V. Lgd. Det er en meget farlig Klippe, omtrent 75 Fod høj, og fra Klippen strækker der sig
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Nationaltidende 4/7 1904 Middag. (2).:
et Skær omtrent 5 engelske Mil ud i Havet. "Norge"
er aabenbart kommet ud af Kurs.
En frygtelig Kamp for Livet.
Fra London telegraferes i Morges Kl. 5,30:
Til "Daily Telegraph" telegraferes fra Grimsby:
De fleste Passagerer laa i deres Køjer, da "Norge"
stødte mod Grunden. De styrtede jo op paa Dækket
og fandt Skibet i Færd med at synke. Der opstod en
Panik, og alle styrtede til Redningsbaadene. Besætningen forsøgte at berolige Passagererne, men da
disse saa Skibet synke, kæmpede de som Rasende for
Livet. 3 Baade blev i god Behold sat i Vandet og
fyldte med Passagerer, før "Norge" pludselig sank.
Over 600 Passagerer blev revne med, da Skibet sank.
De, der kunde svømme, forsøgte at naa de tre Baade,
disse var imidlertid allerede overfyldte, og de ombordværende slog med Aarerne efter de ulykkelige,
der drev om i Søen og forhindrede dem i at komme
ombord.
De tre -Baade holdt sammen i nogle Timer. Den ene
var en stor Redningsbaad, i den fandtes 26 Emigranter og 1 Matros, de andre rummede omtrent en halv
Snes Passagerer hver. Redningsbaaden kom hurtigst
frem og traf efter 24 Timers Forløb Trawleren "Salvia". De ombordværende var 19 Mænd, 6 Kvinder og en
lille Pige.
Den Officer, der fik Redningsbaaden sat i Vandet, tog Kommandoen over Fartøjet og fik det bort
fra Skibssiden, men da han saa, at åen allerede var
overfyldt, sprang han i Vandet, for at naa ombord i
en anden Baad. Forsøget mislykkedes dog for ham.
Paa det Tidspunkt var Søen een eneste Masse Mænd.
Kvinder og Børn", der kæmpede for Livet. Baaden blev
bragt kiar, og netop da Baaden sejlede bort, sank
Skibet.
"Norges" Chef, Kaptajn W. G-undel, er ifølge de
foreliggende Telegrammer fra G-rimsby omkommen med
Skibets Undergang. "Norge" var, som tidligere meddelt, paa Rejse til New York, hvortil Skibet skulde være ankommet den 8. Juli.
Besætningen bestod af 67 Mand, 2 Kahytsjomfruer
- foruden Kaptajnen - Det var "Norges" sidste Foraars-Exkursion.

ord paa "Norge" befandt sig følgende
Besætningen:
-o
Skibets Fører, Kaptajn Gundel
Skibslæge, Reservelæge Elle
1. Styrmand Jul. G-ilbe, København
2. Styrmand Oluf Otte, København
3. Styrmand Ankersen, Nordby
1. Maskinmester reter Holm, Hobro
2. Maskinmester Julian Heinisch, København
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Nationaltidende 4/7 1904 Middag. (3)
3. Maskinmester Niels Clausen, Rønne
4. Maskinmester Niels Jensen, Uggeløse
Maskinassistent Hans Simonsen, Dalby
Maskinassistent Johan Bruun, Framinge
Maskinassistent Jens Jensen, Skibby
Forvalter Anders Jensen, Søllerød
Proviantmester Carl Nielsen, Aarhus
Skriver Jacob Theis en, Sundby
Tømmermand Thoren Johanson, Sverrig
Baadsmand Chr. Amundsen, Norgen
Lampemand John Olsson, Sverrig
Matros Carl Petersen, Norge
"
Henrich Schønning, Ringkøbing
"
Niels Nielsen, Ringkøbing
"
Peter Olsen, Hals
"
Chr. Mogensen, Thorslev
"
Carl Mathiesen, Endelave
"
Hans Hansen, Kastrup
"
Hannibal Christensen, Aalborg
"
Laurids Nielsen, Haderslev
"
Jørgen rossler (Poffler?), Marstal
Ungmand Carl Erichson, Sverrig
"
Peter Petersen, Aning
Fyrbøder Ole Rasmussen, Odense
"
Jul. Byssing, København
"
Martin Christensen, Ørum
"
Christian roulsen, Helsingør
"
Per Wicklund, Sverrig
"
Anton Lindfors, Sverrig
"
Carl Anderson, Sverrig
"
Martin Svensson, Sverrig
"
Gerhard Hjort, Sverrig
"
Anders Torp, Vejersted
"
Chr. Knudsen, Selsø
"
Vald. Eeymann, København
"
Johs. Sørensen, København
"
Niels Pedersen, Viborg
Hovmester Carl Rasmussen, København
1. Kok Alb. Krull, Marstal
2. "
reter Lassen, Aalborg
1. Koksmath Bernh. Petersen, København
2. "
Vill. Jensen, København
3. "
Carl Svenningsen, København
1. Bager Carl Laur. Olsen, Nyborg
2, "
Carl Mathiesen, København
Opvarter Victor Petersen, København
"
Viggo Jensen, København
"
Johs. Madsen, København
"
Vilh. Nør, København
"
Jensenius Klindt, København
"
Heinrich Berg, Taarnby
"
Andr. Larsen, født i Tyskland
"
Vald. Olsen, Roskilde
"
Harald Wilne, Vordingborg
"
Søren Sørensen, Holeby
"
Herman Honoree, Fredericia
"
Carl Christiansen, Ferslev
Kahytsdreng Carl Norup
Messeopvaster Ludvig Larsen, Hals
Lægedreng Thorv. Fruberg, Vandborg
Mellemdæksdreng Vald. Hein, København
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Nationaltidende 4/7 1904 Middag. (4)
1. Jomfru Marie Hennings, Venø
2. "
Augusta Østmann, Sverrig
Opvarter Johs. Christensen,
Passagerer:
.a K. Gundersen, Horsens, med børnene Oda og Jens
Peter Nielsen, Vejen
Enkefru Anna M. C. Nørager, København
Søren Sørensen og Hustru Alma, Aarhus, med udøbt Sø]
Karetmager Christian Jensen, Korsholdt pr. Holbæk
Jomfru Agnes Theilgaard, København
Maler Kristian Kristensen, Laasby
Fru Laura K. Petersen, København
Fru retra Rasmussen, København
Gørtler Niels Kiersgaard Jensen, Viborg
Alfr. J. Paulsen, København
Smed Peter C. Petersen, Svendborg
Tyende Anna Hansen, Egeslevmagle
maskinist Niels Funder og Hustru Merry, København,
med Børnene Victor og Kay
August Thornberg, 'Rønne
Marius Rasmussen, Skovgaard pr. Randers
Hans JX retersen, Hadeskov, Mønbo
Maskinist Heinrich Rahn, Skibby
Georg Rahn, Taastrup
Jens Christoffersen, Vetterslev pr. Sorø
Anders P. Jensen, Mygdal
Fru Jenny Lodsen, Rusland, med Børnene Emilie og
Marie
Hans P. Sørensen, Herning
Massør Viggo Møller, København
Fru Elisabeth Buckley, Hjørring, med Datter Ella
Johan Gisla, København, født paa Island
Passagerer, til hvem der er sendt Billet fra
Amerika:
Kristian Nielsen, Sindal, Hjørring
Maren Nielsen, Esbjerg
Mary Andr. Rasmussen, Skovgaard
Mads Chr. Madsen, Frejlev
Chr. Kiserup og Hustru Ane, Slesvig
Thyra Henriksen? Gjørlev
Vilh. Hansen, Rxserup, Maribo
Christine Nielsen, Ølgod
Johanne Sophie Mehr, København
Karen Mortens en, København
Frederikke Petersen, Grenaa
Edw. G. G. Andersen, Gjelsted
J. P. Christensen, Gammelby, Ribe
Anna Christensen, Laasby, Skanderborg
Emil Carl Chr. Larsen, Harlev, Aarhus
Andrea Christine Jørgensen, København og Vejle
Emilie Jacobine Sørensen, Randers og Slagelse
Missy Camilla Andersen, Vissenbjerg, Nyborg
Eskild Eskildsen, Hou, Aarhus
J. P. Hauberg og Henry Eauberg, Veerst (i Besøg fra
Amerika)
j
Vilh. Johs. Peter Poulsen, Silkeborg
|
Alfr. Rasmussen, Skanderborg
•
:
Carl Peter Møller, Knudsker, Bornholm
Vilhelmine Petersen, Slagelse, med Børnene Rigmor,
Leo, Knud og Chr.
Kathrine Svendsen, Kolding, med Barn Lauritz Marinus
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Nationaltidende 4/7 1904 Middag. (5).
Slagter Marinus Svendsen, Sneibjerg
Marxe Salvesen, Tranum
Regine Boline Jørgensen, Stubberup, med Barnet Jens
Egon Alfr.
Otto Palm, Faxe
Carl Johs. Johansen, Næstved
Frantz Johan Holmquist, København.
Fru Jenny Larsen (Lodsen?) med Børn er af dansk
Afstamning.
Fru Elisabeth Buckley med Datter Ella var i Besøg fra Amerika hos Slægtningen i Hjørring.
"Norge" medførte ialt 723 Passagerer, deraf 79
Danske, Resten Svenske, Finner og Russere.
Reservelæge Elle var nærmest med paa Turen for
at rekreere sig.
"Norge" er bygget 1881 paa samme Værft i Skotland som "Hellig olav" og "Osoar II". Skibet blev
købt i 1889 i Belgien og ansaas for at være et udmærket Søskib.
Nationaltidende Mandag 4. Juli 1904 Aften
"Norges" Forlis.
Det er ikke faa Ulykker, som gennem Aarene har
ramt åen dansk-amerikanske Damroskibslinie, men altid har der været et lyst Punkt midt i Ulykkens Passagererne reddedes. - Denne Gang mangler dette
ganske. Khu en Baads Bemanding er reddet ombord i
en Trawler og bragt i Sikkerhed. Om Resten vides
der intet. Og tager man i Betragtning, at der i
Ulykkesøjeblikket herskede Storm og Sø omkring Rot *i
all, er der Grund til at tro, at der heller ikke
høres mere om de andre Passagerer.
Til Gengæld maa vi haabe paa, at Kaptajn og Besætning har gjort deres Pligt til det yderste. I
dansk Søfarts Historie findes der aldrig berettiget Angreb paa danske Sømænds Optræden i Farens
Stund. Tvertimod. Gang efter Gang hører vi om heltmodig Optræden saavel fra Chefens som fra Besætningens Side, og da det denne Gang er "Norge", som
Ulykken har ramt, er det maaske rigtigst at minde
om den tidligere Fører, Kaptajn Knudsens og den daværende Besætning paa "Danmark"s heltemodige Optræden under Havariet i 1889 i Atlanterhavet, hvor
alle passagererne trods Storm og Sø reddedes ombord
i den amerikanske Damper "Missouri". Dette Redningsarbejde viser, hvor god Disciplin og hæderfuld Flig-i
troskab der findes indenfor Emigrantbaadenes .besæt-i
ninger, og under Kaptajn Knudsen har "Norge" i man-!
ge Aar gjort Turene frem og tilbage over Atlanter- '
havet, altid med Passagererne trygge og tillidsful-!
de. Dette Tillidsforhold fortsattes efter Kaptajn \
Knudsens Død og blev ikke ringere under Kaptajn Gundels Kommando. - I et øjeblik som det nuværende,
bør man stole paa, at det er en uafvendelig Ulykke,

III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

Dieter de Coninck.

N W V B.

Nationaltidende 4/7 1904 Aften. (2).:
som er sket, og at saavel Kaptajn som Besætning har
gjort deres Pligt fuldt ud - de indtil nu indløbne
Telegrammer vidner jo i fuldeste Maal herom.
Som allerede meddelt var "Norge" en ældre Jiaad,
men trods sine 23 Aar et godt Søskib paa 3.300 Tons
Det havde rigeligt med vandtætte Skodder, gik støt,
omend ikke særlig hurtigt, ca. 11 Mil i Vagten, og
regnedes endnu for et godt Passagerskib, selv om
det ikke længer førte 1. Klasses Kahyt. Vejen til Amerika gaar Nord om det omtalte Rockall, der er en Klippe, som rager op af Havet og
bruges som Sømærke. Dens Afstand er et Par Hundrede
engelske Mil vest for Hebrideme. De danske Skibe
gaar Nord omkring den, ikke længere fra den, end at
den i klart Vejr kan ses med blotte Ø^ne. Men da
"Norge" paa sin Rejse forbi Skotland har haft megen
Storm at kæmpe imod og sydlig Strøm, er den bleven
forsat til Rockall, er stødt og har faaet en lækage
saa kolossal, at Skibet er gaaet under i Løbet af
faa Minutter. Selv om der er blevet sat 5 Baade i
Vandet, er det næppe lykkedes dem alle at slippe
bort. De fleste er rimeligvis straks kæntrede, kun
to Baade synes at være slupne bor^, og kun een vides altsaa at have fundet Frelse. Skibet medførte
8 x^aade foruden andre Redningsmidler.
De reddede Passagerer er som meddelt indbragte
til Grimsby, hvor de plejes paa Selskabets bekostning og senere befordres videre med en engelsk J^aad
Da der findes baade Agenter, dansk Konsulat og danske Skibe i Grimsby, vil de næppe savne Støtte i
den øjeblikkelige, kritiske Situation.
Det Forenede Dampskibs Selskab lod straks i Morges afsende Iltelegrammer til Grimsby og Hull med
Anmodning om at faa de fyldigst mulige Oplysninger
om Katastrofen, endvidere om i^avnenene paa de Red.e osv.

"Norge" havde, efter hvad Ritzaus Bureau erfarer, 694 passagerer ombord, deraf 79 Danske, 68
Svenske, (.29 fra Malmø, 3 fra Helsingborg, 30 fra
Gøteborg og 6 x'ra Stockholm), 296 Nordmænd, (221
fra Christiania, 41 fra Christianssand, 12 fra Stavanger og 22 fra Bergen), 15 Finner og 236 Russere.
Besætningens Antal var 71. Ombord var der saaledes
efter denne Opgørelse 765 Personer.

Rødsien om Bord.
En af de Reddede fortæller:
Fra Grimsby telegraferes i Formiddags Kl. 10,15
til Ritzaus Bureau:
- Alle de Reddede fra "Norge" befandt sig endnu
i Morges ombord i Trawleren "Salvia". Da den danske Konsul er fraværende, har der ikke kunnet optages Søforhør. En Journalist har interviewet en
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af de Reddede ved Navn Johan Johansen, en graaskæg- |
get Mand fra Tromsø. Denne fortalte følgende om Ka- \
tastrofen: - Da vi mærkede Skibet stødte, var de
fleste af os nede, alle styrtede straks op paa Dæk- j
ket. Jeg havde min Kone og 5 Børn ombord. I Begynå- j
elsen var der ingen, der rigtig forstod, hvad der j
var sket. Alle forholdt sig rolige, men i det Øje- ;|
blik, hvor vi mærkede, at Skibet begyndte at synke,
opløftedes der et Skrig saa rædselsfuldt, at det
|
ikke kan beskrives. Vi havde næsten 200 Børn ombord.;
De skreg af Rædsel, medens Mødrene var grebne af
;
panisk Skræk. Nogle af Mødrene, der var roligere
I
end andre, anbragte deres Smaa i Rigningen og paa i
andre højere Steder paa Dækket. Officererne beva- !
rede deres Ro, men det var ikke muligt at holde Styrj
paa Mængden. Mænd og Kvinder sprang i Søen. Andre j
kæmpede som rasende for at faa fat i Redningsbæl- \
terne eller rive dem fra hinanden. Straks, da den i
første Baad blev gjort løs, styrtede alle sig ned ij
den med det Resultat, at Baaden sank. Paa denne Maa-j
de gik tre Baade tabt. Jeg havde imidlertid faaet '
anbragt min Kone og mine 5 Børn ved en Luge og bad j
dem om ikke at røre sig derfra, før jeg vendte til-i
bage. Da jeg saa de andre Baade blive sat i Vandet, !
vendte jeg tilbage for at hente min Familie, men
|
den var forsvunden. Vor Baad tog 27 Personer ombord,
omtrent det dobbelte af det Antal, den egentlig
skulde rumme. Rundt om os kæmpede Folk for Livet og
skreg om Hjælp, medens de bønfaldt os om at tage åezq.
med. Vi havde et gammelt Sejl og to Aarer i Baaden. \
Da Baaden blev sat i Vandet, blev der slaaet et
i
stort Hul i Siden paa den, saa vi Mænd maatte skiftes til at øse. Vi kunde ikke gøre andet end at lade Baaden drive afsted. De 5 Kvinder, der var ombord, fandt sig roligt i deres Skæbne.
Jeg kan ikke beskrive Synet af de Hundreder af
Mennesker, der kæmpede for Livet omkring os. De Personer, der var blevne ombord i "Norge", udstødte
vilde Skrig, men disse hørte snart op, thi vi saa
"Norge" gaa under i Løbet af en halv Time efter at
det var stødt paa Grund. -

Fra London telegraferes i Formiddags Kl. Ils Lloyds Signalstation paa Butt of Lewis meddeler, at
Dampskibet "Energis" har passeret Butt of Lewis i
Morges paa Vej syd efter og signaliserede, at det
havde ombord "castaways" fra "Norge", som Skibet
vilde landsætte i Stornoway. (Udtrykket "castaways"
oversættes af søkyndige: Mennesker, som er kastede
eller har kastet sig overbord eller er drevne bort
fra et Skib).

Kaptajn Gundel stod paa Kommandobroen da
Skibet sank.
Fra Grimsby telegraferes til Ritzaus Bureau Kl.
11,20:
En anden af de overlevende fra "Norge" fortæller.
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at nogle af Baadene var overfyldte, medens andre
ikke var nær fulde. Styrmanden sprang overbord fra
den mest overfyldte Baad og svømmede hen til en,
hvor der var bedre rlads. Kaptajn Gundel nægtede paa
det bestemteste at forlade Skibet og blev staaende
paa Kommandobroen, lamslaaet over Katastrofen. Da
"Norge" sank, var Vejret meget taaget.
Styrmanden paa "Salvia" indrømmer, at Vejret var
taaget, men Klippen var saa velkendt, særlig for de
Skibe, der sejler paa New Tork, at han ikke kunde
forstaa, hvorledes "Norge" kunde være kommet ud af
sin Kurs. "Norge" stødte paa Helenerevet, der strækker sis omtrent halvanden Mil udfra Klippen. Onsdag Morgen saa vi fra "Salvia", fortæller Styrmanden, en Baad, som vi i Begyndelsen ikke tog videre
Noxits af, men gennem Kikkert saa vi, at den var
fuld af Mennesker. Vi styrede for fuld Kraft ned
mod den. Alle i Baaden var gennembødt til Skindet,
de fleste af dem var kun halvt paaklædte. Saasnart
vi havde faaet -dem ombord, sørgede vi saa godt som
muligt for at skaffe dem Klæder. Enhver af os gav
Mændene nogle af vore Klæder og sørgede saa godt
som muligt for Kvinderne. "Salvia" tilhører "Northeastern Pishine; Co," i Grims'

Flere Passagerer reddede.
Det Forenede Dampskibs Selskab har i Eftermiddag modtaget følgende Telegram fra Stomoway paa
Hebriderne: - "Norge" sank i Tirsdags udfor Rockall. Skibet stødte mod Klippen. Fire Baade besatte
med Mennesker gik bort fra Skibet. Den ene Baad optoges af Dundee-Dampskibet "Cervona", som har landsat 32 Passagerer her. Dampskibet "Energie" har pas-t
seret Butt of-Lewis med andre. Skibet gaar ind her- •
til. -

En Damper redder 70 Mennesker, deriblandt
Kaptajn Gundel.
Det forenede Dampskibs Selskab har modtaget følgende Telegram fra Konsul Anderson i Stomoway, afsendt Kl. 1,15 Eftermiddag:
- Dampskibet "Energie" har optaget en Redningsbaad. 70 Mennesker er landsatte her, indbefattet
Kaptajnen. Et stort Antal kræver Lægehjælp.

De første reddede Passagerer.
Vi bringer her iMavnene paa de Passagerer - ialt
27 - der ar Trawleren "Salvia" blev bragt ind til
Grimsby:
A l e x a n d e r C o r b u t , Rusland
Leon G o l d s c h m i d t , Malmø
P e t e r N i e l s e n , Amerika
iiiads Chr. Madsen, Aalborg
A l f r . Tofte Rasmussen, Skanderborg
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Johan Gisle Bjarnarson, Island
Hilma Johnsen, Norge
Hans Olsen, Norge
Thorvald Johnsen, Christiansand
Johannes Johnsen, Christiansand
Otto Jensen, Christiania
Jens Johan Johansen, Norge
jfovl Hjentzen, Christiansand
ule Petersen, Christiania
Herman Portoes, Christiania
Ole Månsen, Stavanger
Niels Lassen, Stavanger
Gunvald Gundersen, Stavanger
Karen Hansdatter
Indiana Ammundsen, Christiania
Emma Olsen, Christiania
Amanda Vilhelmina Tillander, Gøteborg, med Barnet
Martha
Josephine Johannesen, Christiania
Laura K. Petersen, København
Carl Peder Møller, København.
Af iiesætningen: Carl Mathiesen, København.

i
[
i
i
i
!

j
•
|
i
I
|
;
I

129 Mennesker reddede.

|
i

Efter de indtil nu foreliggende Efterretninger j
synes det altsaa, som om ialt 129 Mennesker fra
j
"Norge" er reddede, nemlig 27 af Trawleren "Salvia",;
32 ax Damperen "Carvona" og 70 af Damperen "Energie"!.

I Anledning af Ulykken flager Selskabets Skibe
i Dag paa halv Stang.
I Amerikaliniens Kontor samledes i Dagens Løb en
Mængde nedtrykte Mennesker for at høre Nyt om Slægt
og Venner. Kun i et enkelt Tilfælde var man i Stand
tilsat igiye.-et glædeligt Svar, og det modtoges endog^mea mxsxro. g e n Meddelelsen om 2 Redningsbaades
Frelse lod dog et lille Haab tilbage for de bedrøvede.

"Norge" medførte 8-900 Tons Stykgods. Ladningen
var assureret.
Nationaltidende Tirsdag Morgen 5. Juli 1904:
"Norges" Forlis.
Selv om de i Løbet af Gaarsdagen modtagne Telegrammer efterhaanden har formindsket Antallet af de
Ofre, "Norge" har trukket med sig i Dybet ved Foden
af Rockali-Klippen, noget, idet de reddedes Antal
viser sig at være ikke 27, som først meddelt, men
128, er dog Ulykken af et saa rædselsfuldt Omfang,
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at åen danske Dampskibsflaade heldigvis aldrig har j
lidt noget tilsvarende. Nærmest kommer vel nok "Geisers" Forlis i 1888, ved hvilket over Hundrede Men-;
nesker.omkom.
I

De Reddede.
Stomoway, åen 4. Juli:
Damperen "Cervona" af Dundee har i Morges landsat 32 Passagerer fra "Norge". - "Cervona" traf
dem i Aftes i en Baad vest for Butt of Lewis, de
var i en elendig Tilstand og næsten nøgne^ Et Barn
var død. "Cervona", der igaar er afsejlet til Amerika, vil holde Udkig efter mulige Overlevende. Damperen "Energie" er ankommen hertil. Den har optaget 69 Mand fra "Norges" Redningsbaad, der alle
var meget medtagne og næst-en nøgne.
Fra Grimsby telegraferes: Oberst Barmister, der
er Mayor og dansk Konsularagent her, har i Morges
sendt en Repræsentant ombord i "Salvia". 5 Kvinder
og 2 Børn er overført til Fiskermissionens Ejendom,
hvor der blev sørget for dem. En stor Menneskemængde var til Stede, da de mandlige Overlevende senere
gik i Land. Fiskermissionen sørgede for, at de blev
anbragt i Emigranthjemmet. Den danske Præst Lindstrøm har flere Gange set til dem der.
Damperen "Botnia" afgaar i Aften (Mandag) herfra, og det er muligt, at nogle af de Reddede vender tilbage til København ombord paa den.

Ec Matros fra "Norge" om Ulykken.
Den reddede Matros, der er indkommen ombord paa
"Salvia", er Carl Mathiesen fra Endelave. Han fortæller, at det var meget taaget og regnfuldt Vejr,
da "Norge" stødte paa en usynlig Klippe. Dette var
Grunden til Ulykken. Kaptajnen og en af Skibets andre Officerer var oegge paa Kommandobroen? da Ulykken skete. 1. Styrmand og andre af Besætningen gik
i Baadene, men Kaptajnen nægtede absolut at forlade
Skibet. Vor Baad fik et stort Hul i Siden, da den
blev sat i Vandet. Vi maatte derfor uafbrudt øse,
medens vi sad i Vand op over Knæene. Alle de Overlevende har mistet alt hvad de ejede.
"Norge" stødte to Gange paa Helenerevet og gled
derpaa af, ud i dybt Vand, hvor den sank i Løbet af
20 Minutter. Ingen havde nogen Anelse om, at Rockall var saa nær.

"Norges" Fører.
Kaptajn Gundel er 40 Aar gammel og Søn af Distriktslæge Gundel i Vordingborg. Efter Konfirmationen ønskede Faderen, at Sønnen skulde studere,
men da hans Hu stod til Havet, maatte Faderen føje
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ham, og han kom da til at fare med norske og danske Skibe paa Island og paa Spanien. Efter at Gundel havde bestaaet Styrmandseksamen, blev han ansat i Thingvallaselskabet og ved dettes Sammenslutning med Det Forenede Dampskibs Selskab, gik han
over i det sidsitaiævnte. Han gjorde først Tjeneste
i Dampskibet "Hekla", senere i "Norge", til hvis
Fører han ansattes i November 1901.
Fra alle Sider skildres Kaptajn Gundel som en
dygtig Sømand og pligttro Skibsfører, til hvem Selskabet nærer den største Tillid. Ved flere Lejligheder har han reddet Folk fra at drukne, og han er
dekoreret med den russiske Redningsmedaille i Guld.
Hans vindende og bramfri Væsen har vundet ham mange Venner blandt de talrige Rejsende, med hvem han
i Tidens Løb kom i Berøring.
Kaptajn Gundel er gift med en Datter af hans
Onkel, forhenværende Kontorchef ved De o Forenede
Dampskibs Selskab Gundel, hans Hustru var Enke efter en Lokomotivfører, der forulykkede paa Klampenborg Station for 12 Aar siden.

Skibets Læge.
Den unge Læge, Hans Christian Jacob Hagemann
Elle, der gjorde Turen med "Norge" som Skibslæge,
er født i 1874 i Randers som Søn af Overretssagfører Elle der. Han tog Studentereksamen i 1892
fra Aarhus Katedralskole og blev medicinsk Kandidat i Vinteren 1900.
Derefter gjorde han Kandidattjeneste paa forskellige Hospitaler, bl. a. Kommunehospitalet og
nu sidst Frederiksberg Hospital, ligesom han har
været Assistent ved Poliklinikkens Nerveafdeling.
Dr. Elle skildres af sine Kolleger som en ualmindelig brav og fin Natur og tillige som en mege"
dygtig Mand i sxn Videnskab.

Rockall.
I søfartsinteresserede Kredse, hvor man i Gaar
ivri_gt diskuterede "Norges" Forlis, dukkede bestandig Navnet Rockall frem.
En gammel Skibskaptajn, som vi talte med, gav
følgende Karakteristik af Rockall: - Det er en kullet Klippetop, der godt i Afstand kan ligne Riggen
paa et Skib. Men hvad der ligger over Vandet kan
dog ses. Værre er det med de store Undervanåsskær,
der skylder sig ud fra den og endnu værre det flakke Vand, som en rivende Strøm forhindrer Skipperen
i at bedømme. Hvad kan det nytte, at Kaptajn Gundel har logget, naar otrømmen giver et misvisende
Resultat? - Det har været Taage umiddelbart før
Ulykkesøjeblikket, og okibets Fører har ikke kunnet
bedømme, hvor "Norge11 i Grunden befandt sig, før
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den red paa et af Skærene. Maaske Gundel burde have
ladet Skibet blive hængende, men han har vel haabet !
paa en mindre Læk, og ment at kunne redde sig ind |
til Orkney Øerne. Ja, for saa meget kender jeg til j
ham, at han er den støtte Skipper, der ikke buser j
paa eller mister Forstanden, naar det kniber. Han ;
har sikkert troet Skaden mindre end den var og an- !
set det for raadeligst med de mange Passagerer at i
slippe af Grunden og ind til Land - det er bare ikke;
lykkedes ham.
i
- Sker der ofte Ulykker paa Rockall?

j

- Aah nej. For vi holder os allesammen saa langt
fra det som muligt. Naar vi gaar fra Skotland tager
vi åen nordligst mulige Kurs og gaar først sydpaa,
naar vi er sikre paa at være forbi åen^ Det kan vel
ogsaa godt tænkes, at Gunde^, saa forsinket, som
han var, har troet, at han var kommet den forbi«
alt dette er jo den bare Gisning.
Af en anden Kaptajn erfarer vi, at der altid ligger mange Trawlere omkring Rockall, idet det flakke Vand skal være et udmærket Fangststed. Dette forklarer samtidig, at de Skibbrudne er bjergede af
Trawlere. Muligvis ville alle kunne være bjergede,
saafremt "Norge" ikke var gaaet til Bunds med åen
rivende Fart, som det gjorde.

Stomoway.
Stomoway til hvilken Hovedmængden af de Reddede
er bragt ind, er den vigtigste By paa Hebriderøen
Lewis. Den har halvfjerde Tusind Indbyggere, stor
Udførsel af Fisk og staar i Dampskibsforbindelse
med Glasgow og Liverpool. Nu i Sommertiden besøges
den og dens Omegn af mange Turister.

Christiania, den 4. Juli:

;

"Morgenbladet" har talt med Kaptajnen paa Det
!
Forenede Dampskibs Selskabs Damper "Kentucky". Kap- j
tajnen fortalte, at "Kentucky" var passeret i Nærheden af Rockall samme Dag, som "Norge" gik under
der. Det var da Taage og Regntykning. Damperen var ;
antagelig saa nær, at den i sigtbart Vejr vilde have|
kunnet se Rockall. Det var imidlertid absolut umuligt paa det nævnte Tidspunkt.
I Christiansand var to Danskere, der hed Andersen-Jensen og Christian Nielsen gaaet ombord paa
"Norge", som Passagerer.
Grimsby, den 4. Julis
Kaptajn Niiles paa "Salvia" erklærer, at det Syn.
som Vragstykkerne fra "Norge" og Ligene, der holdtes oppe af Redningsbælter frembød, var frygteligt.
Efter'""at "Salvia" havde taget de Overlevende ombord:

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

Pieter de Coninck.

I
j

N W V B.

Nationaltidende 5/7 1904 Morgen. (5).:
sejlede Skibet i fem Timer frem og tilbage i alle
mulige Retninger, men til ingen Nytte. Den øvrige
Del af Kaptajnens Beretning stemmer overens med
Matros ens•
De Reddede fra "Energie".
Ved 3-Tiden i Nat indløb til DFDS et Telegram,
der bragte Navnene paa i det mindste Hovedparten
af de af Damperen "Energie" reddede Skibbrudne fra
"Norge".
Telegrammet melder, at alle de Reddede, deriblandt Kaptajn Gundel, selvfølgelig er meget medtagne og ikke straks vil kunne rejse videre.
Passagerer:
Johanne Mehr, København
Johan Hansen, Riserup
Anders Peter Nielsen, Mygdal
Heinrich Rahr, København
Georg Rahr, København.
Mandskab:
Bruhn, Maskinassistent
Peter Svendsen Olsen (Peter Jensen?), Maskinmester
YiTaldemar Hermen, Fyrbøder
Ole Rasmussen, Fyrbøder
Peder Larsen, Fyrbøder
Peter Petersen, Koksmath
Valdemar Haine (Hein?), Lægedreng
Ludvig Larsen, Messedreng.
Flere Navne kan ventes i Dag, da Listen ikke
er sluttet.

Nationaltidende Tirsdag 5- Juli 1904 Middag:
"Norges" Forlis.
En Beretning fra Kaptajn Gundel.
Han sank med Skibet.

Vidunderlig Redning.

Fra London telegraferes til R. B. idag:
Ved sin Ankomst til Stornoway har Kaptajn Gundel afgivet følgende beretning:
"Norge" forlod Christianssand den 25. Juni.
Alt Vel ombord, indtil vi Tirsdag Morgen Kl. 7,45
omtrent 18 engelske Mil syd for Rockall mærkede,
at Skibet stødte haardt paa en undersøisk Klippe9
Vejret var mørkt og skyet, og der blæste en mild
Brise. Jeg selv stod paa Kommandobroen tilligemed
en af Skibets Officerer.
Tømmermanden fandt 5 Fod Vand i Forrummet. Der
blev straks givet Ordre til at begynde at pumpe.
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Jeg selv ledede Passagerernes Ombordstigning i Redningsbaadene. 8 Baade blev hejst ned, den ene kæntrede ved et Ulykkestilfælde ved Siden af Damperen.
Jeg holdt bestemt paa, at Kvinder og Børn skulde
gaa først i Baadene og sagde til Besætningen, at de
skulde holde sig tilbage, da de kunde svømme og
derfor eventuelt kande naa Baadene ved at springe
i pandet.
Besætningen gjorde sin Pligt til det yderste.
7 Baade slap bort. Jeg sank sammen med Skibet, mit
højre Ben, der var kommet i Klemme mellem 2 Stivere,
blev stærkt beskadiget. Da jeg kom op til Overfladen, saa jeg en Mængde Lig svømme omkring i Vandet.
Jeg svømmede i 20 Minutter og traf Maskinmester
Bruhn. Vi svømmede sammen omtrent en halv Time, da
vi saa en Baad i nogen Afstand, hvor vi blev optagne, fuldstændig udmattede.

De reddede Passagerer afrejser fra England til
Amerika.
Fra Grimsby meddeles i Aftes: De fra "Norge"
reddede er i Henhold til en Bestemmelse, der er
truffet af "Norges" Redere, i Aften Kl. 7 afrejst
herfra til Liverpool for derfra at afgaa til New
York. Den danske og den norske Konsul har forsynet
dem rigeligt med alt.

I Dag til Morgen er der indløbet følgende Telegram fra Liverpools
27 af de reddede fra "Norge", der er ankomne
hertil fra Grimsby, afsejler idag til Boston ombord paa Cunardliniens Damper "Saxonia". Alle de
reddede er velklædte og synes helt at være kommet
sig af deres udstaaede Lidelser. 60 af de andre
Overlevende vil ligeledes ankomme hertil for at
afs e j1e med "S axonia".

Hvormange er reddet?
Vi bragte i vor Middagsudgave igaar Navnene paa
de 27 Reddede, der var indbragt til Grimsby, i en
Del af Oplaget af vor Morgenudgave i Dag bragte vi
yderligere efter et ved 3-Tiden i Morges indløbet
Telegram Navnene paa 13 af dem, der indbragtes til
Stomoway;
Denne sidste Navnefortegnelse forligger nu duførligere, idet Det Forenede Dampskibs Selskab i
formiddags kunde bringe følgende Liste over Overlevende fra "Norge" indbragte til Stomoway:
Passagerer:
Danske:

Vilhelm Hansen, Riserup
Christian Christensen, København
Anders Peter Jensen, Mygdal
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Nationaltidende 5/7 1904 Middag. (3).:
Heinrich Rahr, Amerika
Georg Rahr, Amerika
Johanne Mehr, København
Svenske:

Carl Eke, Malmø
Sofie Bernhardsen og 3 Børn, Gøteborg

Norskes

Edward Bonn, Christiania
Hans Jørgen Knutzen, Christiania
Olaf Olsen, Bergen
Carl Mathisen med Hustru og 2 Børn,
Christiania
Isidore Hansen og 4 Børn, Christiania
Karl Henderson med Hustru og 2 Børn,
Christiania
Inga H. Jørgensen og 3 Børn, Christiania
Anton Ahlsen, Christiania
Mathilde Lund, Bergen
Gusta Sybertsen, Christiania.

Desuden reddedes 24 Russere.
Besætningens
Kaptajn Vald. Gundel
Maskinassistent Bruhn, Framminge
"
Peter Svendsen Olsen
Fyrbøder Vald. Heimann, København
"
Ole Rasmussen, Odense
"
Peter Larsen
Koksmath Peter Petersen
Lægedreng Vald. Hein, København
Messedreng Ludvig Larsen, Hals.
Selskabet venter i Dagens Løb en Supplementsliste.

Indtil nu kendes altsaa Navnene paa 67 til Stornoway indbragte reddede Personer og paa 27 til
Grimsby indbragte. Ialt indtil nu 94.

Den i den første Baad værende Mand af Besætningen, Mathiesen fra Endelave, afrejste i Aftes med
Skib til Esbjerg for derfra at rejse videre til
København.

Det Forenede Dampskibs Selskabs Bestyrelse og
Direktion afholder i Formiddag Møde for at træffe
endelige Dispositioner i Anledning af Ulykken.
Skønt der ikke paahviler Selskabet Erstatningspligt overfor Passagerernes mistede Gods, forlyder
det dog, at man paatænker at holde dem skadesløse,
og de allerede trufne Dispositioner med Hensyn tilden første Baads Passagerer tyder jo paa god Villxe
i saa Henseende.
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Nationaltidende 5/7 1904 Middag. (4).s
Paa Amerikaliniens Kontor ophængtes i Morges
Listen over de reddede Passagerer, hvis Navne indtil da var kendte. Samtidig forsvandt fra Skibsmeddeleiserne den lille Seddel, hvorpaa der stods
"Norge" er afsejlet den 24. Juni. - Ude paa Gaden
var der sort af Mennesker, som stille læste de hastigt nedskrevne Navne.

Det fortjener at meddeles, at DFDS. igaar ved
Iltelegrammer holdt sine Agenter i Ind- og Udland
ajour med de indløbne Telegrammer om Ulykken, og
at man i Sverige, Norge og Finland omtrent samtidig med de danske Blade havde fyldige Beretninger
om de reddede Passagerer, deres Navne og Opholdssted.

Nationaltidende Tirsdag 5. Juli 1904 Aften:
"Norges" Forlis.
Uden for Amerikaliniens Kontor er der Dagen
igennem samlet en tæt Klynge, der studerer Opslagene i Vinduet og lavmælt diskuterer Ulykken og
Chancerne for, at flere kan være reddede.
Og inde paa Kontoret kommer og gaar der stadig
Folk, der vil spørge til deres kære. Der ventes
jo stadig paa nye lister med Reddede og Kontorpersonalet gør, hvad det kan, for at holde Haabet oppe hos Forespørgerne. Men paa de fleste Ansigter
læser man kun altfor tydeligt, at de ikke mere
tror paa Muligheden af, at deres Slægtningen eller
Venner kan være reddede. Der kommer f. Eks. en
gammel Kvinde, hvos Ansigt er ganske forstenet af
Sorg. Tonløst og næsten uhørligt nævner hun et
Navn - hendes Søns. Es? der kommet en ny liste,
j
hvor det kan være paa? Men Kontoristen maa for Hun-|
drede Gang eller mere svare Nej og tilføjer for at-!
ter Hundrede Gang, at Listen ventes hvert Øjeblik. \
Hun ser paa ham med Øjne, der siger: "Du mener det !
godt, men Du tror jo ikke selv paa det" - og gliderj
stille ud af Døren. For at komme igen om en Time .
eller før.
Den Slags Scener er mere pinlige end de mere
larmende Udbrud af Sorg, som iøvrigt kun sjældent i
forekommer.
j
Iøvrigt er det efter Kaptajn Møllers Mening ik- j
ke absolut udelukket, - omend ikke meget sandsyn- i
ligt - at der kan indtræffe helt nye Meldinger om i
reddede. Der gaar jo nemlig Rygter om, at alle Ski-j
bets Baade skal være komne i Vandet, at to af dem j
kæntrede, behøver ikke at betyde, at ingen har kun-|
net redde sig ved deres Hjælp, da de efter Kaptajn [
Møllers Udsagn er lette at bringe paa ret Køl igen i
og faa øst læns. Disse Baade kan da enten have dre-j
vet længere om, inden de er blevet opdagede af et ,
Skib, eller de kan være blevet optaget af et Skxb, j
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Nationaltidende 5/7 1904 Middag. (5).
der er bestemt til fjernere Pladser. Men som sagt,
det er kun ganske svage Muligheder.

Nationaltidende Onsdag 6. Juli 1904 Morgen:
"Norges" Forlis•
DFDS. meddeler, at Selskabet har afsendt Dampskibet "Bonawe" til Flannan Øerne og til St. Kilda
og Rockall for at undersøge, om der skulde være nogen overlevende fra "Norge" paa disse Øer. Med Damperen følger Maskinmester Bruhn og Matros Olsen
fra "Norge". Kaptajn Gundel er ikke saa rask, at
han kan følge med. To Børn er døde paa Hospitalet
i Stomoway i Dag.

Norsk "Aftenposten" har ifølge R. B. modtaget
!
følgende Telegram fra sin London Korrespondent, der\
er afrejst til Grimsby og undervejs har interviewet!
de reddede fra "Norge":
- Jeg forstod straks, at Beretningerne i de Ion-j
donske Aviser er meget overdrevne, da de reddede
paa Grund af deres utilstrækkelige Kendskab til det;
engelske Sprog ikke er bleven nøjagtig forstaaede j
af de engelske Journalister. De reddede protesterede
bestemt imod, at der fra Redningsbaadene er blevet j
slaaet med Aarene efter de druknende for at hindre •
dem i at komme op i Baaden. Den ældste af de red- •
dede, en Tromsømand, fortæller, at han kom op paa i
Dækket Tirsdag Morgen Kl. 7, og der var intet usæd-i
vanligt at bemærke, han gik derpaa ned i Kahytten, j
hvor hans Kone og 5 Børn befandt sig. Efter 2 Minutters Forløb hørte han det brage, men Maskinerne \
arbejdede dog fremdeles. Vejret var ualmindeligt
taaget•
Alle styrtede nu op paa Dækket, de fleste fik
ikke Tid til at klæde sig paa. 6 Baade og 2 Joller
blev satte i Vandet, hver Baad kunde rumme 30 Mennesker. En Baad kænterede og 2 knustes i Søen.
Natten mellem Tirsdag og Onsdag forløb, uden at vi
passerede noget Skib. Kl. 4 om Morgenen den 29. Juni saa vi en Damper, vi signaliserede, og Kl. 7
var vi alle optagne i Damptrawleren, der i Løbet
af den paafølgende Dag vedblev at søge efter andre
Baade, men ingen fandt. Trawleren fortsatte med at
fiske indtil om Aftenen og førte dem saa til Grimsby.
Under Katastrofen var der ingen Panik ombord.
Stemningen blandt de reddede var efter Omstændighederne god, efter at den første Rædsel var overstaaet. En dansk Dame, Frk. Petersen, opmuntrede
til at holde Modet oppe, hvilket ogsaa lykkedes.
Man bad til Gud med Tak for Redningen. Man økonomiserede med den medbragte Kikebeholdning.
Efter Redningen forblev de flere Dage ombord
paa Trawleren, hvor de blev udmærket behandlet.
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Nationaltidende 6/7 1904 Morgen. (2) s
Ombord paa "Norge" var 16 Familier med 4-8 Børn.!
Under Katastrofen saa man Kvinder springe rundt
;
paa Dækket, pludselig standse og blive som sindsforvirrede. Mødre kastede deres Børn i Vandet for
at frelse dem.
i

De reddedes Navne.
Kl. 10 i Aftes naaede endelig et Telegram hertil med Navne paa Resten af de til Stomoway indbragte Passagerer. Af Telegrammet fremgaar det,
at i alt Fald kun een af Passagererne er dansk,
17 er Nordmænd, 2 Svenske og 12 Russere. Den danske Mand menes at være Kristen Nielsen fra Sindal,
men helt sikker paa det er man ikke.
De norske Passagerer er følgende:
Erik Nielsen, Christianssand
Asbjørn Bjerga, Stavanger
Isidor Bass, Christiania
Jørgen Hansen, Christiania
Sivert Bøe, Christiania
J ohs• Jespers en, Chris tiania
Jentaaft Hansen, Christiania
Hans Ols en, Chris tiania
Niels Nielsen, Christiania
Emil Hansen, Christiania
Oscar Petersen, Christiania
Anders Augustinusen, Christiania
Martin Wedin, Christiania
Thure Wedin, Christiania
Hans 0. Olsen, Christiania
Carl A. Lincoln Thermeden, Christiania.
Endvidere er der to svenske Passagerer:
Walfried Sandal, Stockholm
Gustaf Hoglund, der menes at være fra samme By.
Endelig 12 Russere.
Med de allerede nævnte Reddede bliver det 128
foruden Kaptajnen.
Men dette er kun Passagererne fra 3 Baade. Efter Kaptajnens Beretning slap 7 Baade bort fra
Skibet. Selv om man maaske ikke tør tro, at alle
Baade er blevne paa ret Køl, er der dog grundet
Haab om, at nye Meldinger om reddede vil dukke
frem. Det er værd at lægge Mærke til, at den Baad,
hvori Kaptajn Gundel var, drev om paa Havet i næsten 5 Løgn. I de andre Baade fandtes sikkert en
Del af Besætningen, som kunde styre Baadene, og
da det yderligere meddeles, at Vejret nu er helt
fint omkring Rockall, samt at det har været godt
de sidste Dage, er der grundet Haab om fleres Redning.

Atter i Aftes, ikke mindst da det ovenfor om-
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Nationaltidende 6/7 1904 Morgen. (3):
talte Telegram var kommet, skete der Forespørgsel
paa Amerika Liniens Kontor af bedrøvede Hustruer
og Mødre. Og naar de fik til Svar, at man endnu
ikke havde faaet det efterspurgte Navn opgivet som
reddet, brød de ud i en hjerteskærende Hulken, der
virkede pinligt paa enhver tilstedeværende. Alle
Forsøg paa at trøste dem med Henvisning til senere
Telegrammer prellede af mod det stadigt gentagne:
- Aa nej, han er saamænd nok død.
Først henimod Midnat tyndede åen Skare ud, som
interesseret læste Navnene paa de reddede.

Stemningen i Norge.
Da Budskabet om Katastrofen naaede Christiania.
Den forfærderlige Katastrofe ved Rockall forrige Tirsdag Morgen har selvfølgelig ogsaa i Norge vakt den dybeste Sorg og Deltagelse. Vi bringer
her et Par Udtalelser af norske Blades Udtalelser.
Christiania "Aftenposten" for Mandag, der kom
os i Hænde i Aftes skriver bl. a.s
- En Ulykke saa rædselsfuld, at dens hele Omfang først lidt efter lidt vil fattes, er Tirsdag
Morgen foregaaet ved en øde Klippeø ude i Atlanterhavet, hvor syvhundredeoghalvtreds Mennesker
har kæmpet en Fortvivlelsens Kamp med hverandre
for Livet, og kun et Faatal vides at have reddet
sig ud af den. Det er en Ulykke saa stor, at vi
ikke her i Landet kan opvise Magen med Hensyn til
Tab af Menneskeliv. Det er en Ulykke, mod hvilken
f. Eks. Værdals- og Titran Ulykken blegner.
"Morgenbladet" skriver:
Ulykken gør et saa meget stærkere Indtryk, som
den rykker os saa uhyggeligt nær ind paa Livet, da
ikke mindre end ca. 300 norske Emigranter befandt
sig ombord. Der bliver Fortvivlelse og Sorg i mange Hjem. Men det er alligevel noget som en Trøst
at vide og føle, at det hele Folk staar deltagende
overfor en Ulykke som denne, der med en Naturkatastrofes Vælde varsler Menneskene om det timelige
Livs Forkrænkelighed.
Rockall er en lille 0, som ligger midt ude i
Havet med rummelig Vej til alle Kanter, godt kendt
af alle Søfarende, nøjagtigt afmærket paa selv de
mindste Kort. Man har derfor vanskelig ved at forstaa, hvorledes denne Ulykke har kunnet gaa for
sig.
Det norske "Dagbladet" skriver:
Som man kan tænke sig, har der hos Selskabets
Agenter her været et rent Stormløb for at faa Nyheder, fra de mange, som havde paarørende ombord
paa det ulykkelige Skib. Og det er ikke gaaet af
uden gribende Scener. Blandt dem, som fremstillede
sig, var saaledes ogsaa en Hustru, som havde sin
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Nationaltidende 6/7 1904 Morgen. (4).s
Mand ombord, og som nu sandsynligvis sidder som
Enke med 5 Børn. Hun brast i Krampegraad ved at
høre om Ulykkens Omfang. En anden Kvinde, som havde faaet den foreløbige Meddelelse om Forliset og
nu vilde spørge efter sin ombordværende Mand, sank
besvimet om paa Trappen, da hun skulde gaa ind for
at hente Besked.
Iøvrigt kan man let tænke sig, hvorledes Tilstanden er i mange af de Hjem, som har haft flere
eller færre af deres Nærmeste ombord.
Af Varer medbragte "Norge" paa denne sidste Tur
omtrent fuld Last, hvoraf dog det meste var fra
Danmark. I Christiania blev indtaget omkring 240
Tons Gods.

"Kentuckys" Kaptajn udtaler sig.
En Medarbejder ved norsk "Morgenbladet" talte
i Mandags Middags med Kaptajn Staal, Føreren af
D. F. D. S.s Dampskib "Kentucky", som har ligget
og losset ved Vippetangen i Christiania indtil ved
2-Tiden i Mandags, da det forlod Havnen.
"Rockall er en meget uhyggelig Tingest, udtalte :
han, stille og stum uden noget Fyr eller nogen
Klokke til at varsko, staar den ensom langt ude i
Havet, omtrent 24 Timers Rejse vest for Hebriderne.
Den staar ganske alene og omkring den paa alle Kan-;
ter er der meget dybt. Vi ser den meget hyppigt paa!
Turen fra og til Amerika. "Kentucky" passerede Rockall samme Dag som "Norge" har stødt paa den. Det
var da Taage og Regntykke. Vi var antagelig saa
nær Øen, at vi havde set den i Klarvejr. Men nu
hindrede Taagen.'
Der er vel desværre ingen Anledning til at tviv-;
le om Rigtigheden af de hidkomne Telegrammer, fort-1
satte Kaptajnen, men det ser dog mærkelig ud, at
den Trawler, som reddede de ombordværende i den
•
ene Baad, er gaaet helt til Grimsby, langt neåe
paa Englands Østkyst, før den er gaaet til Land
med Folkene og med Meddelelsen om den forfærderlige Ulykke.

Sidste Efterretninger.
Yderligere 17 Mennesker reddede.
I Nat Kl. 2 modtog Skandinavien Amerika Liniens
Kontor følgende Telegram, dateret Aberdeen den 5.
Juli Kl. Ils En engelsk Damper "Largo" har i Nat
landsat følgende af "Norges" Besætning og Passagerer, som Mandag Morgen er optagne nordøst for
St. Kilda:
Af Besætningens
3. Styrmand Anker Ankersen
Lampemand John Mouritz Olsson
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Nationaltidende 6/7 1904 Morgen. (5)
Matros Hannibal Christensen
Kvartermester Christen Mogens'
Kahytsdreng Norup
Mellemdæks opvarter Honoré
Passagerer:
Batteissen
Johansen
J ohannes en
Poulsen
Carls en
Opheim
Thormberg
Hauberg
Larsen
Olsen
Malinassky

Endnu sent i Nat, da Listen over de sidste reddede blev slaaet op i Vinduet, stod en talrig ventende Skare af Mennesker udenfor det stærkt bestormede Kontor.

Nationaltidende Onsdag 6. Juli 1904 Middags
"Norges" Forlis.
Som meddelt i vor Morgenudgave har den engelsk«
Damper "Largo" Natten mellem Mandag og Tirsdag i
Aberdeen landsat yderligere 17 Mennesker af "Norges" Besæt&ing og Passagerer, som i Mandags blev
optagne nordøst for St. Kilda.
En Del af dem maatte straks underkastes lægebehandling i Aberdeen.
Disse reddede erklærer, at der herskede udmærket Orden blandt Skibets Besætning og Officerer,
men at der udbrød en frygtelig blandt Passagererne.

De Skibbrudnes Lidelser.
3. Styrmand Ankersen, der er blandt de ovenfor
omtalte reddede, har ifølge et til R. B. indløbet
Telegram fra Aberdeen udtalt, at den Baad, i hvilken han befandt sig, maatte ros gennem den tunge
Sø. Der blev lavet et Slags Sejl af Redningsbælter. Baaden kom dog kun meget langsomt af Stedet.
I Nærheden af denne Baad var der flere andre
Baade, en med 32 Personer, deriblandt en Del Kvinder og Børn, og en med 15 Personer, styret af 2.
Styrmand, samt en mindre Baad med 10 Personer.
De reddede i Ankersens Baad led frygteligt af
Sult og Tørst. Da de blev optagne, havde de hver-
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Nationaltidende 6/7 1904 Middag. (2^
ken haft noget at spise og drikke siden Søndag Aften. Der havde til de seks Dage kun været seks
Spande Vand ialt og to Beskøjter til hver Person.

Eftersøgninger efter muligt Overlevende.
Fra Aberdeen telegraferes til Ritzaus Bureau
idag;
-Selskabet "Scotch Fishery Board" har stillet
j
Damperen "Jackal" til Disposition for den danske i
Konsul i Stomoway til Anstillelse af Efterforskninger. Der er ogsaa truffet Foranstaltninger til i
at meddele alle Hvalfangere, der kommer i Nærheden !
af Ulykkesstedet, Anmodning om at holde Udkig efter
Baade. "Jackal" afsejlede i Nat herfra til Ulykkes-;
stedet.
i
Med Damperen "Honawe", der afgik dertil igaar, j
medfulgte foruden Maskinmester Bruhn og Matros 01- |
sen, der stod til Rors paa "Norge", da det stødte, ;;
endvidere en Lods samt en Læge, der medførte rigelig Forsyning af Medikamenter.
Det engelske Krigsskib "Leda", der er paa Fiske-j
riinspektion i disse Farvande, har faaet Ordre til •
at lede efter muligt efterlevende fra "Norge".

Kun 6 Baade slap fra "Norge".
London, den 6. Juli: - En af de reddede, der
landsattes i Aberdeen, har erklæret, at ialt kun
6 Baade med ca. 150 Personer slap bort, før "Norge" sank.

De reddede i Stomoway.
Fra London telegraferes til Ritzaus Bureau
idag: - Navnet paa den eneste Dansker, der reddedes af "Cervona", er Kristian Nielsen, Frederikshavn. De øvrige reddede er Russere, Svenskere og
Nordmænd.
De paa Hospitalet i Stomoway indlagte Patienter befinder sig godt. Byens Befolkning gør alt,
hvad den kan, for at gøre deres Skæbne saa let som
mulig.

146 Personer er reddede.
Indtil nu vides det altsaa, at 146 Personer er
reddede fra Katastrofen, idet der nemlig til Stornoway er indbragt 102, til Aberdeen 17 og til
Grimsby 27.

Besætningen og dens Efterladte.
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Nationaltidende 6/7 1904 Middag. (3):
Vort Haab om, at "Norge"s Besætning i Farens
Stund havde vist sig pligtopfyldende og hævdet den
danske Sømandsstands hæderfulde Stilling bestyrkes i
fuldtud af de hidtil fremkomne Beretninger. Igennem Telegrammerne læses den gode Disciplin, som
:
har hersket ombord i "Norge" og som har givet sig l
Udslag i, at Kvinder og Børn reddedes først fra det
synkende Skib. - Desværre naaede kun en Brøkdel af :
dem til Land i god Behold, men det forringer ikke
Besætningens Daad.
Det er derfor ganske naturligt, at man i dette
Øjeblik hvor der rundt om sidder Familier, hvis
Forsørgere er kaldt bort, spørger: Hvad vil der
blive gjort for dem?
Endnu er der ikke taget Beslutning i Selskabet
herom, men et og andet er dog paatænkt, og med
tidligere Fremgangs-maade in mente, kan følgende
maaske anses for rimeligt:

j

- Den Del af Besætningen, der var i Selskabets
Pensionskasse, har naturligvis derigennem sikret
deres Familie. Dette er imidlertid kun de færreste, skønt Pensionskassen er saare kulant og endog tillader tidligere Medlemmer at blive i den,
selvom de tager Plads i andre Selskabers Skibe, blot de betaler deres Kontingent. - Matrosernes og
Fyrbødernes socialistiske Tillidsmænd holder imidlertid ikke af Kassen, der ganske naturligt gør
Baandet mellem Selskabet og dets Folk fastere. Og
derfor er det forholdsvis faa, der har benyttet
sig af den, skønt Selskabet har animeret dem paa
forskellig Vis.
Men i det nuværende Tilfælde vil hellerikke de
ikkeforsikrede Medlemmers Familier blive forbigaaede. Det forlyder, at Hustruerne vil faa udbetalt
500 Kr, som øjeblikkelig Hjælp samt et Beløb een Gang for alle - i Forhold til Antallet af uforsørgede Børn. Førend den endelige Liste over forulykkede Søfolk foreligger, kan Selskabet ikke tage endelig Stilling til Spørgsmaalet, men vi har
Grund til at tro, at det bliver omtrent saaledes.
Selskabets Stilling til Passagererne er allerede omtalt.

Sympatitilkendegivelser.
I Løbet af igaar har Det Forenede Dampskibs
Selskab modtaget en lang Række af Sympatitilkendegivelser fra udenlandske Rederier. Først og fremmest fra de engelske Selskaber som White Star,
Cunard, Allan, Wilson osv., ligeledes sendte Direktør Ballin et personligt Telegram paa Hamburger-Paket-Gesellschafts Vegne. Norddeutsche Lloyd
har derimod endnu ikke ladet høre fra sig, og fra
Norge og Sverig er der heller intet hørt udover
et Telegram fra Selskabets Agent i Aalesund. - I
denne Sammenhæng fortjener det at fremhæves, at
Selskabet har modtaget et sympathetisk Brev fra
den herværende russiske Gesandt, Kammerherre Is-
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Nationaltidende 6/7 1904 Moddag. (4):
volski, hvori denne samtidig med at udbede sig Navnene paa de frelste Russere udtaler sin Deltagelse
i Anledning af Katastrofen.
Ogsaa fra herværende Forretningsmænd har Selskabet modtaget Sympathitilkendegivelser i de hjerteligste Udtryk.
Førend i næste Uge bliver der næppe nyt Bestyrelsesmøde.

Nationaltidende Onsdag 6. Juli 1904 Aftens
Et Interview med den reddede Matros Carl Mathiesen,
i
gribende Skildring. - Mellem Liv og Død.
En energisk dansk Dame. - Sejlads mellem Lig.
Som tidligere omtalt, var en af "Norges" Matroser, Carl Mathiesen fra Endelave blandt de reddede, der af Trawleren "Salvia" indbragtes til
Grimsby.
Dampskibet "Botnia" tilhørende Det Forenede
Dampskibs Selskab, laa netop paa det Tidspunkt
ved Grimsby, og med dette Skib er Carl Mathiesen
nu vendt hjem over Esbjerg. En af vore Medarvejdere rejste igaar Middags til Esbjerg, var tilstede der, da "Botnia" kom tidlig i Morges, og fik
Kl. 6 en længere Samtale med den reddede Matros.
Vi ser os saaledes i Stand til her at bringe
den første udførlige Beretning om Katastrofen og
om de 27 Menneskers Redning til Grimsby fra en af
de Reddede selv, idet vi i Formiddagens Løb i Dag
har modtaget følgende:
Telegram fra vor udsendte Korrespondent.
Esbjerg, den 6. Juli.
Det var ikke uden Spænding, at jeg i Nat vandrede omkring i Esbjerg Havn og spejdede efter
"Botnias" hvide Toplanterne. Time forløb efter Time og først Kl. 2,30 fortøjede "Botnia" ved Bolværket, men da var den, for hvis Skyld jeg havde
begivet mig over til vort yderste Vest, Matros
Carl Mathiesen, der førte den af "Norges" Redningsbaade, der blev optaget af Trawleren "Salvia" og
ført til Grimsby, gaaet til Køjs og Kaptajnen paatog sig indtil den lyse Morgen at være Vært. Ved
Sekstiden blev Mathiesen vækket, satte sig ved
min Side i Kahytten og afgav en Beretning, der,
fortalt paa jævn og simpel Sømandsvis, giver et
nyt og gribende Billede af Katastrofen.
Han er kun 23 Aar, men han fortæller med den
modne Mands Grundighed og Alvor. At han er en ung
Mand, som duer til noget, faar man ogsaa Indtrykket af, naar man hører hans Beretning, thi det er
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klart, at uden ham var de 28 næppe blevne reddede.
Jeg, begynder Mathiesen, var ligesom de fleste
andre til Køjs, da Ulykken skete. Der kom en Kvartermester og purrede os ud og først løb jeg op paa
Dækket i den bare Skjorte. Jeg troede, at der var
sket en Kollision, men jeg tænkte dengang ikke paa,
at der var Fare for, at Skibet skulde synka, saa
jeg løb ned og tog et Par Bukser paa. Og nu hørte
jeg Kaptajnen kommandere Baadene i Vandet.
Alle Passagererne var nu komne op, og de skreg
forfærderlig paa mange Tungemaal, jeg forstod slet
ikke hvad de sagde, men de var næsten nøgne allesammen. Jeg gik nu i Lag med at svinge Baade ud.
Først maatte jeg genne Folk væk for at faa Baaden
fri, men da den begyndte at glide ned, styrtede Passagererne sig over den, medens Kaptajnen raabte fra
Kommandobroen med skingrende Stemme: - Først Kvinder og Børn. - Han raabte det atter og atter i det
uendelige. Paa den Maade satte jeg to Baade i Vandet, i den tredie lod jeg mig selv glide ned af Taklen, fordi jeg troede at jeg kunde være til nogen
Nytte. Jeg tænkte mig endnu ikke dengang, at "Norge" vilde synke. Jeg lagde Mærke til, at Passagererne efterhaanden blev roligere ombord, jeg saa
ingen i Takkelagen, jeg husker at have set 1. Styr-!
mand løbe frem og tilbage fra Dækket til Kommandobroen. Mere husker jeg ikke, fra før vi kom i Baad-!
en. Vi kom hurtig klar af Skibet, men i næste nu '
atter ført ind mod det og fik slaaet Hul i Agterstævnen. Der blev slaaet tre Planker ind, en paa
1 Favns længde og to paa 3 Fods Længde. Kun jeg saa.
det gabende Hul, men sagde ikke noget til nogen. ;
Det er muligt, at 3« Styrmand saa det og at det var'
Grunden til, at han sprang overbord. Vi saa tre
Baade til paa Søerne, den ene gik tilbage for at
tage flere op. Da vi havde sejlet lidt, sagde Bjar-!
narson, en Islænder, en af de i denne Baad reddede !
Passagerer: - Nu gaar hun. - Jeg vendte Hovedet et •
øjeblik og saa Skibet synke. Ingen af Passagererne ;
i Baaden troede, at vi skulde blive reddede, og de
havde meget lidt Lyst til at hjælpe til med Arbejdet.
Ror havde vi ikke noget af, det var blevet unyttigt, da Agterstævnen søndredes, det gjaldt om at
holde Baaden op mod Vinden, og Bjarnarson og jeg
roede. Jeg roede hele Dagen og det meste af Natten,!
Bjarnarson skiftede med enkelte andre Passagerer,
særlig var en Mand fra Silkeborg flittig. Desuden
var det nødvendigt at øse uden Ophør. Vi brugte
dertil en Spand, en Vandøse og en. Søstøvle. Stoppede vi blot et Øjeblik, var der straks 1 Fod Vand
i Baaden. Passagererne troede stadigvæk, at Vandet
kun kom ind fra oven, medens det meste naturligvis ;
skylledes ind gennem Hullet agter. Om Aftenen fortalte jeg det til Bjarnarson, men ellers anede in- •
gen det, før vi var frelste.
En af dem, som hjalp mig allerbedst, var en ung
Dame, en Frøken Petersen fra Holte. Jeg antager,
at hun var ca. 25 Aar. Hun var kun iført Skjørt,
havde ikke Spor af Undertøj paa, hverken Strømper
eller Støvler og paa Overkroppen havde hun kun et
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ganske tyndt Liv. Hun øste utrætteligt, saa efter, i
at de andre øste og raabte uafladeligt, at vi skul^
de være ved godt Mod. Hun sad paa en af de mest ud-j
satte Pladser og Søen gennemvaskede hende uden Op- i
hør. Tillige regnede det, dog synes jeg ikke, at
mine Passagerer blev særlig forkomne, maaske med
Undtagelse af et Par gamle Nordmænd. Passagererne ;
laa helst i Bunden af Baaden.
Naar jeg undtager Frøken Petersen var der slet !
ingen, der sagde noget, de stirrede bare haabløst :
ud i Rummet, de hverken sukkede eller græd, - sad i
eller laa blot ganske stille hen.
!
Der var en af os, som havde Uhr med, og da det-i
te viste 4 om Eftermiddagen, fik vi vort første
i
Maaltid, en Beskøjt hver. Baaden indeholdt de foreskrevne Rationer. Men da jeg ikke vidste hvorlæn- !
ge vi kunde drive omkring, bestemte jeg, efter at i
have uddelet endnu en halv Beskøjt Kl. 11,30, at
der herefter kun vilde blive uddelt een Kl. 6 Mor-|
gen og een Kl. 6 Aften. Vand var der ingen, som
j
vilde have, jeg tror nok, at det var fordi det reg-r
neåe saa stærkt, det gjorde, at Tørsten ikke føl- :
tes.
Kort før Solnedgang saa vi Røgen af en Damper, •
der maa have været milevidt borte, og jeg nærede
intet Øjeblik Haab om. at naa ned. men de stakkels
Passagerer levede helt op og raabx-e og raabte, som
om deres Stemme skulde springe. Haabløsheden lagde'
sig endnu mere knugende over dem, da Røgen forto- j
nede sig. Natten sneglede sig langsomt hen, men
jeg synes forresten ikke, at den var værre end Dagen, og jeg tror heller ikke, at Passagererne havde.
Fornemmelsen heraf. Den var kort, det blev lyst
2.
Kl. 4 fik vi atter Øje paa en Damper, som kom
nærmere og nærmere og da jeg saa Fiskemærker i Nær
heden, var jeg ikke et Øjeblik i Tvivl om, at vi
vilde blive reddede, og jeg lod straks uddele en
ekstra. Beskøjt af Provianten, som stod lige under
mine Fødder, og som jeg vaagede nøje over. Vi fik
højst et Emigranttæppe, som en Dame havde ført med
sig, paa en Baadshage. Det har Farver, som er syn-'
lige paa lang Afstand, hvid, gul og brun. Damperen
bar to Gange ned mod os og fjernede sig saa igen.
Passagererne var ved at forgaa af Fortvivlelse,
det trøstede dem ikke, at jeg fortalte, at Skibet
maatte komme ad vor Vej, da vi var indenfor hans
Fiskemærker.
Saa lige med en Gang stod det med fuld Fart ned
imod os og vi blev alle meget glade. Jeg advarede
nu Passagererne indtrængende imod at styrte over
i Skibet, da vor Baad saa utvivlsomt vilde kæntre.
Det nyttede ikke noget, saa snart vi var løben paa
Langsiden af Damperen, løb de til og jeg maatte ;
slaa dem ned paa deres Pladser igen. Paa Spørgsmaal om de roligt fandt sig i det, siger Mathiesen, at de var ikke just Kæmpekarle, og at de ikke I
var videre farlige at have med at gøre. Forresten j
kom Passagererne ombord i "Salvia" paa en højst
mærkelig Maade, idet de stærke Fiskere greb de
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fleste i Nakken og slyngede dem ind paa Dækket. Et
Par Jøder, en russisk og en polsk, afventede intet,
men styrtede sig ombord i Damperen, paa hvis Dæk de
naaede op først af alle. Kl. 7 var alle reddede.
Medens "Salvia" sejlede ned mod os, var der blevet
tændt Fyr i Kabyssen og vi fik straks i samme Øjeblik vi var optagne, spilkogende The og Mælk blandet med Whisky og Sukker. Saa blev Mændene sendt
forud. Damerne agter for at faa tørt Tøj paa, jeg
gik selv ned for at hjælpe Damerne, der var meget
forkomne. Kl. 8,30 kom vi allesammen i Seng og Kl.
1 2 - 1 var vi oppe igen og spiste Frokost. Vi befandt os da alle nogenlunde vel, jeg selv var bleven en Del forkølet. "Salvia" tog straks sine Fi- i
skegrejer op og gik ned mod Ulykkesstedet for om j
muligt at redde flere. Vi fandt som bekendt ingen, •
sejlede derimod mellem en Masse Vraggods, af hvil- !:
ket vi optog nogle Kufferter, for at finde Dametøj
til Kvinderne, som havde maattet iføre sig Mandfolketøj. Vi fandt ogsaa lidt Undertøj og en Kjole.
Lig saa vi derimod ingen af.
Jeg glemte før at sige,at vi åen første Dag tit !
stødte paa Lig, som blev ført hurtigt forbi os af
Strømmen. De var naturligvis alle iført Redningsbælter og de saa meget uhyggelige ud, Søerne skyl- !•
lede dem rundt i de mærkeligste Stillinger, snart
med Ryggen op og snart med Brystet op og snart rullede dem helt sammen. Liget af et stakkels lille
Barn saa jeg ogsaa, det havde mærkeligt nok ikke ;
Svømmebælte paa. Der var kun een Mand, som forsøg- !
te at komme op i vor Baad, og ham optog vi.
i

For at vende tilbage til "Salvia", saa er at
I
melde, at den vendte ned til sin Fiskeplads den
følgende Dag, Torsdag, og at Mandskabet fiskede
hele Dagen. Det er ikke saadan at afbryde Fiske- :
riet, der jo foregaar langt fra Hjemstedet. Vi afrejste om Aftenen og uagtet Skibet løber 12 Mil i j
Vagten naaede vi ikke ind før Søndag Aften.
i
Mathiesen fortæller, at der mellem hans Passagerer kun var faa indbyrdes beslægtede, nemlig to
Par norske Brødre og en Kone med sin lille 5 Aar
gamle Pige.

l

Mathiesen selv har genvundet sin Sindsligevægt, i
Paa den Slags bomstærke Naturer som hans fortager
Indtrykkene sig hurtigere, eller muligvis han er i ]
Stand til at mestre sig selv til Fuldkommenhed. At !
han er i Stand til at udøve Herredømme og opretholde Disciplinen blandt andre, hvor det gælder,
har han vist, og naar han i Aften melder sig hos
sit Rederi i København, vil han sikkert blive optegnet blandt dem, som veddenne sørgelige Katastrofe har indlagt sig megen Fortjeneste.
Fenox.
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Nationaltidende Torsdag 7. Juli 1904 Morgens
"Norges" Forlis.
Af Kaptajn Gundels Beretning.
I Kaptajn Gundels Beretning, der nu foreligger
udførligt gengivet i et Telegram i "Times" fremhæves yderligere, hvor heltemodigt Mandskabet arbejdede under 1. Styrmands Ledelse. - Da 1. Styrmand - beretter Kaptajnen - meldte mig, at Skibet
sank sagde jeg, at han skulde springe overbord,
hvad han ogsaa gjorde, jeg saa ham ikke senere. Sammen med Maskinmester Bruhn blev Kaptajnen,
som allerede meddelt, optaget i en Baad, der viste
sig at være Redningsbaad Nr. 1. Den var fyldt og
førtes af en dygtig Sømand, ±-eter Olsen. - Da jeg
var kommet lidt til mig selv, fortsætter Kaptajnen,
tog jeg Kommandoen over Baaden. Provianten bestod ,
kun af en Kasse Brød og to Tønder Vand. Jeg styre-j
de Baaden mod St. Kilda, som laa i en Afstand af ;
omtrent 4 Sømil. Lørdag Morgen fik vi Øje paa en !
stor Damper i en Afstand af omtrent 4 Sømil. Vi
i
rejste en Aare, hvortil vi bandt et Tæppe som Nøds T
signal, men Skibet sejlede videre uden at lægge
j
Mærke til os, Søndag Morgen passerede vi en Bark i i
nogen Afstand. Omtrent Kl. 12 Søndag Middag fik vi;
Land i Sigte i en Afstand af omtrent 17 Sømil og
Modet begyndte atter at stige. Det viste sig at
j
være St. Kilda, og nogen Tid efter fik vi Øje paa !:
et Skib, der vestfra holdt ned paa os. Det var Petroleumsdamperen "Energie" af Hamborg, paa Rejse
fra Filadelfia til Stettin. Vor Baad var blevet
observeret før vi fik Øje paa Skibet, og atter
!
hejst en Aare med Tæppe. Kl. 6 Søndag Aften kom vi!:
alle ombord i "Energie", hvor Kaptajn SchSffer erkiærede sig villig til at tage os med til Stettin, j
men da nogle af Børnene var syge, fandt jeg det
bedre, at de blev satte i Land i Stomoway. Mange ;'
af dem var halvnøgne eller meget tyndt paaklædte, j
Der var i Baaden 28 Børn og 13 Kvinder, Resten var:
Mænd. To af Kvinderne havde hele Tiden paa det bedr
ste søgt at holde Mod i de andre.
i

Matros Carl Mathiesen,
ankom i Aftes Kl. 8,06 til København fra Esbjerg.
Stilfærdigt forsvandt den kække Skikkelse i Mængden, og kun et Tilfælde lod de ventende Journalister faa Øje paa ham. Der blev dog ikke Tid til
nogen Passiar, da han endnu i Aftes skulde melde
sig hos sit Rederi. - Blandt de, der havde givet
Møde paa Banegjaarden, var ogsaa enkelte af de forulykkedes Efterladte, der haabede at høre et eller
andet trøstende nyt. Det siger sig selv, at han
intet turde sige udover det, som vore Læsere allerede kender gennem Telegrammet fra vor udsendte
Korrespondent.

Den fuldstændige Liste over de sidste Reddede.
Den sent igaar Nat ankomne Liste over 17 Red-
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Passagerer, som var indkommet til
som det vil erindres, lidt mangelPassagerernes Efternavne, men ikke
opgivet.

Den fuldstændige Liste naaede Kl. 6 i Gaar Aftes hertil og viser, at Listen omfatter 3 Danske,
1 Dansk-Amerikaner, 5 Nordmænd, 1 Svensk og 1 Russer.
Navnene er:
Carl Johan Johansen, Næstved
Vilh. J. P. Poulsen, Silkeborg
August Thornborg, Rønne
Ludvig Bottolfsen, Bergen
Lasse Opheim, Bergen
Carl S. Larsen, Bakkesund pr. Bergen
Ole Olsen, Lyngør
Carl J. Johannesen, Christiania
Knut Karlsson, Wexiø
Abraham Malenofsky, Rusland
Jens Peter Hauborg, Dansk-Amerikaner.

Queeenstown, den 6. Juli:
Cunardliniens Damper "Saxonia" afgik i Dag til
Boston medførende 26 af de overlevende fra "Norge5

Aberdeen, den 6. Juli:
13 af de Reddede fra "Norge", der er indkommet
hertil, agter at vende tilbage til deres respektive Hjem i Norge og Danmark. De øvrige 4 fortsætter Rejsen til Amerika.

Dampskibet "Energie", som i Stornoway har land-,
sat Kaptajn Gundel og 69 andre Reddede fra "Norge"i
ankommer ifølge R. B. Fredag til Swinemunde.
;

Nationaltidende Torsdag 7. Juli 1904 Aften:
Frøken Laura Petersen.
En modig Kvinde.
Blandt dem, der særlig har udmærket sig ved
"Norges" Forlis, er der en, hvis Navn mere enå
nogen andens har fanget Interessen, og hvis Optræden har vakt hel og udelt Beundring. Det er
Frøken Laura Petersen, den unge Dame, om hvem
Matros Carl Mathiesen i sin Beretning til os fortalte, at hun ustandselig havde været behjælpelig
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med at øse, og at hun, medens alle andre mandlige
og kvindelige Passagerer paa en ganske enkelt Undtagelse nær hengav sig til den stille Haabløshed
og Fortvivlelse, holdt Modet oppe og forsøgte at
opmuntre de andre.
Frøken Laura Petersen er Datter af Savværksejer
Petersen i Rudersdal ved Holte. Hendes Fader havde
indtil for en 4-5 Aar siden et Savværk i Frederikssund, men da han syntes, at Forretningerne og Tiderne blev daarligere i den lille Købstad, brød han
pludselig og resolut op og slog sig ned paa Toppen
af Rudersdal Bakke, hvor han paany aabnede et Savværk og byggede sig en hyggelig og fordringsløs
lille Villa.
Den Datter, hvis Navn nu i disse Dage er fløjet i
Landet over, er hans næstældste Barn og er 25 Aar j
gammel. Hun har tidlig været vant til at staa paa i
sine egne Ben og var, da hun nu forlod Landet,'an- ;
sat i en stor Osteforretning i København hos Gros- ;
serer Larsen.
j
i
Udvandrerblodet ligger Familien i Aarerne. En j
Søster er gift i Sydamerika, Faderen har fartet
i
langvejs om, Fættere og Kusiner i Hobetal er bo- ;'
satte rundt omkring i forskellige Verdensdele og ;
Laura Petersen og hendes Søstre har altid talt om !\
at rejse til fremmede Lande. Saa for nogen Tid
siden fik hun en Indbydelse fra en Veninde i Chi- '
cago, og saa blev Længslen efter at komme ud, hende!
uimodstaaelig stærk og Forholdenene herhjemme hen- I
de rent utaaleligt smaa.
!
Det var da hendes Mening, at hun vilde have
;
rejst med "Oscar II", men som hunsagde til sine
Forældre, jeg tror alligevel hellere, at jeg vil |
tage med "Norge", der er saadan st Uheld med "Os- !
car II". Desuden havde hun en Fætter, som var Ma- j
skinassistent i "Norge", han hed Jensen og var en
Søstersøn af Savværksejer Petersen. Han hører sik- !
kert til de omkomne.
i
Jensen havde forresten uhyggelige Forudanelser, i
han sagde, at det var sidste Gang, han vilde rejse |
med "Norge", der var saa meget ved det Skib, han
ikke syntes om, men da han ikke præciserede det
j
nøjere, maa hans Bemærkning vel nærmest henregnes !
til den Slags Mundsvejr, som man aldrig vilde erindre, hvis der intet var hændet.
'
Desuden rejste der med Skibet en anden ung Pi- i
ge, Petra Rasmussen, som Laura Petersen kendte noget til. Ved Bortrejsen var Frøken Petersen i yp- |
perligt Humør, og hun bebrejdede de mødte Slægtninge og Venner, at de var bevægede. - Herregud, ]
sagde hun, lad nu være ogsaa at faa mig til at
;
græde, jeg skal dog ikke til Begravelse. Den anden;
unge Pige, Petra Rasmussen, var i stærkt Sindsop- j
rør ved Afskeden med sin Moder. Denne sagde bl. a. :
til Frøken Petersen: - Aah, De, som er saa ener- j
gisk og stærk, De kommer sagtens frem, hvor andre
gaar til Grunde, lov mig, at De vil tage Dem lidt
af min Datter derovre og pas godt paa hende.
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Efterretningen om "Norges" Forlis i Hjemmet i
Rudersdal vakte Følelser, som ikke lader sig be- i
skrive i Ord. Hverken Faderen eller Moderen tænk- j
te sig, at der kunde være blot den svageste Mulig- i
hed for, at Datteren var blandt de 27 Reddede, og j
det varede længe, før Moderen rigtig vilde tro paa,i
at det virkelig var hendes Datter, da de fandt Nav-!
net Laura Petersen paa Listen.
j
Intet er saa galt, at det ikke er godt for noget, og Forældrenes Glæde nu er rørende, og i Glæden blander sig en berettiget Stolthed over Datterens Kækhed.
- Har hun ikke været vort Kælebarn før, saa er
hun det da nu, siger Moderen.
Endnu har de ikke hørt noget fra hende, og de
vilde gerne have talt med Matros Carl Mathiesen,
men han er som opslugt af Jorden efter Ankomsten
til København.
De ved kun, at Datteren har fortsat Rejsen over
Liverpool til Chicago, den By i Amerika, hvor der
tages haardest fat, hvor Ryggen maa være rankere
end noget andet Sted, for ikke at knække i Livets
Malstrøm, og hvor man behøver kraftige Arme for
at kunne tage Barketag med.
Hun vil sikkert vide at vinde frem derovre.
Vims.

"Norges" Forlis.
J^n af de reddede Passagerers Beretning.
En af de reddede Passagerer, der er landsat i
Grimsby, den 19aarige Peter Nielsen, giver til et
engelsk Blad følgende Beskrivelse af Katastrofen.
Peter Nielsen var blandt de 27 i den Baad, som Matros Carl Mathiesen førte, og som blev optaget af
Trawleren "Salvia"s
- Omtrent Kl. 8 om Morgenen Tirsdag den 28.
Juni, medens nogle af os var i Færd med vor Frokost, og andre endnu ikke var komne af Køjen, mærkede vi et Stød, det var ligesom Skibet stod stille et Øjeblik, og vi hørte en skrabende, skurende
Lyd, der tydelig fortalte, hvad der var sket, og
slog selv de modigste med Rædsel. Vi var stødte
mod en Klippe, det var der ingen, som behøvede at
sige os, jeg mærkede tydelig Skibets Bund skrabe
paa noget, jeg kunde tænke var et undersøisk Rev.
Jeg for op paa Dækket og var af Officerernes
febrilske Virksomhed og Kaptajnens rungende Stemme, der lød fra Kommandobroen, straks klar over,
at det var meget alvorligt fat med os. Jeg styrtede afsted for at underrette de andre dernede og
redde et Par af mine Ejendele, men jeg naaede ikke:
ned. Passagererne var lige saa meget paa det rene _
med, hvad der var sket, som jeg, og det var frug- ;

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

Pieter de Coninck.

N W V B.

! III -

Nationaltidende 7/7 1904 Aften. (4):
tesløst at prøve paa at gaa imod den Strøm af Mennesker, der væltede op ad Trapperne. Jeg vendte om
med Strømmen og kom op paa Dækket igen, endnu før
Baadene var gjort klar. Maskinen bakkede, og atter
mærkede vi den skrabende, skurende Lyd, da Skibet
gled tilbage paa dybt Vand. Det var øjensynligt,
at det var dødsdømt, vi kunde mærke det synke og
arbejde tungere for hvert Minut der gik. Men Kaptajn Gundel stod paa Kommandobroen og gav sine Ordrer, og ved hver Baad stod der Officerer, tæt omringede af skrigende og raabende Kvinder og Børn,
der ynkeligt bad om at blive reddede.
Saa lød det fra Mandskabet forude, at Vandet
strømmede stærkere og stærkere ind, og nu opstod
der Scener, der ikke lader sig beskrive. Hvis de
af Rædsel grebne Passagerer havde faaet Lov til at
raade, var ikke en Baad kommet bort. Officererne
havde en Pligt at opfylde, og de opfyldte den som
Mænd, idet de ofrede deres Liv for at redde andres.
Der laa i een Forvirring Kvinder, som raabte, skreg,
græd og bad til Gud, andre knugede deres Børn til
Brystet, medens nogle i Dødsangst klamrede sig til
deres Mænd. Styrbords Redningsbaad blev først hejset ned fra Davitterne, overfyldt til det yderste,
næppe var åen løst var Taillerne og flød paa Vandet, før en Sø ramte den og slog den ind imod Skibs-;
siden. Alle de ombordværende blev slynget ud og
j
druknede, hver og en. Vi kunde intet gøre for at ;
redde dem. Den anden Baad fuld af passagerer, mest !
Kvinder, blev hejset ned midt i de druknendes Skrig!
- og delte den førstes Skæbne. En Sø kastede den '
ind imod Skibets Jernplader og knuste den, og 40
Menneskeliv var nu gaaet tabt. Alt imedens sank vi ;
stadig, og Dækket var kun et Par Fod over Havet.
i

Det var tydeligt, at de fleste af os vilde druk-:
ne - mange af de ombordværende ventede roligt paa, i
at alt skulde være forbi. Disse var for største De-!
len Kvinder, mange af Mændene udstødte de frygte- i
ligste Eder og Forbandelser.
j
Mange benyttede de Redningsbælter, der i Hast
blev kastede ud paa Dækket, og sprang i Søen. Dæk- ;
ket var næsten under Vand, da det lykkedes mig at
slippe bort. Der var kun faa Mennesker tilbage,
\
men Kaptajnen stod stadig paa Kommandobroen og di-!
rigerede Fyldningen og Nedfiringen af Baadene. Det ,'
lykkedes vor Baad af slippe bort. Vandet rundt om j
os var en Masse fuldt af Hoveder og krampagtigt ud-j
strakte Arme, nogle bad og bønfaldt os om at redde j j
dem, andre forbandede os, fordi vi ikke vilde tage
dem ind. Vor Baad var beregnet paa 20, og vi var i
27 i åen* Flere Mænd klyngede sig til Aarerne og j
Baaden, men vi maatte støde dem bort, ellers vilde i
vi alle være gaaede til Grunde. Det var tungt, men j
nødvendigt, om ikke for andet, saa for Kvinderne |
og den lille Piges Skyld.
i
Vi saa "Norge" gaa under med flere af Mandskabet paa Dækket og Kaptajnen paa Kommandobroen, og
da Skibet var sunket, kunde vi se Ofrene blive
trukne ned i åen Hvirvel, som opstod om det synkende Skib.
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Vi drev omkring med Strømmen hele Tirsdagen.
Vi havde en lille Proviantforsyning ombord, men
da vi ikke vidste, hvor længe vi vilde komme til
at drive om, var vi bange for at spise, selv om
vi ellers havde kunnet. Vort Haab om Redning var
næsten forsvundet, da Aftenen kom. Hele Natten
spejdede vi forgæves ud i Mørket, og den gryende
Dag fandt os i en sørgelig Forfatning. Hvem skildrer derfor vor Henrykkelse, da vi omtrent Kl. 8
Onsdag Morgen opdagede et Dampskib, der styrede
imod os. Vi viftede med vore Klæder, raabte og
skreg og var lige ved at kæntre Baaden i vor Iver
for at vække Skibets Opmærksomhed. Til sidst saa
vi et Signalflag flyve op ad Masten, Skibet kom
hen til os og tog os ombord.

Nationaltidende Fredag 8. Juli 1904 Morgen:
"Norges" Forlis.
Danske Helte.
Fra London skrives til os Tirsdag Aften: - De
engelske Blade synes at finde en Tilfredsstillelse i at gentage Passagerernes Beretning om den heltemodige Optræden, der udvistes af Besætningen paa
"Norge". Det ansete London Blad "Pall Mali Gazette" skriver saaledes i en Redaktionsartikel med
Overskriften "Danske Helte":
- "Norges" forfærderlige Dødsliste er bleven
reduceret med et hundrede Reddede, der er ankomne
til Stomoway, men det formindsker næppe Rædslen
ved dette Sørgespil paa Havet. Kaptajnens næsten
vidunderlige Redning efter at være gaaet til Bunds !
med sit Skib, vil uden Tvivl g©re det muligt at
j
erfare, hvorledes Ulykken skete. Hans Koldblodighed]
kan ikke bevises bedre end ved det Faktum, at han ;
saa paa sit Uhr, da Skibet sank, og noterede sig
Tiden, og denne Koldblodighed baade fra hans og
Besætningens Side har sikkert haft stor Betydning
under Panikken blandt Passagererne. Danmark har
i
Grund til at føle sig stolt over sine Sømænd.
|
Nutidens danske Sømænd er lige saa sand en Helt I
som hans Vikingeforfædre var det.
j
Man har heller ikke glemt herovre Beretningerne om de frygtelige Scener paa den franske Postdamper "La Gascogne", der med over 500 Mennesker
som bekendt sank, og hvorledes Besætningen brugte
Knive mod Passagererne for selv at komme først i
Baadene.

Eftersøgningen efter de savnede Baade.
Stomoway, den 7. Julis - Et Telegram til
R. B. meddelers Den af den danske Konsul lejede
Damper "Bonawe", der var gaaet ud for at søge efter de savnede Baade fra "Norge", er vendt tilbage
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uden at have opdaget noget Spor af Overlevende fra
"Norge". Damperen var ikke i Stand til at nærme sig
St. Kilda paa Grund af haardt Vejr. Man havde talt
med Folkene paa Fyrtaarnet paa Flannan Øerne, disse
havde ikke set eller hørt noget til de Savnede.
Efter Aftale med d-en danske Konsul besluttede
Chefen for det engelske Krigsskib "Jackal" at gaa
direkte gennem Harris Sund til St. Kilda, da det
maa anses for særdeles muligt, at de to savnede
Baade kan være gaaede dertil.

Christiania, den 7. Juli:
I Anledning af en i Pressen fremkommen Henstilling til Regeringen om at træffe Foranstaltninger
til at betrygge Emigrantfarten, meddeler Norsk Telegrambureau, at der i den gældende Lov af 23. Maj
1863 findes Bestemmelse om Fart med Passagerer be- ,
stemt til fremmede Verdensdele, og at Handelsdepar-j
tementets Søfartskontor allerede samme Dag, som
Meddelelsen om den Ulykke, der var tilstødte "Nor- [
ge", modtoges, hos Søretten i Christianssand begæ- \
rede en Udskrift af den før Skibets Afgang den 25. |
Juni der foretagne Besigtigelsesforretning, ligesom Departementet har under Overvejelse, hvorvidt
det maatte være ønskeligt at udfærdige en speciel
Vejledning for Søbesigtigelse af den Art.
Christiania, den 7. Juli:

!

Før "Norge" afgik fra Christianssand, holdtes
den lovbefalede Søbesigtigelse ombord. Efterat Pa- .
pirer, Lister o. s. v. var gennemgaaede, tog Retten Skibet i Øjesyn og fandt Indretning og Udstyr :
i enhver Henseende fyldestgørende. Provianten god, forsvarlig og tilstrækkelig. Baade og Redningsapparater fandtes i Orden, hvorefter det tillodes Skib-;
et at sejle med 700 Passagerer.
Det forlyder ifølge "Morgenbladet", at Handels- ;
departementet har henstillet til Christianssands ,
Søret under Besigtigelsen af Det Forenede Dampskibs!
Selskabs næste Damper "Island" specielt at undersøge Skibets Redningsappasater. Meddelelse herom
er givet Det Forenede Dampskibs Selskabs Repræsen- •
tant i Christiania, J. B. Stang, for at der i Tide ;
kan være Anledning til at tage Forholdsregler her
i Byen, saa at eventuelt Mangler ikke skal medføre,'
at det forbydes Skibet at medtage hele det indteg- ;
nede Passagerantal.,

Aberdeen, åen 7. Juli 1904s
11 af de Reddede fra "Norge" er i Dag afrejste
herfra over Leith til Norge og Danmark. 4 andre
afrejser senere til New York, medens 2, der er under Lægebehandling., bliver tilbage her.

!
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iMationaltidende Fredag 8. Juli 1904 Middag.
De Skibbrudne fra "Norge".
Grosserersocietetets Kommitees Skrivelse til
Bestyrelsen for Det Forenede Dampskibs Selskab havde følgende Ordlyd:
- Budskabet om den store Ulykke, som har ramt
Udvandrer Damperen "Norge" og derigennem hele Skandinavien, er overalt i Norden blevet modtaget med
Sorg og Bestyrtelse. Under disse Forhold føler ogsaa Kommiteen Trang til at bevidne det ærede Selskab Handelsstandens dybe Deltagelse, ligesom den i
sit Dagsmøde har besluttet at stille sig i Spidsen
for en offentlig Indsamling til Lindring af Nøden
blandt de Forulykkedes Efterladte og de Skibbrudne
uden Hensyn til Nationaliteten. Man tillader sig
at haabe, at det ærede Selskab eventuelt vil være
villig til at yde sin Bistand med Hensyn til det
indsamlede Beløbs Uddeling.
sign.

Frantz Th. Adolph
Sigfr. Goldschmxdt
H. P, J. Lyngbye
M
« Melchior
0. B. Muus
Victor Høffding
C. A. Olesen
Johan Hansen
Holger Petersen
/ Jul. Schovelin.

En Korrespondent i Grimsby har meddelt "Daily
News", at de til denne By reddede 27 Skibbrudne
for de 17 Mænds Vedkommende blev ekviperede og
forplejede paa de respektive Konsulaters Beskostning, men at en mærkelig Bestemmelse nægter at yde
en lignende Hjælp til de kvindelige Skibbrudne og
Børn. En Indsamling blev derfor øjeblikkelig sat i
Gang mellem de store Fiskekøbmænd, og samme Eftermiddag blev det tilstrækkelige Beløb til Forplejning, Klæder o. s. v. stillet til Raadighed.
Paa Forespørgsel erklærer en af Det Forenede
Dampskibs Selskabs Direktører, at det øjeblikkelig efter at have modtaget Meddelelse om de Skibbrudnes Ankomst til Grimsby, telegrafisk anmodede
Agenter og Konsuler om for Selskabets Regning at
forsyne Passagererne med alt, hvad de tiltrængte,
samt at yde dem åen bedst mulige Pleje. Endelig
kunde Passagererne efter Ønske blive befordrede
tilbage eller videre til deres Rejses Maal.
Ikke mindst foranlediget ved f. Eks. de mange
fantasifulde Interviews i engelske Blade af Matros
Carl Mathiesen, der hævder ikke at have talt med
een eneste engelsk Journalist, er der Grund til at
stille sig tvivlende overfor "Daily News" Meddelelse. Det synes ganske-utroligt, at de nordiske
Konsulater kun skulde have Ret til at hjælpe skibbrudne Mænd, men ikke Kvinder og Børn.

• III
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Nationaltidende Lørdag 9. Juli 1904 Morgen:
"Norges" Forlis.
Endnu 19 Personer reddede.

j

Igaar Eftermiddags kort før Kl. 5 indløb der til i
Det Forenede Dampskibs Selskab Telegram fra Strømnes1
Det meddeltes heri, at endnu 19 Personer fra "Norge" var reddede. Kort efter modtog Selskabet endnu
et Telegram, hvori meddeltes de første nærmere Op- '••
lysninger
om Redningen og Personernes Navne, som
;
straks blev offentliggjorte ved Opslag i Vinduerne
i Det Forenede Dampskibs Selskabs Amerika-Afdelings :
Kontor i Nyhavn.
Det var:
B es ætning:
2. Styrmand Otte, København
Matros Lauritz Nielsen, Kolding
Matros Carl Petersen, Tønsberg
Ungmand Carl Erichsen, Carlshamn
Proviantmester Karl Nielsen, Odder
Fyrbøder K. J. Anderson, Sverrig
"
Per Viglund, Sverrig
"
V. J. Topp, Nykøbing paa Mors.

j

Passagerer:
Eskild Eskildsen, Horsens
Axel Nielsen, Christiania
Marius Rasmussen, Hyllested
Johan Nedalen, Norge
Edvard Nordhejm, Stavanger
Rubin Taubchien, Rusland
Ole og Martha Eid, Blaker, Norge
Rolf Vogaasen, Lom, Norge
Edvard Forgersen, Hedeland, Norge
Sigurd Nielsen, Christiania.

i
;

Passagererne er Tirsdag den 5. ankomne til
Thorshavn i en af "Norges" Redningsbaade, uden at
have mødt noget Skib, efter 7 Dages uafbrudt Sejlads i det nordlige Atlanterhav i aaben Baad. Det •.
er uden Sammenligning åen haardeste Tur, som nogen !
af de endnu indkomne Baade har haft.
Distancen udmaalt paa et Søkort andrager omkring
105 Sømil, og Sejladsen er da utvivlsomt foregaaet
ved Hjælp af baade Aarer og Sejl. Som det vil ses
af Navnene, har der været en saa kyndig Navigatør
med, som 2. Styrmand Otte, og da der i Baaden
utvivlsomt har været Kompas og Vinden har været
gunstig Vest eller Sydvest, forstaar man, at det
er lykkedes at "ramme" Færøerne og at dette ikke
skyldes noget Tilfælde, men en gennemnavigeret
Sejlads med de primitive Midler, som stod til Raa- !
dighed.
Af voksne Kvinder fandtes der ingen i Baaden,
derimod en lille Pige, Martha Eid, paa 10 Maaneder, hvis Redning formodentlig skyldes hendes Far, \
hvis Navn ogsaa findes opført paa Listen. Endvxde- ;
re ses det, at det ogsaa er lykkedes 3 Fyrbødere
at redde sig, de er sikkert blevet optaget x Baa-
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den, efter først at have svømmet om i Havet. Det er
de første reddede Fyrbødere fra "Norge".
Proviantmester Karl Nielsens Kone kom netop forbi, som det blev slaaet op i Vinduet, at der var
reddet 19 Personer, men endnu inden Navnene var
blevet bekendtgjorte. Hun styrtede da ind i Kontotet og var segnefærdig af Bevægelse, da hun hørte,
at hendes Mand var mellem de Reddede.
Telegrammet er afsendt af 2. Styrmand Otte. Han
er saavidt man kan forstaa straks efter at være gaaet i Land i Thorshavn,taget med Damperen "Smiril",
der netop har ligget klar til Afgang, for saa hurtig som muligt at kunne meddele sit Rederi dette
Lysglimt i Mørket. Samtidig telegraferede han til
sin Kone her i Byen.
Af Officererne savnes altsaa endnu 1. og 4. Styrmand samt begge Maskinmestre.
Det samlede Antal Reddede er nu 168.

Det er en Overraskelse af glædeligste Art, at en
Baad fra "Norge" lægger ind paa Thorshavns Red paa
et Tidspunkt, hvor man er i Færd med at opgive Haabet om flere Reddede fra det forulykkede Skib. Ikke
mindst beundringsværdigt er det, at Styrmand Otte
har vovet at gaa den farlige Vej langs Færøernes
klippefulde Kyst, selvom Vxnden rimeligvis har været den bestemmende Aarsag. Og sikkert har de 7
Døgn, hvori de Skibbrudne har drevet om paa Havet,
været saa tunge og endeløse, at n^VB nogen,
åer
ikke selv har oplevet sligt, kan fatte det.
Ifølge Meddelelser til Rederiet kom Baaden til
Thorshavn den 5. Juli, hvor de Skibbrudne har faaet en hjertelig Modtagelse. Thorshavns Indbyggere
er fortrolige med Havets Rædsler, de ved af egen
Erfaring, hvad Havet er for en overmægtig Fjende,
og Hjemmene staar derfor aabne for enhver Skibbruden,
Dampskibet "Tjaldur", der i Gaar ankom til Leith
fra Færøerne, har faaet telegrafisk Ordre fra Selskabet om straks at gaa tilbage til Thorshavn og
hente de Skibbrudne. Da der er 50 Timers Sejlads
mellem Leith og Thorshavn og 5 Døgn tilbage til
København, vil de kunne ventes til København paa
Fredag eller Lørdag.

Med Dampskibet "Thorsa" ankommer Søndag Formiddag en Del af de til Grimsby og Stornoway indbragte Passagerer, der siden er blevet viderebefordret
til Leith.

Endnu mangler man Efterretning fra 1 a 2 Baade.
Umuligt er det ikke, skønt Haabet naturligvis forringes for hver Dag der gaar. Men er de indkomne
til St. Kilda eller til en af de sydlige færøiske
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Nationaltidende 9/7 1904 Morgen. (3):
Havne, kan det godt tænkes, at det med de daarlige
Kommunikationsmidler kan tage Tid inden Verden underrettes om, at de er i

Nationaltidende Lørdag 9. Juli 1904 Middag:
"Norges" Forlis.
De sidst Reddede.
Det Forenede Dampskibs Selskab har i Formiddag
fra sin Agent i Thorshavn modtaget følgende Telegram, afsendt fra Byen Heylor paa Shetlandsøerne:
- "Norge" forliste den 28. Juni paa Helens Reef,
Rockall. Af seks Baade, der blev sat i Søen, er en,
ført af 2. Styrmand Otte, landsat i Thorshavn med
18 Mennesker den 5. ds.
Norske Hvalfangere er udgaaede fra Færøerne for
at søge efter de andre Baade.

Hvorledes de 19 blev reddede.
i

Fra London telegraferes i Dag til R. B.:

|

- Til "Times" telegraferes fra Kirkwall: Dampskibet "Smiril" var lejet af Amtmanden for Færøer- ne til at føre "Norges" 2. Styrmand Otte til Strøm-'
ness for derfra at telegrafere til Det Forenede
!
Dampskibs Selskab for at udbede sig Instruktioner, j
Han fik Ordre til at vende tilbage til Færøerne og !
der afvente Ankomsten af en Damper, der skal føre
de Reddede hjem.
Styrmanden fortæller, at 15 rersoner var kommet \
i Baaden, forinden den blev firet ned.
;
Under Nedfiringen blev Tovene kappede, medens !
Baaden endnu var et Stykke over Vandfladen. Efter !
at Baaden var stødt fra Skibet, blev yderligere 4
rersoner, som laa i Vandet, optagne i Baaden,
blandt disse 4 var Proviantmesteren. Baaden mødte j
to andre Baade og gav dem nogle Beskøjter og noget :
Vand, saaledes at man selv kun beholdt nogle faa •
Beskøjter og 1 Spand Vand. Der var intet Kompas i !
Baaden, en vestlig Storm rejste sig og Baaden maat^
te lænse for Stormen. Man fik nu Land i Sigte og
antog det for St. Kilda, men det liste sig at være '•
Suleskerry og Rona nord for Butt of Lewis. Der gik '
imidlertid saa høj Sø, at de ikke turde prøve paa
at lande. Vinden gik nu om til Nordvest og Styr- ;•
manden satte Kursen for Orkneyøerne.
Om Torsdagen blev Baaden observeret af en norsk ;
Skonnert, der var paa Rejse fra Dysart til Island
med en Ladning Kul. Baaden var dengang paa 61 Grader N. Br. 3 Grader 14 Minutter V. Lgd. Alle i
Baaden værende Personer blev taget ombord i Skonnerten. De havde da drevet paa Søen i 3 Dage.
(
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Nationaltidende 9/7 1904 Middag. (2):
De daglige Rationer bestod i 3 smaa Beskøjter
og en Skefuld Vand til hver. Et 15 Maaneder gammelt:
Barn, der var med i Baaden, blev madet med Beskøj- i
ter, som de andre først opblødte i Munden. Barnet
laa indsvøbt i Styrmandens Jakke.
i
Da "Smiril" forlod Thorshavn var alle de Redde- |
de i god Bedring.
I

Fra Stomoway telegraferes i Dag til R. B,:
Det Forenede Dampskibs Selskab har tilstaaet
hver af de Voksne, -der blev reddet fra "Norge",
50 Kr. og hvert Barn 25 Kr., desuden er de alle
blevne ekviperede paa Selskabets Bekostning.
En offentlig Indsamling har i Stornoway har
givet saa godt et Resultat, at hver Voksen har
faaet 25 Shilling og hvert Barn 10 Shilling.

Ifølge "Berliner Tageblatt" for igaar har Kejser Wilhelm gennem den tyske Gesandt her i Byen
for Hans Mejestæt Kongen og Hans kongelige Højhed
Kronprinsregenten udtalt "sin hjertelige Deltagelse i den store Ulykke, som er overgaaet den danske Skibsfart ved "Norges" Forlis."

Nationaltidende Mandag 11. Juli 1904 Morgen:
"Norges" Forlis.
En svensk Passager landsat i København.
Igaar Morges kom den første af de efter "Norges";
Forlxs reddede Passagerer tilbage til København.
Som tidligere meddelt, bestemte af de 17 Mennesker, der blev reddede efter "Norges" Forlis af
Fiskedamperen "Largo", de 4 sig for at rejse vide-,
re fra Aberdeen via Liverpool til Amerika, medens
Resten af Passagererne, 8 Mand, foruden de 6 red- i
dede af Besætningen, vilde hjem til Danmark (eller!
Norge). En af Besætningen og en af Passagererne
'
var for medtagne til straks at kunne paabegynde
Hjemrejsen, medens Resten gik ombord i den engelske Smørdamper "Thorsa", der i Torsdags afgik fra
Leith.
Klokken godt 5 igaar Morges lagde "Thorsa" Stævnen til Bolværket i Københavns Havn, og ved 5.30
Tiden laa den sikkert og vel fortøjet ved Bolværket med landgangstrapperne i Orden, ^len Skibet syntes, fraregnet et engelsktalende Selskab, der ret
hurtigt gik fra Borde, ganske uddød.
Ved at spørge os for fik vi ret snart Gaaden
løst. De 5 Mand af Besætningen var allerede paa
Yderreden bleven bragte ombord i Bugserdamperen
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Nationaltidende ll/7 1904 Morgen. (2):
"Hjælperen" og bragt ind til Frihavnen. De maatte
ikke udsættes for at komme til at tale med Journalister, forklaredes der, Respekten for den københavnske Presses Aarvaagenhed er, som man ser, meget
stor - ganske naturligt forøvrigt.
- Men Passagererne?
- Sat i Land i Christianssand
- Slet ingen med hertil?
- Ikke en eneste, erklærede Lodsen med åen mest
troværdige Mine.
Det lød jo ret trøstesløst. Men vor Mistanke om,
at man vilde pudse os, var vaagen trods det tidlige!
Tidspunkt, det tidligste, nogen Leithbaad i lange i
Tider er indkommet paa. Der skulde mellem de Redde-'
de være en ung Svensker ved Navn Knut Karlsson.
j
Henne paa Dækket stod en ung Fyr i 18-20 Aars Alde-i
ren med Sportskasket, blaat Jakketøj og et udpræget!
svenskt Ansigt. Til Besætningen paa "Thorsa" kunde •
han ikke høre, og var han en almindelig Passager, i
hvorfor gik han saa ikke fra Borde.
!
Ganske rigtigt, da vi spurgte ham, om hans Havn j
ikke var Knut Karlsson, fik vi et sindigt Jo til
Svar. Saa fik vi ham fra Borde og hen paa en Beværtning og bad ham fortælle.
Og medens han spiste - med en unødvendig Und- ;
skyldning for, at han tog saa rigeligt for sig:
j
- Men man trænger til en ordentlig Mængde at kom- !
me til Kræfter af ovenpaa saadan en Tur - fortalte :
han. Spredt og springende som den, der, til Trods
for et utvivlsomt kvikt Hovede, ikke formaar at
samle saameget til en Helhed, eller at give et
!
sammenhængende Billede af alle disse Rædsler.
Karlsson er en ung Metalarbejder fra Wexiø i
j
Smaalandene, Søn af en Enke med 6 Børn. Hjemmet er j
ret fattigt, og det faldt da ret naturligt, at han !
gerne vilde ud til Dollarens forjættede Land, navn-!
lig da han har Slægtninge derovre, i Jamestown i
Michigan.
Da Sammenstødet skete, laa han og sov, og det
mærkedes saa svagt, at han først blev rigtig vaagen ved at høre Raab og Skrig. I en Fart fik han j
noget Tøj paa og løb op paa Dækket og saa her en !
ganske rædselsfuld Scene. Forgæves bestræbte Offi- j
cererne og Mandskabet sig for at bringe Orden til
Veje, Russerne og Polakkerne gik brutalt paa for
at komme i Baadene, medens Kvinderne hvinede og
|
skreg, græd og bad, og Bølgerne allerede begyndte
at sprøjte ind over Forstævnen.
j
Karlsson sprang op i den første Baad, der blev
gjort klar, men ulykkeligvis gik Agterenden først
neå9 saa Baaden kom til at staa lodret, og hele
Indholdet, ca. 25 Mennesker, styrtede i Søen, medens den selv knustes mod "Norges" Sider.

!
j
|
|
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Nationaltidende 11/7 1904 Morgen. (3)
Sammen med ham faldt i Søen Mellemdæks opvarter
Herman Honoré, til hvem han stadig kommer tilbage
med den største Begejstring. I en halv Time svømmede de afsted sammen, i Gsunden uden at nære Haab
om at redde sig, i den Tid saa de "Norge" gaa til
Bunds med de mange Hundrede Passagerer, der endnu
var paa Dækket, og som udstødte de forfærderligste
Rædselsskrig. Mange sprang i sidste Øjeblik overbord. Honoré saa en ung Kvinde drive afsted lidt
borte og svømmede hen for at hjælpe hende, men da
han saa, at hun allerede var død, vendte han tilbage til Karlsson.
Endelig fik de Øje paa en Baad, der havde Plads j
til dem, det var den mindste af alle Redningsbaade-i
ne, som førstes af Styrmand Ankersen. De skreg af !
alle Kræfter og blev da ogéaa observerede og halede op. Det var i sidste øjeblik, deres Kræfter var !
udtømte, nogle Minutter til, og de var gaaede til |
Bunds.
I Begyndelsen var de 4 Baade, der fulgtes ad,
men den ene gik hurtig sin egen Kurs og forsvandt. :
Det var Regntykning, uden dog at være usigtbart, '
da "Norge" stødte, og det blæste ikke særlig stærkt;
Senere friskede Vinden noget op. Da de havde roet !
en Time, fik de Rockall i Sigte - dog noget borte. ;
Efter et Par Dages Forløb tabte de ogsaa de to an- :
dre Baade af Sigte og roede nu om paa Havet i ialt [
6 Dage, næsten uden Mad og Drikke. Mest led de af
Tørsten. Aaregaflerne gik løse, fordi Træet var
mørt, saa de Skruer, hvormed de fastholdtes, løsne-!
de sig, heldigvis havde de Tovværk med, saa de kunde binde Aarerne fast, ellers havde de været redningsløst fortabte.
Endelig blev de altsaa tagne op af "Largo" og
blev her behandlede med den største Elskværdighed, j
Værst medtagen var Honoré, der havde tilbragt de •
6 Dage i aaben Baad paa Atlanterhavet uden andet
paa end en Skjorte, han ligger derfor ogsaa nu paa ;
Hospitalet i Aberdeen med stærkt opsvulmede Fødder,!
men dog udenfor al Fare. Alle de andre, Karlsson !
indbefattet, lider forøvrigt af det samme, omend i I
mindre Grad.
Ogsaa om Behandlingen i Aberdeen har Karlsson :
kun Lovord, Skotterne havde været mageløst elskværdige mod dem alle sammen. Derimod beklagede han :
sig over Kosten i "Thorsa", den havde ikke været
nær saa god som den ombord i "Norge".
- Og hvad vil De nu, spørger vi den unge Svensker. - Har De opgivet Tanken om at komme til Arne- !
rika.
i
- Nej, svarer han med et fortrøstningsfuldt
Smil, det har jeg ikke, men alle mine Penge, 175
Kroner, og alt mit Tøj gik tilbunds med "Norge", j
saa nu maa det vente et Aars Tid eller to til jeg ;
kan faa tjent mig nogle ny.
i
Vi oplyser ham om, at Det Forenede Dampskibs
Selskab og den private Indsamling sikkert vil holde ham skadesløs. Han synes ikke at ville tro der- :
paa.
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Nationaltidende 11/7 1904 Morgen. (.4)
I det samme kommer en af D. F. D. S. Agenter
til og meddeler Karlsson, at der er telegraferet
til hans Hjem i Wexiø, at han rejser fra København
med Malmøbaaden Kl. 10, samt udbetaler ham 15 Kr.
til Rejsen med Løfte om 50 til, saasnart han selv
vil.
Saa drager Karlsson afsted til Malmøbaaden sammen med Agenten, efter at vi har ønsket ham bedre
Lykke næste Gang han begiver sig paa Rejsen.

Nationaltidende Mandag 11. Juli 1904 Aften:
Søforhørene
over
"Norges" Besætning.
Et Interview med Sø- og Handelsrettens Formand.
Ingen offentlige"Forhør.
Er det sandt? spurgte vi i Middags Retsformand
Madvig, at Pressen ikke maa faa Underretning om
Tiden for Forhørene over "Norges" Besætning og
heller ikke faa Adgang til at overvære dxsse?
Retsformanden nikkede. - Ja, og jeg vedkender
mig Ansvaret. Søforhør er vel som oftest offentlige, men jeg ved ogsaa, hvor let de Mennesker,
der skal afhøres, bliver usikre og uklare, naar
de ved, at der er Pressefolk tilstede. Jeg maa ikke mindst i det foreliggende Tilfælde - have en
rigtig, udtømmende og klar Fremstilling af hver
enkelt, og derfor er det nødvendigt, at jeg har de
Mennesker i Fred og Ro. Om fornødent ansætter jeg
Forhørene som Politiforhør - eller som jeg sagde
til Det Forenede Dampskibs Selskab - ombord i Skibet. - Bagefter skal Bladene gerne faa Lov til at
gøre sig bekendt med alle Forhørets Enkeltheder.
- Men har Publikum da ikke i det foreliggende
Tilfælde Krav paa at faa Sagen snarest oplyst.
- Jo det har, men
rigtig Fremstilling,
at der gives Pressen
disse er afsluttede.
ind.

Publikum bør helst have en
og den faar det lettest ved,
et Udtog af Forhørene, naar
Jeg gentager, der kommer ingen

- Og det gælder alle, Blade og Bureauer?
- Absolut alle. Jeg har nøje gennemtænkt Sagen,
og den er saa alvorlig og betydningsfuld, at her
maa anvendes den største Omhu. Jeg kender Kaptajn
Gundel som en dygtig og samvittighedsfuld Mand,
der intet skjuler. Men han vil være saa nervøs,
om der er Pressefolk tilstede, at hans Udsagn kan
blive paavirket deraf. Husk paa, hvor alvorlig
Sagen er for ham, selv om han slet intet havde at
bebrejde sig. - Nej, De maa vente, til Forhørene
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Nationaltidende 11/7 1904 Aften. (2) s
er afsluttede, saa skal jeg gerne meddele Dem alt.
Et kan jeg fortælle Dem, at vi har haft to Søforhør
i Sagen, et forleden over Matros Carl Mathiesen,
ikke som eet Sted meddelt en privat Samtale, og Søforhøret igaar. Carl Mathiesen var efter min Anmodning ledsaget af Skibsinspektør Tiedemann, der skulde give Oplysninger, særlxg om Redningsflaadernes
Tilstand. Naa, Carl Mathiesen kunde jo intet som
helst meddele om Kursen i Ulykkesøjeblikket, da han
laa og sov. Men han gjorde ellers et udmærket Indtryk og har, synes jeg, optraadt smukt i åexme Sag.
Det andet Forhør afholdtes i Gaar Kl. 9. Jeg fik
Kl. 7 Meddelelse om, at Folkene var kommet, sendte
Bud til Retten Kl. 8 og Forhøret berammedes til
Kl. 9. Dex- varede til den var 2, og Søfolkene var
heroppe hele Tiden, ja, de spiste endog Frokost heroppe, fordi jeg ikke vxlde have dem udspurgt af Jour;
nalisterne. Og saavel de som Carl Mathiesen har af- !
lagt Ed paa deres Forklaring.
!
Men førend Kaptajn Gundel kommer hjem med den
øvrige Besætning, hvad der muligvis sker i Slutning-j
en af Ugen, kan der ikke gøres noget rigtigt ved
Sagen. Ingen af de afhørte kendte jo Kursen i Katastrofens Øjeblik. Jeg kan sige Dem dette, at Butt
of Lev/is passeredes paa 1. Styrmands Vagt mellem 12
og 3? endvidere, at 2. styrmand Otte havde Vagten
derefter og meddeler, at det da var sigtbart, og at ;
der kun saas Hav til alle Sider. Da Katastrofen ind-!
traf, var iiaptajn Gundel og Styrmand Gilbe paa Kom- j
mandobroen, men kun den enes Udsagn tør vi regne
med. Gilbe kan selvfølgelig være optaget af et Skib :
og bragt til Amerika, men for hver Dag der gaar,
bliver Sandsynligheden derfor mindre.
- Og lad mig tilføje endnu et, med Hensyn til
Kaptajn Gundels itapport. "Samfundet" bebrejdede i !
en Artikel i Gaar Det Forenede Dampskibs Selskab, j
at det ikke straks havde offentliggjort Kaptajnens j
Rapport, som ifølge et Telegram maatte være ankom- i
met. Jeg ved, at denne Rapport først indtraf i Mor- :
ges, og jeg anmodede Selskabet om ikke at lade Pressen tilflyde nogetsomhelst herom. Vi bør lade det
altsammen bero, til Kaptajnene selv kommer hjem og
har afgivet sin Forklaring. Her staar nemlig altofor
meget paa Spil.
Ego.

Nationaltidende Tirsdag 12. Juli 1904 Aftens
"Norges Forlis".
Et Brev fra en af de Reddede.
Carl Johansen, den unge Mand fra Næstved, der er
blandt de reddede fra "Norge", har fra Sømandshjemmet i den skotske Havneby Aberdeen sendt sine Forældre et Brev, hvori han meddeler dem forskelligt
om Enkelthederne fra den triste Begivenhed. Brevet,
der ankom Søndag Morgen, vakte, skriver "Næstved
Tidende", naturligvis stor Glæde i Carl Johansens
Hjem.

!
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Nationaltidende 12/7 1904 Aften. (2)s
- I har vel nok faaet at vide - begynder Brevet
- at det Dampskib, jeg kom med- er gaaet under,
men ved Guds Hjælp blev jeg reddet x en lille Baad.
Vi var et halvthundrede, der straks sprang i en
Baad, men denne rejste sis paa Enden og kæntrede,
saa vi alle faldt x Vandet. De fleste druknede.
Jeg kom i Klemme mellem Baaden og Skibet med den
ene Arm, det ene Ben og Hovedet. Huden fik jeg
skrabet af paa Halsen og jeg var ved at tabe Bevidstheden, da jeg, mens jeg havde Hovedet under
Vand, slugte en Del af det salte Vand. Men jeg samlede da saa mange Kræfter, at jeg slap fri af Baaden, svømmede ind under den og slap derved fri af
Skibsskruen. Var jeg kommen x dens Nærhed, havde
jeg været Døden vxs, for det er en, der slaar
haardt.
Saa maatte jeg svømme ude paa det store Hav en
halv Times Tid, til jeg naaede en Baad, hvori der
i Forvejen var 16 Mand. Her slap jeg op. Vi 17 Mand
maatte saa sejle i denne aabne Baad i 6 Døgn og
havde næsten ingen Mad eller Drikke. Vi havde hver
2 smaa Brød paa Størrelse med en 2 Øres Bolle derhjemme, saa I kan nok tænke jer, at det var en drøj
Tur. Vi kom saa endelig ombord i en lille Fiskedamper, hvor vi blev venlig modtagne og fik Mad og !
Drikke, saa meget vi vilde have. Det var allesam- j
men Englændere, der var ombord i Fiskedamperen,
saa jeg forstod dem ikke, men vi havde 3 af Besæt- \
ningen i Baaden, og de talte alle godt Engelsk.
|
Vi kom saa i Land i Aberdeen, en stor By i Skot-!
land, hvor vi blev indkvarterede i et Sømandshjem, '•
og hvor vi blev godt behandlede. Vi fik Laks og
Jordbær, samt ikke andet Brød end hvedebrød. Men
Kaffe fik vi ikke, kun The.
Vi forliste den 28. Juni ved at støde paa en
Klippe under Vandet, og saa vidt jeg ved, er der ,
druknet 700 Mennesker, saa det var et Guds Under,
at jeg blev reddet. Men I kan tro, jeg glemte hel- !
ler ikke at takke Gud, fordi han var saa god imod i
mig. Det var mærkeligt, at jeg den Morgen, vi stød-;
te paa Klippen, laa og drømte, at jeg talte
Fader, og han sagde til mig: "Du naar aldrig Ame- l
rika." - Men jeg svarede igen, at det var ikke andet end noget Vrøvl, jeg kommer saamænd nok derover^
ligesaa godt som Elvira (.Søsteren i Chicago). Og
saa lige i det samme vækkedes jeg ved, at det gav
saadan et Rabalder, som om der blev skudt med flere Kanoner. De, som var kommen op, kom løbende til-;
bage, skreg og jamrede saa det var gyseligt at hø- ;
re. Jeg tog.da mine Penge og
og
to et Redningsbælte
to
to
to
sprang saaXi Vande t.1*
Brevet slutter med mange Hilsner til Hjemmet,
men om Carl Johansen fortsætter Rejsen fra Aberdeen til Amerika, eller han vender tilbage til Danmark efter den haarde Tur paa Atlanterhavet, meld- ;
er Brevet ikke noget om. Antagelig lader den raske
unge Mand sig ikke forknytte, men fortsætter Rejsen til det Sted, han har sat sig som Maal for den.;
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Nationaltidende Onsdag 13. Juli 1904 Middag:
Fra Stomoway telegraferes i Dag til Ritzaus
Bureau: 20 af de reddede fra "Norge", hovedsagelig Kvinder og -børn ligger endnu paa Hospitalet.
En russisk Passager, Blacksmith, er i Gaar afgaaet ved Døden, han har været syg siden han blev
bragt i Land af Sorg over at have mistet sin Hustru og deres seks Børn.

En Udtalelse af Kaptajn Gundel.
Kaptajn Gundel og 12 Mand af Besætningen er
ifølge Ritzaus Bureau ankommen til Newcastle fra
Stomoway paa Vejen til København. Kaptajnen erklærer, ifølge Telegram derfra i Dag, at "Norge"
var kommen 25 engelske Mil ud af sin Kurs i nordlig Retning, da den stødte. Den eneste Forklaring,
som han kan tænke sig herfor, er den, at Strømningerne har sat Skibet saa langt ud af Kurs. Der var
ingen Panik ombord. Vejret var godt. Besætningen
gjorde alt, hvad den kunde for Passagererne.
Kaptajn Gundel har sendt Borgmester Andersson
i Stomoway et Brev, i hvilket han udtaler sin inderligste Tak for den venlige Behandling, som Befolkningen i Stomoway har givet de reddede. Brevet slutter saaledes: "Hele mit Liv igennem vil jeg
mindes Dem alle med den største Agtelse og Taknemlig. Gud lønne Dem for alt."

Nationaltidende Torsdag 14. Juli 1904 Morgen:
Det britiske Krigsskib "Leda" er ifølge Telegram fra London til Ritzaus Bureau ankommet til
Greenock efter sin Rejse ud for at søge efter reddede fra Dampskibet "Norge". Kommandanten rapporterede, at han har optaget en Kiste med Rejsegods,
den bar Navnet Maria Ohlsson fra Ystad, 83 engelske Mil nordøst fra Rockall, og at han har set talrige Redningsbælter fra "Norge" omkring det Sted,
hvor Kisten blev optaget.

Nationaltidende Torsdag 14. Juli 1904 Middag:
Fra Stomoway telegraferes i Gaar til Ritzaus
Bureau: - En Damptrawler, der i Mat er ankommet
til Grimsby, beretter, at den i Nærheden af Rockall har opfisket Liget af en Kvinde, der er druknet ved "Norges" Undergang, Liget var iført Strømper mærkede B. T. paa Liget fandtes desuden et
sort xørklæde. Liget blev begravet i Søen. Tørklædet er blevet overgivet tilden danske Konsul i
Grimsby.
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Nationaltidende Torsdag 14. Juli 1904 Aften:
Allerede i Formiddags dampede Det Forenede Damp-:
skibs Selskabs ss "Tjaldur" ind i Københavns Havn I
med de skibbrudne, som den havde hentet i Thorshavni
Ombord i Skibet befandt sig 6 Passagerer og 5 af
\
Besætningen. Resten har man maattet lade blive til-;
bage i Thorshavn, da de var for svage til at taale |
Rejsen.
i
i

Straks efter Ankomsten meldte Styrmand Otte og j
de 4 Mand sig paa Det Forenede Dampskibs Selskabs
Kontor og førtes senere til Sø- og Handelsretten, |
hvor der foretoges Forhør over dem. Passagererne i
indkvarteredes i Byen og sendes senere paa Selskab-!
ets Bekostning til deres respektive Hjem.
[
Som man kunne vente, har de kun Lovord for den
Modtagelse, de fandt i Thorshavn. Alle kappedes om j
at vise dem Hjertelighed i Ulykken, og til Syge- j
huset, hvor de efterladte henlaa, sendtes fra Byen ,
forskellige Ting, som Bøger og Blomster til Adspredr
else.
I Aften eller i Morgen ventes Kaptajn Gundel
hjem sammen med den resterende Besætning, der ind- i
bragtes til Stomoway.
j

"Norges" Undergang.
"Dimalætting" for 9» Juli giver følgende Beretning om den af Styrmand Otte førte Redningsbaad:
- I Løbet af den første Nat blev det Vindstille,
senere kulede det op fra Vest. De to følgende Dage
var der næsten uafbrudt Taage og megen Regn samt
høj Sø, saa at det ofte røg ind i Baaden. Skønt
det ikke var vanskeligt at øse Vandet ud igen, var
det en stor Ulempe, at de skibbrudne, som forøv- ,
rigt var slet forsynede med Klæder, ikke at kunne
holde sig tørre, og oven i Købet blev Provianten
lidt efter lidt fugtet af Søvand.
Der blev forsøgt at holde Kurs ved Hjælp af Solen, naar denne var synlig, og ellers sluttede man
sig til den rigtige Kurs ved Hjælp af Bølgegang og
Havdønninger, men da Vejret til sine Tider var saa
haardt, at der maatte lænses for Vinden, kunde man
ikke vente at holde ordentlig Bestik. Om Natten
til den ottende Dag saas to smaa Øer og en større,
som antoges for at være St. Kilda. Afstanden gisnedes til at være 12 Kvartmil. Da den nævnte 0 antoges at være ubeboet, blev der ikke holdt ned mod
den, men styret, som man mente, østpaa ind mod Hebrideme.
I Løbet af Formiddagen saas en engelsk Fiskedamper, og der blev nu gjort Forsøg paa at skære
dens Vej og tiltrække sig dens Opmærksomhed, men
den forandrede snart Kurs og var straks efter ude
af Sigte.
Den ottende Dags Aften saas forude i Læ en Sejler, styrende nordvestlig Retning. Der blev nu
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Nationaltidende 14/7 1904 Aften. (2):
holdt mere nordover, og efter nogen Tids Sejlads
med frisk vestlig Kuling blev de skibbrudne set
fra Skibet- som viste sig at være Skonnert "Olga
.fauline", Kaptajn Danielsen, af Stavanger, undervejs fra Dysart til Seydisfjord.
De Skibbrudne blev optagne paa 60,33 N. Br. og
4,9 V. Lgd. og var altsaa kommet langt mere nordpaa, end de havde antaget. Den 0, som var i uigte
åen foregaaende Nat, har selvfølgelig været Edna,
som ligger knap 10 Mil fra Skotlands Nordkyst.
Da Vinden ansaaes for at være uheldig for sydgaaende Kurs, og de skibbrudne, som nu var forhungrede og forkomne af Kulde og Væde, saa de hverken
kunde staa eller gaa og derfor trængte til bedre
j
Forplejning og tildels Lægehjælp, besluttede Kap- '
tajnen at fortsætte Rejsen nordpaa og søge ind til
Færøerne.
!
Onsdagen den 6. Juli omtrent Kl. 3 kom de skib- !
brudne ind til Thorshavn. Her blev der af vedkommen!
de Øvrighed sørget for deres Indkvartering og For- i
plejning samt Forsyning med Klæder. 6 af dem maatte ;
indlægges paa Sygehuset.
!
Da der ikke ved Thorshavn fandtes Skibe, som
kunde gaa ud for at søge efter de muligvis efterlevende, blev der sendt Bud til Klaksvig for at
!
faa "Smiril" til at gaa til Stomoway med Efterret-!
ninger og tillige søge efter de skibbrudne. Det var;
nu blæst op til en frygtelig Storm, saa at det føg [
som Støv af hver Bølgetop ude paa Reden. Lods Kri- !
stiansen paatog sig desuagtet det farlige Hverv og !
sejlede afsted i en aaben Baad. "Smiril" kom i Lø- '
bet af Natten.og afgik til Trangisvaag for,at ind- !
tage Kul og siden fortsætte Rerjsen txl SkotlandT
Efter "Smirils" Afgang kom Hvalfangerdamperne |
"Skuld", "Selvik" og "Norddeble" til Thorshavn, de \
erklærede sig villige til at gaa ud for dels at
!
søge efter de skibbrudne og dels bringe Bud til en :
af de nærmeste Telegrafstationer. De afgik til Su- ;
derø for at indtage Kul og tillige faa de to derværende Hvalfangere med ud at lede efter de manglende Skibsbaade.
i
Af de paa Sygehuset indlagte Skibbrudne er de !
^Te nu i god Bedring. Den lille Martha Eid er me- j
get lidende af et Maveonde, som hidrører fra, at ]
hendes Far har ladet hende drikke Søvand, fordi
;
hun klagede over Tørst, da Vandet var ved at slip- [
pe op. Gutten fra Guldbrandsdalen er ligeledes meget daarlig med høj Temperatur.

Nationaltidende Fredag 15. Juli 1904 Morgen:
Til Reuters Bureau telegraferes fra 3underlan<
- Kaptajnen paa et Skib, der var i Nærheden af
Rockall Klippen den 24. Juni, har i Dag meddelt,
at hans Kompas den Dag viste en Afvigelse paa 9
Streger. Resultatet deraf var, at han blev sat
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Nationaltidende 15/7 1904 Morgen. (2):
30 Sømil ud af Kurs. Dette anses her for et overordentlig vigtigt Udsagn, da man har sat Teorien
om magnetisk Indflydelse i Forbindelse med "Norges" Undergang.

Nationaltidende Fredag 15. Juli 1904 Aften:
En af de reddede fra "Norge", hvis Navn i disse
Lage gentagne Gange, bl. a. i vort Interview med
Carlsson, den første af de reddede Passagerer, der
ankom til København,
er blevet nævnt med Hæder, er
Opvarter Honofe1 fra Fredericia. Han er nu fra Aberdeen - hvor han blev landsat sammen med elleve andre fra en engelsk Fisketrawler - sendt et Brev
hjem til sin Moder. "Fredericia Dagblad" optrykker
et Uddrag heraf. Det indeholder imidlertid ikke
meget nyt. Følgende linier om den kække Opvarter
selv, vil dog ventelig interessere:
" ... Da vi naaede Land, stod der Mennesker i
Tusindvis for at modtage os. Jeg blev indlagt paa
Sømandshotellets Sygeafdeling, hvor jeg endnu er,
da jeg og et rar andre har faaet Koldbrand i Benene, hvilket er meget slemt, men med Guds Hjælp kommer vi os nok, maaske jeg allerede kommer op om 8
Dage. Vi har det godt her, vi faar alt, hvad vi
kan spise. Mine elleve Kammerater er rejste til
København, og jeg haaber at være i Danmark om fjorten Dage. Jeg har desværre ingen Følelse i Hænderne og Skuldrene, men det er jo heller ikke saa underligt, thi jeg har jo været nøgen i Baaden i de
Dage vi drev omkring.

Nationaltidende Lørdag 16. Juli 1904 Morgen:
Kl. 5,30 igaar Eftermiddags lagde "Ficaria" til!
ved Havnegade, og de sidste skibbrudne fra "Norge"\
Kaptajn Gundel og 8 Mand, var atter i København. j
Nogen lang.Tid til Modtagelse blev der ikke.
,
Lidt efter at Landgangen var gjort fast, gik de
1 Land og kørte i Drosker til Sø- og Handelsretten;
hvor der var berammet Forhør til Kl. 6.
;
Saavel Kaptajn Gundel som hans Lidelsesfæller
saa nogenlunde raske ud, dog voldte det ene isen
øjensynlig Kaptajnen Besvær. Men sammenlignet med !
de Mennesker, der kom med "Tjaldur" forleden, syn-;
tes disse Sømænd næsten velnærede og sunde. Dog i
viste deres Sløjhed sig under det følgende Rets- !
forhør, hvor adskillige af dem næppe kunde samle
Tankerne, efterhaanden som Tiden gik. Det var der-j
for sikkert klogt, at Retsformand Madvig brød af
Kl. 9,30 og udsatte Resten af rorhøret til i Dag.
Som klog General afhørte Retsformanden først
den underordnede Del af Besætningen, uvis Bidrag
til Katastrofens Belysning naturligvis kun kunde
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Nationaltidende 16/7 1904 Morgen. (2):
blive af mindre Betydning.. Derpaa kom Turen til
Kaptajn Gundel. Da dennes Udsagn er rorhørets Kardinalpunkt, indskrænkede Retsformanden sig til at
lade Rapporten oplæse og godkende, og til at gøre
ham nogle indledende Spørgsmaal. Saa afbrød Hr. Madvig Forhørene og bad Kaptajnen udhvile sig til i
Dag, overtænke, hvad han havde at forklare, og unde sig Ro for Journalisterne.
Kl. 9 i Dag tager man fat igen og fortsætter,
lige til Forhørene er endte. De vil sikkert trække
ud til hen paa Eftermiddagen. Foruden de forestaaende Afhøringer er der forskellige nye Spørgsmaal,
der skal besvares.
Søndag Formiddag haaber Retsformanden at kunne
rejse til Norge.

Nationaltidende Lørdag 16. Juli 1904 Middags
Fra Stomoway meldes til Ritzaus Bureau: Et Barn
ved Navn Reisman, der blev reddet fra "Norge", er
død paa Hospitalet, et andet Barn er meget daarligt. 6 af de reddede, der var blevet indlagte paa
Hospitalet, er nu saa raske, at de i Aften kan rejse til Liverpool, hvor de paa Tirsdag vil gaa ombord i Cunarddamperen "Ivernia".

Nationaltidende Mandag 18. Juli 1904 Aften;
Den fra "Norges" Forlis saa fordelagtig bekendte
Maskinassistent Bruhn har efter sin Hjemkomst maattet lægge sig til Sengs og søge Lægehjælp for neuralgiske Smerter i Benene. Det vil erindres, at
han sammen med Kaptajn Gundel svømmede om i 40 Min-!
utter, inden de kom op i den ene Baad, og at de her;
sad i Vand i dagevis, til de reddedes og bragtes
ind til Stomoway.
j
Ogsaa Kaptajn Gundels saarede Ben har forværret |
sig.

Nationaltidende "Tirsdag 19. Juli 1904 Morgen:
"Norges" Forlis.
Udskrift af Protokol for Søforhør ved
Sø- og Handelsretten i København.
Første Forhør:
Den 7. Juli 1904 El. 6 Eftermiddag blev i Søog Handelsretten Ekstraret sat af Retsformanden,
Madvig, som afhørte Matros Carl Mathiasen af Endelave, der i næste Maaned fylder 23 Aar. Mathiasen
var Aftenen forud .ankommen til København fra GrimS'

;

m
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Nationaltidende Tirsdag 19. Juli 1904 Morgen:
op og indtil Baaden stødte fra Skibet, og han fik
heller nogen saada a t se, før vistnok lidt over
12 Middag, efter hvad en Passager, der havde Uhr
paa sig, sagde. I Løbet af den Tid mener han ikke,
at Baaden, med hvilken han uafbrudt stævnede op
imod Søen, altsaa formentlig i sydøstlig Retning,
var kommen mere end ialt Fald en Ubetydelighed fremad. Det havde i al den Tid været stærk Regn og usigi
bart. Saa standsede Regnen, og skønt Solen ikke kom
frem, blev det dog nogenlunde sigtbart, og han saa
da en Klippe rage op af Vandet omtrent tværs om
Styrbord for Baaden. Den nævnte Klippe viste sig
nærmest, som om den kunde være en Sejler. Den var
graalig at se til. Efter hans Skøn havdes åen da i
en Afstand af en 4 a 5 Kvartmil. Den Gang, han mærkede Stødet i Skibet, var det et meget langt Stød,
hvorved det syntes ham, som om hele Forenden gik
itu. Han ved, at Maskinen var i Gang, da han kom
op. Den var stoppet da han kom ned i Baaden, uden
at han kan sige noget nærmere derom. Da han kom op,
laa Skibet endnu lige paa Vandet, men efterhaanden
sank Forenden nedad, og da han kom ned i Baaden,
befandt Skruen sig over Vandet. Inden hans Baad
stødte fra, slog Vandet over Forskibet. Da Baaden
stødte fra, blev Agterenden af Baaden beskadiget,
idet 3 Planker blev slaaet væk, og det halve af
Agterstævnen knust. De Personer, der var i Baaden,
bestod ialt af 28, hvoraf 1 Barn. De blev reddet
ombord i Trawleren "Salvia" Onsdag den 29. Juni Kl.
ca. 7 Formiddag. "Salvia" forblev saa omtrent samme
Sted under Eftersøgning af andre fra "Norge" og under Indtagning af sine Garn til Torsdag Eftermiddag,
da den afgik til Grimsby. Han saa Styrmand Ankersen'
springe ud af Baaden lige efter at den var blevet
beskadiget. Hvad der saa blev af ham ved han ikke. :
Det var saa, at de var 28 i Baaden, ham selv iberegnet. Alt var i Orden ved hans Baad, indtil den
fik den omtalte Beskadigelse. Ligesom ialt Fald de
allerfleste af dem, der var i hans Baad, havde Red-i
ningsbælter, saaledes lagde han Mærke til, at Lige-•
ne af de forulykkede, som han havde Lejlighed til
at se fra Baadenm vistnok omtrent alle, undtagen
,
nogle Børn, var forsynede med Redningsbælter. Da
"Norge" sank, var hans Baad vel henved et par Kabellængder fra det. Han saa da ikke nogen svømme i •:
Nærheden.
\
Efter at hans Baad var stødt fra Skibet, fik de !
taget en svømmende mandlig rassager ombord i den, !
medens han da ikke saa andre svømmende i Nærheden.
Der blev ikke sagt et Ord af nogen i hans Baad imods
at nævnte Passager blev tagen op i den, eller af
nogen lagt Hindringer i Vejen derfor.
Oplæst og godkendt af Matros Mathiasen, der derefter bekræftede sin Forklaring med Lovens Ed, idet
han paa Anledning tilføjede, at han havde været tilKøjs, før han kom paa Vagt Kl. 12 Nat før Forliset.
Før Kl. 12 og efter Kl. 4 havde 1. Styrmand Vagt,
han antager, at der mulig nok i Lukafet har hængt
en trykt Liste over, til hvilke Baade de forskellige Mandskaber hørte, men han vidste, som omtalt,
ikke selv, til hvilken Baad han hørte.
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Nationaltidende 19/7 1904 Morgen. (2)
by. Ved Afhøringen var efter Aftale Skibsinspektør
Tiedemand tilstede.
Mathiasens Forklaring.
Mathiasen forklarede, at ligesom dette var hans
første Rejse med Damperen "Norge", saaledes har han!
ikke tidligere sejlet paa den her omhandlede Rute, j
medens han vel har sejlet i udenrigs Fart tidligere*Han selv hørte til 2. Styrmands Vagt. Han havde væ-;
ret paa Vagt fra Kl. 12 - 4 om Natten, før Ulyk\
ken indtraf. Efter endt Vagt gik han til Køjs og
i
kom saa ikke op, før Ulykken indtraf. Medens han
var paa Vagt, gik Skibet, efter hvad han vil vide, ;
med fuld Kraft.
Formanden bemærkede, hvad Skibsinspektør Tiede- ;
mand tiltraadte, at dette, efter hvad der iøvrigt
vidstes, svarede til mellem 10 og 11 Kvartmil.
Han plejede aldrig at staa til Rors. Paa den
;
nævnte Vagt var han paa Udkig en Time paa Udkigsbroen. Det var den Gang og i det hele paa den Vagt !
sigtbart med frisk Brise ind paa Bagbords Side noget
agten for tværs, altsaa nogenlunde fra Sydøst. Der !
var nok nogen, men ingen stærk Sø. I den Tid, han
ikke var paa Udkig,, opholdt batx.sig ved Styremaaki-j
nen* Han Saa slet&ikké paa sxn Vagt noget Fyr. Han
vidste intet om, hvad Kurs, der styredes. Da han j
kom op, pludselig, som Følge af, at han mærkede et j
Stød, tilligemed de andre Matroser og Drenge, der j
var i samme Lukaf, vidste han ikke, hvad Klokken
var. Han hørte, efter at være kommet ned i den Baad,
hvormed han var blevet reddet, af en Passager, at j
Klokken var over 7 om Formiddagen. Da han kom op, ;
saa han Kaptajnen paa Broen. Om der i det Øjeblik :
tillige var nogle af Styrmændene paa Broen, kan hani
ikke sige. Ligesom han kom op, blev der raabt af en!
af Matroserne: "Klar ved Baadenei" - Han vidste
i
ikke, med hvilken Baad, han egentlig havde med at |
gøre, men han løb saa hen ved åen forreste Baad om j
Styrbord, den ene af Redningsbaadene, og hjalp med |
at sætte den ud, hvorved nogle andre hjalp med,
uden at han ka4 sige hvilke, kun at 3. Styrmand
hjalp med. Da han kom op, havde han foruden Skjorten kun Benklæderne paa. Han antager, at der forløb vel en 10 minutter, fra han kom ud af Lukafet
og til den omtalte Baad var sat i Vandet. Derefter i
hjalp han med at sætte den forreste Bagbords Baad, :
ogsaa en Redningsbaad, ud. Han ved ikke, om 3. Styr^
mand hjalp med der.Saa deltog han i at sætte den , !
næstforreste Baad om Styrbora ud. JJex var åen Baad,
hvormed han blev reddet, han ved, at 3. Styrmand
Ankersen hjalp med der. Med hvilke .baade, de andre i
Styrmænd havde at gøre, ved han ikke. Han kan ikke '.
sige, om nogen af de uaade, der blev satte ud, blev
knuste. Han har i hvert Fald ikke set det. Ingen
af de Baade, med hvis Udsætning han havde at gøre, ;
blev knuste. Den ±jaad, hvormed han kom, blev derimod beskadiget i Agterenaen, da de kom fra Skibet. :
Han kan ikke sige det nærmere, men antager, at der
var forløbet vel omtrent en 20 Minutter, fra han
kom op, og til hans Baad stødte fra bkibet. Han
havde slet ikke set nogenso.whelst Klippe eller noget, ^2:" ragede op af vandet, i Tiden fra han kom
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Nationaltidende Tirsdag 19/7 1904 Morgen. (3;
Andet Forhør.
Søndag den 10. Juli 1904 Kl. 9 Formiddag blev
Ekstraret sat af Rettens Formand: N. Madvig - og
dens Medlemmer: Admiral Bruun og Skibsreder Tomt.
Til Stede var Det Forenede Dampskibs Selskabs ti
Skibsinspektører, Kaptajn Tiedemand og Kaptajn Jespersen.
fremstod 3. Styrmand fra "Norge", Anker reter
Ankersen, 26 Aar gammel.
Styrmand Ankersens Forklarings
Han forklarede, at han tidligere havde gjort 1
Rejse med "Norge" til New i ork og tilbage, men ikke
før den Tid sejlet nord om Skotland. Han hørte til
1. Styrmands Vagt og havde med denne været paa Vagt
fra Kl. 7 Aften til Kl. 12 Nat den 27. og var paa
Vagt fra Kl. 4 Morgen den 28. til Ulykken skete.
Han var dog kun ved 5-Tiden l/4 Times Tid paa Broen, medens I. Styrmand var nede. Kaptajnen var da
samtidig paa Broen, naar denne var kommet paa Broen, kan han ikke sige. Iøvrigt opholdt han sig fra
Kl. 4 Morgen væsentlig agterude, beskæftiget med
Rengøring. Han havde været paa Dækket og set, da
Skibet lidt før Middag den 27. passerede Flannan :
Isle, efter hans Skøn i en Afstand af ca, 1 Kvart- !
mil eller mere. Han havde haft Lejlighed til at se
i Kladden, at der stod anført, at Skibet ved 5-Tiden om Eftermiddagen havde passeret Kilda, han tør
ikke sige, om der stod anført: - i en Afstand af
15 eller 25 Kvartmil. Det var sigtbart, da Skibet
passerede Flannan Isle, og, saa vidt han ved, var
det sigtbart paa Vagten fra 7 - 1 2 åen 27. Da han
kom paa Vagt Kl. 4 Morgen, var det fin Støvregn og
tildels sigtbart. Han husker, at han, da han ved
5-Tiden om Morgenen var paa Broen, som omtalt, saa .
formentlig en Fiskersmakke, efter hans Mening i en !
Afstand af et Par Kvartmil. Kaptajn Gundel saa og& |
saa denne Fiskersmakke. Da han var paa Broen Kl. 5 i
Morgen, var Matros Beter Svendsen Olsen til Rors, |
og han var ogsaa til Rors, den Gang Skibet stødte. j
Hvad Kursen var, særlig ogsaa, da han ved 5-Tiden
var paa Broen, ved han ikke. Han havde i Kladden
set, at de, efter at have passeret Kilda, styrede
V. t. N. paa Kompasset. Der havde været 3 Mand paa ,
Udkig med Afbrydelser paa Vagten fra Kl. 4 Morgen, j
Matros Hannibal Christensen var paa Udkig, da Ulykken indtraf. Han ved, at Klokken var over 7,30 efter Skibsuret, da Skibet stødte. Det var dengang
endnu frisk Brise. Han vil anslaa Vinden og Søen
£ver til omtrent 4. Vinden kom ind omtrent tværs
om bagbord, snarest lidt agten for tværs. Han kan
slet ikke udtale sig om Strømmen. Han havde haft
Lejlighed til at se sig om baade om Bagbord og
Styrbord, kort før Skibet stødte, men havde slet I
intet set. Han anede altsaa slet intet, før han
;
mærkede, at Skibet stødte. Naar han saa ud forinden
var det, fordi han vidste, at de maatte være i Nærheden af Rockall, og vilde vide, om han kunde se
noget. Det var omtrent 1/4 Time før Skibet stødte. ,;
Han mærkede, efter at Skibet var stødt, at der blev
bakket. Han mærkede, at Skibet saa en 5-10 Minut- j
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Nationaltidende Tirsdag 19/7 1904 Morgen. (4):

ter, efter at det var stødt, kom fri igen. Han ved
intet om, hvorvidt Forenden blev hævet ved Stødet.
Han mærkede ikke, at Skibet som Følge af Stødet fik
nogen Slagside. Han ved iøvrigt ikke af, hvad der
foregik, fra det stødte og til det kom flot, end
at man var beskæftiget med at gøre Baadene klare
og forsyne dem med Proviant. Han hørte, at der blev
givet Ordre til at pejle, men om der blev foretaget
nogen pejling, ved han ikke. Efter at Skibet var
kommet flot, kom Baadene i Vandet. Han havde først
at gøre med den forreste Styrbords Redningsbaad,
saa gik han hen til den anden Redningsbaad om Styrbord, fik den i Vandet og gik i den. Ved at støde
fra Skibet, blev den, fordi Agtertaillen ikke var
gjort los, beskadiget, hvorved han blev slaaet i
Vandet og svømmede om i ca. 10 Minutter, men kom
saa op i den ene Styrbords Jolle, hvori der efterhaanden blev optaget forskellige svømmende, saa de
blev ialt 17 i denne. Disse havde alle Redningsbælter paa, undtagen en Opvarter, Honoré. Han saa, da
Skibets Skrue kom op af Vandet, og da det perpaa
sank. Da var der efter hans Skøn forløbet noget
over en halv Time, efter at det var stødt. Omtrent ;
ved 9-Tiden, da han og den Redningsbaad, hvori 2.
Styrmand Otte var, laa nær ved hinanden, blev det
noget klarere, og da saa de begge selve Rockall- ;
Klippen. Styrmand Otte raabte over til ham, hvor- !
ledes han mente, at de havde Rockall, og hertil
svarede han, at han mente, de havde den omtrent i
N. V. Den Gang stævnede hans Baad mod Vinden, alt- '
saa tildels i sydlig Retning, men han kan ikke ud- !
tale sig nærmere om, hvorledes de havde Rockall set!
fra .baaden, men det er godt muligt, at de havde
den paa Laaringen. Bagefter søgte de at ro mod St. !
Kilda. De blev imidlertid saa tagne op af "Largobay" Mandag Morgen, altsaa efter at have været i
Baaden i henved 6 Døgn.
Han tilføjede, at efter Iras Mening laa "Norge", •
da den stødte, omtrent 17 Fod for, vel nok ca. 21
Fod agter. Da han fik Øje paa Rockall, havde han
den formentlig ca. 2 Kvartmil borte.
Han tilføjede endnu paa Spørgsmaal, at der paa
hans tidligere Kejse fra Christianssand forbi Rock-'
all -sjar foretaget Deviationsundersøgelser, og han
ved, at 1. styrmand ogsaa havde gjort det paa denne!
Rejse, men uden at han kan sige, hvor og naar sidst*
og uden at han kan sige noget om Resultatet heraf. ;
Han kan slet ikke sige, naar Maskinen blev stoppet.!
Hanxtilføjede ,endnu, at han fra den Jolle, hvori'
han befandt sig, kunae se nogle Mennesker, dér syn-:
tes at holde sig paa Knæ paa noget, der lignede en :
Flaade, og han tror derfor, at den Redningsflaade,
der var ombord i "Norge", ogsaa er kommen i Vandet.!
Oplæst og godkendt.
Vidnet toges i M

paa sin Forklaring.

Derefter fremsxod
Matros Hannibal Christensen,
f^at i Aalborg 18py.
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Han forklarede, at dette var den første Rejse
han gjorde med "Norge", men han havde tidligere
gjort 3 Rejser med "Hekla" og en med "Oscar II",
alle norden om Skotland. Han hørte til 1. Styrmands
Vagt. Han forklarede, at han var beordret op paa
Udkig forude paa Bakken, vistnok en 5 Minutter over
Kl. 7 om Morgenen. Forinden var han beskæftiget med
at spule. Der havde været en anden paa Udkig noget
tidligere. Hvad han hed, huskede han ikke. Han kom
ned fra Udkigget, fordi det, efter hvad han sagde,
var blevet klart. Saa gik der vel ca. 1/4 Time,
inden han (Christensen) kom paa Udkig. Da han kom
paa Udkig, var det tykt, og han kunde intet se, og
han fik intet at se, før Skibet stødte, efter at
han vel havde været paa Udkig en lo Minutter. Da
Skibet stødte, fik han heller slet ikke noget at
se. Saa gik han, uden at have faaet nogen Ordre,
ned af Bakken. Han mærkede, at der blev slaaet Bak
i Maskinen, og noget efter kom Skibet flot. Han antager, at der forløb vel en 4 Minutter, før Skibet
kom flot. Han havde ikke mærket mere end et Stød.
Da han var kommet agterover, deltog han først i at
sætte den agterste Styrbords Baad ud. Da den var i
kommet ud over Lønningen, sprang en Del af Passage-I
rerne i den. Som Følge deraf slap den, der havde
fat i den agterste Taille - vistnok en af Maskin- j
mestrene - denne. Passagererne faldt i Vandet og
|
Baaden blev slaaet i Stykker. Paa Spørgsmaal, om
han mærkede, naar Maskinen blev stoppet, svarede
han, at det vidste han ikke. Saa hjalp han med at
sætte en Jolle i Vandet, ligeledes paa Styrbords
Side, og i den gik han saa selv. Da den var kommet !
noget bort fra Skibet, medens de var beskæftiget
•
med at faa nogle af dem, der svømmede omkring, op !
i Baaden, saa han, at Skibets Skrue var ude af Vand4
et. Da var Skibet vel 1/2 a 1 Kabellængde fra Baad-!
en. 3. Styrmand, Lampemanden, Kvartermesteren og
Opvarteren Nør blev alle tagne op i Baaden, men om i
det var før eller efter, at de saa Skruen ud af
!
Vandet, ved han ikke. Han ved, at deres Jolle noget!
efter var tæt ved den Baad, hvori 2. Styrmand var,
og han hørte, at der da blev talt mellem 2. og 3. j
Styrmand om noget, som de saa, og som den ene mente
var en Sejler, den anden Klippen Rockall. Selv saa
han intet dertil. Hvorlænge det var efter, at de
!
havde forladt Skibet, ved han ikke.
Oplæst og godkendt, idet han tilføjede, at den
BaacJ., hvori han var, var i Orden med Hensyn til
Aar er m. v. Der var vel Vand, men intet Brød i Baaden. Onsdag åen 29. om Morgenen fik de paa Anmodning'
af 2. Styrmand, af hvis Baad de endnu var i Nærheden, hver 2 Beskøjter, og mere fik de ikke at spise,
før de Mandag Morgen blev tagne op af "Largobay".
Da de blev taget op af denne, var deres Jolle i
Nord af St. Kilda, vistnok noget over 16 Kvartmil
fra denne. Han ved, at Skibets Redningsflaade var
kommet i Vandet efter Forliset, noget efter, at
hans Baad forlod Skibet. Han saa da i alt Fald 3
Personer paa Flaaden, men mere kunde han ikke se,
den var da vistnok ca. 1 Kvartmil borte fra hans
Baad.
Oplæst og godkendt.
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Vidnet toges i Ed paa sin Forklaring.

;

Derefter forhørtes
Kvartermester Christen Mogensen,
født 1876 i Jylland.

.

Han forklarede, at han tidligere har gjort fle- j
re Rejser med "Norge" og nu senest igen 2 Rejser
foruden den, paa hvilken Skibet forliste. Han hør- |
te til 2. Styrmands Vagt og havde sidst været paa i
Vagt fra Kl. 1 2 - 4 den 28. nan havde Roret paa den I
Vagt i 2 Timer. Om han paa den vagt havde Roret
først eller sidst, kan han ikke huske, heller ikke, \
hvad Kurs der blev styret, eller om der hele Tiden !
blev styret samme Kurs. Rorsmanden befandt sig i et!
Slags Lukke, men som ikke var højere, end at man
i
godt kunde se ud over det. Han mindes ikke nærmere, i
hvorledes Vinden og Vejret var, men mener, at det j
var sigtbart. Han mindes ikke at have set noget paai
den Vagt. Han var i Køjen i Lukafet forude, da Ski-;!
bet stødte. Han mærkede Skibet skure hen over noget,
han mente, var et Skær. Noget efter, hvorlænge ef- i
ter kan han ikke sige, kom det igen flot. Da var
,
han kommet op. Han ved ikke, om der blev bakket,
!
eller om Skibet kom af af sig selv. Han fik foruden!
Skjorte, Benklæderne paa. Han husker, at han mær- !
kede, at Maskinen arbejdede, efter at Skibet var
stødt, men hvor længe efter kan han ikke sige. Da
han noget efter saa Skruen oven Vandet, gik den
ikke rundt. Efter at være kommet op, hjalp han med
at tage Presenninger bort fra Baadene. Saa var han ;
med til at sætte den Jolle paa Styrbords Side, hvormed han selv kom, i Vandet. De gjorde straks klar i
af Skibet. Da var de 8 i Baaden. Hvem det var ved |
han ikke. De tog saa saa mange op i Baaden, som de
kunde, saa de blev ialt 17 Personer, derimellem var :s
3. Styrmand. Jollen var i Orden med Aarer m.v., men
der var kun Vand, intet Brød. Morgenen efter fik de'
efter Anmodning 2 Beskøjter hver fra den Baad, hvori
2. Styrmand var, og som endnu var i Nærheden af de-;
res Baad. Noget efter,at deres Baad var kommet bort i
fra Skibet, saa de i længere Afstand noget, der saa!
ud som en Redningsflaade, hvorpaa der befandt sig
3 Personer. Hvorledes denne Flaade var kommen i
Vandet ved han ikke. Ligeledes noget efter, uden at:
han kan sige hvorlænge,efter at deres Baad havde
forladt Skibet, hørte han, at der blev raabt, at
der saas en Sejler. Saa raabte 2. Styrmand fra sin •
Baad, der var i Nærheden, at det var Rockall Klippen, og han saa selv denne, men hvorledes denne
saas, eller hvorledes deres Baad da stævnede, ved
han ikke, dog ved han, at åen ialt Fald syntes at
være længere borte, mulig et Par Kvartmil. Den Gang!
var det endnu noget tykt med Regn.
Paa Spørgsmaal forklarede han endnu, at paa 1.
Styrmands Vagt besørgedes Rattet afvekslende af Ma-i
tros Schjønning og Matros Svendsen Olsen.
Oplæst, godkendt og beediget.

|
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Lampemand J. M. Olsson
forklarede, at han i de sidste 8 Aar har sejlet
med "Norge" som Lampemand. Han deltager ikke i
Vagterne som Lampemand. Han var den 27. om Aftenen gaaet til Køjs ved 10-Tiden, men kom op den
28. Kl. 6 Morgen som sædvanlig. Han ved vel af at
have set, da Skibet passerede Butt of Lewis, men
havde slet ikke lagt nærmere Mærke til dette. Han
ved ikke, naar Skibet passerede Flannan Isle, men
ved, at det passerede St. Kilda. Han ved ikke noget
om Tiden eller Klokkeslettet eller Afstanden. Da
han kom op Kl. 6 var det Regntykning og diset. Det
var frisk Brise, uden at han kan udtale sig om Vindens Retning, kun at han, da han vidste, hvad Retning de skulde styre, vidste, at åen kom sydfra.
Der var da en høj Dønning* Han var fra Kl. 6, indtil Skibet stødte, oppe paa Promenadedækket for at
pudse Messing, men han saa og hørte intet ude fra,
før han mærkede, at Skibet stødte. Han mærkede saa
pludselig, at Skibet stødte, det var, som om Skibet rutehede op ad noget, han tænkte sig nærmest,
at det var et Undervandsvrag. Hvor meget Forskibet
hævedes, ved han ikke. Hvor dybt Skibet stak, ved
han heller ikke. Saa mærkede han, at der blev telegraferet til Maskinen, og at der saa blev bakket
en 4-5 Minutter. Saa var Skibet flot. Fra Skibet
stødte og til det sank, forløb der efter hans Mening
1/2 - 3/4 Time. Han saa ikke paa noget Ur og ved |
intet om Tiden. Han havde set 1. Styrmand paa Bro- j
en sammen med Kaptajnen. Han hørte Styrmanden,
\
uden at han kan sige, hvor hurtigt efter at Skibet j
var stødt, beordre purret ud og Baadene gjort kla- |
re. Han deltog saa i at skære Bændslerne over og j
tage Presenningerne af Baadene og hjalp saa med at |
sætte den Baad ud, den næstagterste Jolle paa Styr-!
bords Side, hvori han selv kom. Da han skulde ned j
i Baaden, kom han, der var nogenlunde paaklædt,
først i Vandet, men kom op i Baaden igen. Den Gang,;
de stødte fra Skibet, tog de forskellige op i den,;
deriblandt 3. btyrmand, vel omtrent 5 Minutter ef- ;
ter at de var stødte fra Skibet. De havde alle Redningsbælter paa. Efter at de saa var komne noget
længere ud, saa de noget borte noget, der vel var !j
Skibets Redningsflaade, hvorpaa der befandt sig
nogle Personer, hvor mange kan han ikke sige. Lige :
da Skibet stødte, saa han ud, men kunde intet se.
Det var da fremdeles tykt. Vel en halv Times Tid
efter, at de havde forladt Skibet, blv der set no- ;
get, nogle mente, det var en Sejler, andre en Klip-!
pe. Han selv saa det, men kunde ikke bestemme det ']
nærmere. 2. Styrmand raabte fra sin Baad, at det i
var Rockall Klippen. Den Gang gik deres Baad med
Strømmen i nordlig Retning, og de havde den Klippe,;
som 2. Styrmand mente var Rockall, omtrent paa Bag-i
bords Laaring i en Afstand af vel 3 Kvartmil. Det i
var den Gang regntykt.
i
Der var intet Brød ideeres Jolle, men kun Vand. ]
Onsdag Morgen fik de fra 2. Styrmands Baad, der var!
i Nærheden, 2 Beskøjter hver. Saa fikdie ikke mere ;
at spise, før de den følgende Mandag Morgen blev !
tagne op af "Largobay". Ingen af Passagererne hav- ;
de noget at spise hos sig. Han er sikker paa, at j
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Kaptajnen var paa Broen, da han kom op Kl. 6, og
forblev paa Broen hele Tiden, indtil Skibet sank.
Da Skibets Skrue kom over Vandet, var den ikke i
Gang, men han ved ikke, naar Maskinen blev stoppet.
Oplæst, godkendt og beediget.
Mellemdæks opvarter Vilhelm Nør,
født 1874 i København. Han forklarede, at dette var
den første Rejse, som han gjorde med "Norge". Han
har tidligere sejlet 1 Rejse med "Hekla" til Amerika og tilbage igen. Da hans Arbejde væsentlig var
paa Mellemdækket, kom han kun op paa det øverste
Dæk af og til, ogsaa paa denne Rejse. Han havde dog
tilfældig været paa Dækket Mandag den 27. om Eftermiddagen, da Skibet passerede St. Kilda, som da kunde ses, men han kunde ikke nærmere angive, hvad
Klokken var eller Afstanden.
Tirsdag den 28., kom han ud Kl. ca. 4 for at gøre forskelligt i Stand, men var ikke oppe forude
denne Gang. Han befandt sig i Bantryrummet agterude, da han følte en Rystelse, som fremkaldtes ved,
at Skibet stødte. Han havde da lige talt med Tømmermanden om at lukke et Koøje. Saa løb de begge op
paa Dækket. Der kom Regnskabsføreren og gav Ordre
til at hjælpe med ved Baadene. Saa hjalp han først
noget med ved den agterste Baad paa Bagbords Side.
Da der imidlertid blev raabt, at de skulde forsyne
sig med Redningsbælter, sprang han ned og fik et
saadant paa. Da han saa kom op igen, hjalp han med
at sætte den Jolle eller Redningsbaad ud fra promenadedækket paa Bagbords Side, hvormed 2. Styrmand
var beskæftiget. Ved den Lejlighed faldt han i Vandet, drev agter om Skibet, men blev saa taget op i
den Baad, hvormed han blev reddet. Først da mærkede
han, at det var regntykt. Han saa intet uden Skib- .
et. Da han drev agter om Skibet, lagde han Mærke
til, at Skruen endnu gik rundt, men ganske langsomt. Han saa langt borte noget, som de andre men- ;
te var en Redningsflaade. Noget senere, uden at han i
kan sige hvornaar, kom der noget til Syne, om hvil-|
ket der blev raabt fra hans Baad, at det var en Sej4
ler, men saa blev der raabt af 2. Styrmand fra hans j
Baad, at det var Rockall. Han ved ikke, i hvilken
Afstand eller Retning denne Klippe havdes. Han gav |
samme Forklaring som de andre mødende om brødet i j
deres Baad, efter at være bleven gjort bekendt med j
deres Forklaring derom.
•
Oplæst, godkendt og beediget.
Det bemærkes, at de 2 søkyndige Medlemmer af
Formanden var bleven gjort bekendt med den af Ma- ;
tros Mathiasen den 7. ds. afgivne Forklaring. De
havde ikke fundet Anledning til, i alt Fald for
Tiden, at lade ham møde paany.
Paany fremstod 3- Styrmand Ankersen, der paa
Spørgsmaal afgav samme Forklaring som de andre 4_
mødende om, hvorledes der var skaffet Brød tilvej
i den Jolle, hvori de befandt sig.
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Tredie Forhør.
Den 14. Juli 1904 Kl. 9 Formiddag blev Ekstraret sat af Rettens Formand; N. Madvig, og dens Medlemmer: Admiral Bruun og Skibsreder Torm.
Formanden havde fra 3- Politiinspektorat faaet
til Laan Synsforretningen fra "Norge" af 26. Februar d. A. og Synsbevis af 22. f. M., hvoraf Retten efter Aftale havde ladet tage Genparter, der
nu fremlagdes.
Endvidere fremlagdes et Rids af den Redningsflaade, der havde været ombord, hvilket Styrmand
Ankersen efter Formandens Opfordring havde udarbejdet, samt et fra Det Forenede Dampskibs Selskab
modtaget Rids, der viste, hvorledes de 8 forskellige Baade og Redningsflaaden havde været anbragt
ombord.
Endelig fremlagdes en Skrivelse fra Selskabet
af 11. ds., hvormed var fulgt den i samme omtalte
Rapport fra Kaptajn Gundel, hvoraf der fremlagdes
en her i Retten tagen Genpart.
I Anledning af skete Forespørgsler fandt Retten
det rigtigst i Kendelsesform at udtale, at, ligesom
de to hidtil skete Afhøringer angaaende "Norges"
Forlis efter forudgaaende Overvejelse er foregaaede for lukkede Døre, saaledes ansaa Retten sig ikke
blot i Henhold til Paragraf 9 i Loven af 12. April
1892 om Søforklaringer og Søforhør berettiget, men
tillige under Hensyn til samtlige Forhold i nærværende Tilfælde forpligtet til ogsaa at lade de tilbages taaende Afhøringer om Forliset foregaa for luk'
kede Døre.
Nu fremlagdes en af Skibsinspektør Jespersen
modtagen Skrivelse fra Thorshavn i Genpart.
Derefter fremstod
i

Proviantmester C. J. Nielsen,
26 Aar gammel, født i Aarhus. Han forklarede, at
han i 3 Aar har sejlet med Dampskibet "Norge", de
tidligere Aar som Matros, det sidste Aar som Proviantmester. Han havde været oppe fra Kl. 4,30 den
28. Juni Morgen for at uddele Broviant. Da han
var færdig dermed, opholdt han sig omtrent fra Kl.
6 paa Dækket. Det var den Gang en ikke stærk Brise omtrent tværs fra Bagbords Side, en Del Næsesø,
men forøvrigt ikke videre Søgang. Det havde, efter
hvad han husker, ikke regnet før vistnok 1 Times
Tid før Skibet stødte. Derefter kom der en fin
Regn. Fra Regnen begyndte, var det slet ikke sigtbart, før den Tid nogenlunde, men det var skyet.
Skonnert-sejl, Storsejl og Stagsejl:var satte og
stod, da Skibet stødte. Hvad Kurs der styredes,
vidste han ikke. Straks efter Kl. 6 blev han gjort
opmærksom paa en Damptrawler, som da havdes omtrent
ret agterude, uden at han kan sige, hvormeget agter for dem.
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Han forklarede, at han ikke saa eller hørte noget af Betydning, før han mærkede, at Skibet stød- ;
te. Da var Klokken efter hans Skøn, han saa ikke
I
efter, vistnok 7,25. Han mærkede ialt 3 Stød, hvor- j
af de 2 sidste vistnok 2-3 Minutter efter det før- !
ste. Han hørte, at der blev Ordre til iviaskintelefra-j
fen, og saa paa Vandet, at Maskinen bakkede. Han har
det Indtryk, at det først begyndte et Par Minutter I
efter Stødet. Efter hans iikøn varede det henved et i
Kvarters Tid, inden Skibet kom flot. Men foreholdt, !
at dette ikke stemmede med tidligere Forklaringer, j
erklærede han, at han slet ikke tør fastholde det.
Han antager, at der blev bakket, lige til Skibet
kom flot. Han var henne en kort Tid i Proviantrum- j
met xor at gøre i Stand til at udlevere proviant, i
men der blev ikke udleveret Proviant fra Brovianx- !
rummet til Baadene, som altsaa maatte nøjes med,
;
hvad der forinden var i dem. Han gik saa hen ved
j
Baad Nr. 7, den agterste om Styrbord, som han saa, i
at man var i Færd med at sætte ud og hjalp med derved. Om der var sat andre Baade ud forinden, ved
han ikke. Da Baad Nr. 7 var kommet noget ud over
Lønningen, maaske ca. 10 3/4 Favn - der var da i
den flere Personer, deriblandt 3. Mester Clausen,
- blev den ene Taille sluppen, saa de i Baaden væ- ,
rende faldt i Vandet, medens han ikke saa noget til!
Baaden selv.
Foreholdt Matros Christensens Forklaring kunde
han ikke udtale sig om, hvem der arbejdede ved den ;
agterste Taille, han selv var ved den forreste. Saa|
gik han hen for at hjælpe med at sætte Baad Nr. 6 !
ud, hvorved Bager Olsen assisterede,-men det maattej
de opgive, fordi Olsen var ganske forvirret. Om den.!
senere kom ud, ved han ikke. Efter Opfordring af
\
2. Styrmand deltog han saa i Udsætningen af Bag]
bords Baad Nr. 4, hvori 2. Styrmand selv var. Da I
Forenden af den havde naaet Vandet, blev den agter-'
ste Taille kappet. Saa sprang han ud i Vandet og I
blev taget op i Baaden. Han havde ikke faaet noget :
Redningsbælte paa. Han ved, at den Baad, hvori An- !:
kersen var, vistnok var Baad Nr. 3. Dagen efter fik
de noget Proviant fra 2. Styrmands Baad af 2. Styr-I
mand Otte. Han har slet ikke set Redningsflaaden i l
Vandet. Han mener ikke, at den var sat i Vandet, I
da Skibet sank, men mulig er den ved den Lejlighed :
kommen i Vandet. Vel ca. 1/2 Time efter, at han var i
kommen i Baaden, blev det lidt klarere, og da fik :
de noget at se noget agters for tværs om Styrbord,
(deres Baad krængede da vistnok mod Øst), som han
og flere antog var en Sejler, men om hvilken 2.
Styrmand sagde, at det var Rockall. I hvad Afstand,'
den havdes, kan han ikke sige. De drev derefter om •
i Baaden til den 5. Juli om Aftenen, da de blev
tagne op af norsk Skonnert "Olga Pauline", som bragf
te dem til Færøerne. De havde set noget forinden, ;
som de antog var St. Kilda, men da han ikke vidste,;!
i hvad Retning Baaden da stævnede, kan han ikke sige noget om, i hvilken Retning den saas. Han kan ;
ikke sige, om Hakningen var begyndt, før han mærke-!
de de to sidste Stød, eller først begyndte derefter. Det var Forvalter Jensen, der efter Opgivende .
ifølge Ordre fra Kaptajnen sagde til ham om at gø- j
re Proviant rede til Baadene. Om Forvalteren kom i :
nogen Baad, ved han ikke. Han saa ikke andre af Ma-!
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skinmestrene end 3. Mester og ved ikke, om nogen
af dem kom i nogen Baad. 1. Styrmand saa han ikke
senere end lige efter, at Skibet stødte. Han bemærkede endnu, at det Natten mellem den 28. og 29
da de stævnede mod N. V«, var stærk ulæst, vistnok fra S. 0. tilligemed stærk Regn og en Del Sø.
I den følgende Tid var Vejret noget bedre.
Han tilføjede, at der i hans Køje var et Redningsbælte, men han tænkte ikke paa at tage det
paa.
Oplæst, godkendt og beediget.

Nationaltidende Tirsdag 19. Juli 1904 Aften:
Tredie Forhør.
Som meddelt i vor Morgenudgave for i Dag blev
tredie Forhør afholdt den 14. Juli, idet Ekstraret blev sat af Rettens Formand: N. Madvig, og
dens Medlemmers Admiral Bruun og Skibsreder Torm
nævnte Dags Formiddag Kl. 9. Efter at Proviantmester C. J. Nielsen havde afgivet Forklaring fremstod:
2. Styrmand 0. Chr. Otte.
Han er henved 36 Aar gammel og født i København. Han forklarede, at det var den anden Rejse,
han gjorde med "Norge", men han har i de foregaaende 5-6 Aar sejlet dels med et Par andre Dampere,
dels med nogle af Thingvaliabaadene i den samme
Rute. Han havde haft Vagt den 27. Juni fra Kl.
4-8 Formiddag. Inden han afgav Vagten, ca. 5 Minutter før, passerede Skibet Butt of Lewis i en
Afstand efter foretagen Pejling af ca. 2 Kvartmil. Han fik saa Vagt igen den 27. Juni fra Kl. 1
Eftermiddag og havde Vagten til Kl. 7 Aften den
Dag. Da han Kl. 1 overtog Vagten saa han Flannan
Isle i omtrent S.S.Ø. 1/2 0. devierende. Skibet
gik da med fuld Fart, hvilket efter hans Mening
var godt 10 Kvartmil i Timen. Det blev ham opgivet, at Flannan Isle var passeret Kl. 11,30 Formiddag, uden at han nu husker, i hvilken Afstand
det blev ham sagt, at den var passeret. Det blev
opgivet ham, da han overtog Vagten, at Kursen var
devierende V. t. N. Han ved bestemt, at der efter
"Pilot chart" blev regnet med 22 Grader vestlig !
Misvisning, og paa den Kurs var en Deviation af I
2 Grader Vest ifølge Observationer samme Efter- !
middag. Denne Kurs blev det opgivet ham, skulde i
holdes foreløbig, og den forblev uforandret hele
den Vagt, og han forvissede sig selv gentagende
\
Gange om, at den Kurs blev holdt. De 2 Rorgængere ,
paa denne Vagt var Kvartermændene Christen Mogen- •
sen og Niels Frederik Nielsen. Kaptajn Gundel var .
paa denne Vagt lejlighedsvis paa Broen. Kompasser-!
ne var han sikker paa var i fuldstændig Orden. Han;
fik saa Vagt igen Natten mellem den 27. og 28. Ira;
Kl. 12-4. Kaptajnen var i Løbet af den Vagt paa |
Broen Kl. 12-1. Kursen var, da han overtog Vagten,.
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fremdeles devierende V. t. N. og Deviation og Misvisning den samme, muligvis er den for Sikkerheds
Skyld blevet indført lidt større i Kladden. De samme 2 mænd var ligeledes paa den Vagt ved Roret,
idet de altid skiftedes med at være Rorsmænd. Vind-'
en var devierende S. 0., flov Brise, der var ingen I
Sø. Det var godt sigtbart, der var intet at se paa j
den Vagt. Han mindes slet ikke, hvad Doggen viste, !
da han overtog og forlod Vagten Kl. 12 og Kl. 4 denj
Nat. Han mindes derimod, at den viste 98, da de
I
passerede Butt of Lewis, og vistnok 80 da de var
|
tværs af St. Kilda. Denne blev ifølge foretagen Ob-j
servation passeret i en Afstand af 21 Kvartmil Kl. i
3,50 Eftermiddag. Han afgav Vagten, som omtalt, Kl..
4 Morgen den 28. Juni. Da opgav han Kursen uforan- j
dret, nemlig devierende V. t. N., baade til 1. Styr
mand Gilbe og til 3- Styrmand Ankersen. Det var
Kvartermand Mogensen, der da afgav Roret, formente
lig til Kvartermand Olsen. Den anden Rorgænger paa
1. Styrmands Vagt var Kvartermand Schønning. Han
gik saa ned og til Køjs og ved intet, før han vaag>
nede ved et Stød forude og fik noget Tøj paa. Han
saa paa sit Uhr, der havde stemt med Skibsuhret og
viste det da 7,20. En 10 Sekunder efter det første
Stød mærkede han et andet Stød, men ikke fuldt saa
stærkt som det første Stød. Han for saa op paa Dæk
ket. En 5-6 Minutter efter at være kommet op, kunde
han mærke, at Skibet var flot. Han havde forinden
mærket, at maskinen bakkede, hvad han kunde se paa
Skruevandet, men han kan ikke udtale sig om, hvornaar Hakningen begyndte. Der var i alt Fald ikke
blevet bakket i mange Minutter. Han hørte da, at
der blev givet Ordre til Stop. Da han kom op, for
han straks op paa Agterdækket, hvor en stor Mængde passagerer hængte sig fast i ham, saa han maatte gøre sig fri. Han gjorde sig løs og for op paa
Masten og henover overbygningen. Da saa han, at de
3 -baade paa Styrbords Side jMr. 1, 3 og 5 allerede
var komne over Lønningen. Da var Baad Nr. 7 paa
illads. Han hørte senere, at den var slaaet itu.
Han saa senere, da han selv var kommet bort fra
Skibet, Styrmand Ankersen i j^aad Nr. 5 og Kvartermand .feter Svendsen Olsen i Baad Nr. 1, og ved
isaad jur. 3 havde han set Kvartermand Schønning og
Matros Pofler staa og manøvrere med Baaden. Da han
saa, at andre havde besørget de Styrbords Baade,
løb han hen til de Bagbords Baade. Ved Skorstenen
mødte han 1. Styrmand, som paa et Par Ord af ham
kun svaredes "Ja, ja, se at komme til Baadene",
og saa tog han fat med at sætte Bagbords .oaad Nr.
2 i Vandet, i den kom af Besætningen, Kvartermand
Niels Frederik i^iiexsen og Matros Hans Hansen. Han
syntes, at ogSc*.a en af Fyrbøderne kom i den, uden
at han kan sige hvem. Saa tog han fat paa at sætte;
Bagbords Baad Nr.4 ud. Derved kote Matros Laurits ;
Nielsen lidt senere til at hjælpe med. Der var
!
først adskillige Mænd, der vilde i den Baad, men
han holdt paa, at Kvinder og Børn først skulde i •
den. Da de var naaet til Halvdelen af Rundingen
!
med Baaden, kom de 3 med den reddede Fyrbøder og !
sprang ned i Baaden. Ved at sætte Baaden ud blev
han hjulpet meget af Skovarbejder Eskildsen. Da
|
Baaden var kommen i Vandet, og der endnu var Plads;
i den, fik han den nævnte Eskildsen, der laa og
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svømmede i Vandet, taget op i Baaden, og kom lige-siedes Proviantmester Nielsen op i den. Han havde
bemærket, at Bagbords Baad Nr. 8 blev besørget sat
ud af en Nordmand, Hansen, der gjorde det med stor
Dygtighed (han var Sømand, men Passager). Lige før
Skibet sank, var Bagbords Baad Nr. 6 endnu ikke
kommet i Vandet og, saa vidt han saa, gik åen neå
med Skibet tilligemed de Mennesker, der befandt sig
i den, han saa ikke nogen af Besætningen i den. Da
han stod paa Overbygningen, vistnok ca. 5 Minutter
efter, at Skibet var stødt, kunde han mærke, at
Skruen var stoppet. Da han var kommet ned i Vandet
med Baad Nr. 4, var Skruen ca. 15 Fod over Vandet,
og Vandet stod over Bakken omtrent i Højde med Ankerspillet. Han sa, da han var i Færd med Baad Nr.
2, Tømmermand Johansson staa ved Storlugen, men
syntes ikke, han havde nogen Pejlestok i Haanden.
Om der var foretaget nogen Pejling og naar, ved han
ikke. Han havde set, inden han kom i sin Baad, en
Mand staa og arbejde paa at gøre Redningsflaaden
los. Han saa, at Agterenden af Skibet stod næsten
lodret og Kommandobroen, hvorpaa Kaptajn Gundel
endnu da var, var i Vandet, at Redningsflaaden kom
los og rutchede forud mellem Passagererne. Senere
syntes han et Øjeblik at se den i Vandet, men ikke
nogen paa den. Sikker derpaa er han dog ikke.Da
han saaledes saa Kaptajn Gundel, stod der ved Siden
af denne vistnok 2 Kvinder og 1 Mand, uden at han j
kan sige, hvem disse Personer var. Da han var be- !
skæftiget med Baadene paa Overbygningen, saa han i
4. Mester blandt Passagererne paa Agterdækket og !
2. Mester løbe tilsyneladende ganske uklar om paa :
det opstaaendej medens han saa 3. Mester sidde i j
Styrbords Baad Nr. 7, som den Gang endnu ikke var
forulykket. 1. Mester saa han slet ikke noget til. i
Han havde heller ikke set noget til 1. Styrmand, i
siden han vekslede de omtalte Ord med åenne* hans i
Baad, 3. Styrmands Baad og Baad Nr. 8 forblev i
i
Nærheden af hinanden i alt Fald over et Par Timer. !
Ved Slutningen af den Tid saa han Rockall. Efter :j
det omtalte Par Timers Forløb, blev det et Øjeblik
noget klarere uden dog at være Tørvejr, og saas da |
et Øjeblik Rockall Klippen. Der raabtes af forskel^
lige i Baadene: "En Sejler", men det var Rockall. i
Den Gang stævnede hans Baad i Øst, og havde han
!
Rockall agten om Bagbord i vel ca. 4 Kvartmils Af- !
stand, altsaa omtrent i N. V.
j
i

Han har paa sine tidligere Rejser paa denne Ru-I
te afvekslende gaaet norden og sønden om Rockall
for Hjem- og Udgaaende. Paa sin tidligere Rejse
|
med "Norge" gik Skibet sønden om Rockall, og mener :
han, at Kursen da omtrent har været den samme som i
ved denne Lejlighed. Saa vidt han har haft Dejlig-!
hed til at bemærke, har Strømmen i det her omtalte !
Farvand væsentlig været fra S. V., men i Alminde- \
lighed ikke med en Fart af mere end 1 Kvartmil og [
knapt det. Han ved ikke, om der paa "Norges" for- :
rige Rejse blev for Udgaaende taget noget Lodskud ;
i det her omhandlede Farvand. Han havde da ikke
Vagt, da Skibet var i Nærheden af Rockall. For
j
Hjemgaaende passeredes Rockall i en Afstand af ca. i
5 Kvartmil paa hans Vagt. Han tog da et Lodskud
j
Kl. 4,30 Eftermiddag: 185 Favne Line ude, uden
;
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Bund, Kl. 5 Lodskud: 158 Favne Line ude, 90 Favne
Vand og Bunden: Mudder med sorte Prikker, Kl. 5,45:
124 Favne Line ude, 75 Favne Vand, Bunden: lys Koral. Der var mellem 1. og 2. og 2. og 3. Lodskud
henholdsvis 6 og 7 Kvartmil, efter hvad Loggen
j
viste.
!
Han tilføjede endnu, at saavel Ankersens Baad
som Baad Nr. 8 fik noget Brød (Beskøjter) udleveret fra hans Baad. Hvorledes det gik til, at der
ikke var Brød i de to Baade, hvad han vidste, der
var ved Afgangen herfra, ved han ikke. Baad Nr. 8
fik tillige noget Vand.
Formanden bemærkede, at han for ca. 1/2 Time
siden havde modtaget en Skrivelse fra Færøernes
Sorenskriveri af 10. ds. med deri nævnet Udskrift,
hvilken fremlagdes.
Derefter blev den af Styrmand Otte paa Færøerne afgivne Forklaring forelæst for ham.
Han henholdt sig til sine i Dag afgivne Forklaringer og bemærkede, at, for saa vidt der er
enkelte Uoverensstemmelser, skyldes det formentlig, at han var saa medtaget under Afhøringen paa
Færøerne, at der er indløbet nogle Fejltagelser.
Han saa ikke Rockall tidligere end af ham i Dag
anført. Det var i samtlige af de reddede Baade,
at der efter hans Skøn var kommet ialt ca. 100
Personer. Den norske Hvalfanger eller Sømand Hansen var i Baad Nr. 8, medens Nr. 7 som omtalt for
ham, skal være slaaet itu. Baad Nr. 6 sank, som
omtalt, tilligemed Skibet.
Endvidere blev Kaptajn Danielsens Forklaring
paa Færøerne oplæst for Styrmand Otte, der i et
og alt tiltraadte den.
Herefter blev den af Broviantmester Nielsen
paa Færøerne afgivne Forklaring oplæst for ham,
der paany var fremtraadt, i Styrmand Ottes Paahør,
Proviantmester Nielsen havde intet derved at
bemærke, naar undtages, at hvor der i Slutningen
af den er nævnt Skibets 8 Baade og Redningsbaad,
skal der staa Redningsflaade.
Styrmand Otte bemærkede, at åen af proviantmester Nielsen omtalte Baad, hvorfra der blev
raabt, at de sank, var Bagbords Redningsbaad Nr.
2, hvori, som af ham tidligere omtalt, befandt
sig Matroserne N. F. Nielsen og Hans Hansen. Vidnet kunde se, at der var Vand i Baaden, men han
mener ikke, at den var i synkefærdig Tilstand.
Han antog, at Vandet var kommet i Baaden ved Passagerernes Tumlen med Baaden i Vandet.
Oplæst, godkendt og beediget af Styrmand Otte.
Komparenten bemærkede endnu, at Loggen havde
stemmet nøjagtigt, der havde ingen Korrektioner
været at g©re paa den.
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Styrmanden tilføjede endnu paa Spørgsmaal, at
der ikke var sat Sejl endnu, da han den 28. om Morgenen gik ned Kl. 4.
Styrmand Otte tilføjede endnu paa Spørgsmaal,
at kort efter at Skibet var sunket, saa han paa
Vandets Udseende, at de maatte være i nærheden af
et Rev, som han antog at være St. Helen Rev, han
raabte da over til 3. Styrmand omtrent: "Pas paa,
vi er i Nærheden af Revet". Der var en Kam paa
Vandet der og en anden Kulør.
lifter et Skøn vil han anslaa deres Afstand derfra i dette Øjeblik til 1 a 2 Kabellængder.
2 Fyrbødere.
Derefter fremstod Fyrbøder A. Jacobsen Torp fra
VeJerslev paa Mors og C. Joh. Andersson fra Lund.
De forklarede, at de da skibet stødte, begge
havde været til Køjs idet de var komne fra Vagt:
Torp Kl. 6, Andersson Kl. 4. De mærkede hver et
Par Stød, Torp havde hørt en sige, at der havde
været et Stød lidt forinden. Saa for de op og hørte 1. Styrmand raabes "Klar ved Baadene". De løb
saa ned igen og fik noget Tøj paa samt deres Redningsbælter. Torp hjalp et Øjeblik til ved isaad
Nr. 7, men løb saa hen og hjalp til med at svinge |
Baad Nr. 5 eller 3 ud, og da saa han, at åen ene
j
Taille paa .baad jur. 7 slap, saa at de Folk, der var|
i .baaden, falat i Vandet. Da Baad Nr. 3 eller 5
j
var svinget ud, løb han over til Baad Nr. 4 paa
!
Bagbords Side, som imens blev sat ud.
Andersson forklarede, at da han kom op, løb han
lige hen og hjalp til ved Baad Nr. 4, i den sprang
de saa begge ned, og den var halvvejs nede.
De forklarede, at af de andre Fyrbødere, havde
Wiklund, Poulsen og Pettersson Frivagt, 3yssing?
Christensen, Sørensen og Knudsen havde da Vagt,
Hjort, Rasmussen, Lindhardt og Heimann havde Dagvagt.
Torp kan slet intet sige om, hvorlænge Maskinen
arbejdede.
Andersson forklarede derimod, at han straks da
Skibet var stødt, mærkede, at Maskinen blev stoppet, samt at der blev bakket, derefter blev Maskinen igen stoppet. Han kan ikke sige nærmere, hvorlænge der blev bakket, længe var det ikke.
Ungmand C. 0. Eriksson.
Endvidere fremstod Ungmand C. 0. Eriksson, henved 19 Aar gammel, fra Karlshamn. Han var lige ble-!
vet purret, da han mærkede, at Skibet stødte. Han ;
mærkede 2 Stød lige efter hinanden. Saa fik han
\
Tøj paa og for op. Han saa da 1. Styrmand staa til-j
ligemed Tømmermanden foran Broen og pejle Lastrum
Nr. 2. -1. Styrmand raabte: "Klar ved Baadene".
J
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Saa løb han (han ved ikke noget om, hvad Pejlingen viste) op paa Promenadedækket og havde først at
gøre med at faa Baad Nr. 1 ud, inden åen kom i
Vandet løb han over og hjalp 2. Styrmand med at
faa Baad Nr. 4 paa Bagbords Side ud, og sprang
han saa selv i den, inden den var kommet ned i
Vandet. Styrmanden var da i Baaden. Efter at han
var kommen i Baaden, kom kun 2 til, nemlig Proviantmesteren og Eskildsen, der blev tagne op af
Vandet.
De 2 Fyrbødere forklarede, at 4. Mester havde
faaet Vagt fra Kl. 4 Formiddag og var endnu paa
Vagt, da Skibet stødte. Før ham havde 3. Mester
haft Vagt.
Af de 3 tilstedeværende forklarede Andersson,
at han, efter at være kommen i Baaden, saa, at 1.
Styrmand og 1. Mester var paa Broen tilligemed Kaptajnen.
De andre kunde ikke udtale sig derom.
Oplæst og vedtaget.
Retten fandt det ikke nødvendigt at tage de nu
afhørte 3 Folk i Ed.
Matros I. Nielsen
var den næste i Rækken. Han er hjemmehørende i Kolding, 28 Aar gammel. Den af ham i Thorshavn afgivne Forklaring blev oplæst efter den fremlagte Udskrift. Han henholdt sig til den med Bemærkning,
at han ikke tør paastaa, at Sejlene var satte paa
Vagten fra 12-4 Morgen den 28. Juni. Han ved, at
de havde været satte paa Vagten indtil Kl. 7 Aften
den 27. Juni, men kan ikke udtale sig yderligere
derom.
Han tilføjede paa Spørgsmaal, at han antager,
at der forløb vel en Snes Minutter, fra han mærkede, at Skibet stødte, til det sank. Han kan ikke
sige, hvorlænge det har været flot, inden det
sank, han antager nogle faa Minutter, han mener,
det svajede noget op imod Vinden, medens der bak- ,
kedes. Mens han var ved at arbejde med Baadene,
j
hørte han, at der blev slaaet paa Telegrafen, og !
han antager derfor, at der da blev hørt op med at i
bakke, men kan ikke sige det nærmere. Han*ved ik- i
ke, hvilke Folk der hørte til de enkelte Baade.
!
Da han var kommen op raabte 2. Styrmand til ham
om at komme over til de -gagbords Baade med Tilføj-;
ende, at dertil hørte han. Da der ikke var andre
ved Baad Nr. 4 end 2. Styrmand og han, sluttede
han deraf, at han hørte til Baad Nr. 4.
Oplæst, vedtaget.
Nu fremstod paany Styrmand Otte og erklærede
bestemt, at Sejlene ikke havde været satte paa
Vagten 12-4 om Natten og heller ikke paa Eftermiddagsvagt en Kl. 7, da det var stille.

j

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

Pieter de Coninck.

N W V B.

Nationaltidende 19/7 1904 Aften. (7):
Matros Nielsen erklærede, at han fremdeles synes, at Sejlene var satte paa Eftermiddagsvagten,
men ganske sikker derpaa er han ikke. Han husker
ialt Fald, at Kæderne blev skiftede.
Oplæs t, vedtaget.
Styrmand Otte forklarede dernæst, at det er
rigtigt, hvad Matros Nielsen har omtalt, at der
ingen Nummer var anbragt, saa Folkene kunde vide,
til hvilke Baade de hørte, hvad Vidnet heller ikke selv vidste.
Oplæst, vedtaget.
Det fandtes ikke nødvendigt at tage Matros Nie!
sen i Ed.
Kaptajn Gundels Rapports
over Dampskibet "Norges" totale Forlis paa Rockall Banken den 28. Juni 1904, som Kaptajnen tilsendte Det Forenede Dampskibs Selskab fra Stornoway og som åen 14. Juli blev fremlagt i Sø- og
Handelsretten i København, var saalydendes
ss "Norge" passerede Butt of Lewis Kl. ca. 8
a. m. den 27. Juni 1904 og signaliserede med Signalstationen i Land, hvorefter der styredes forbi
Flannan Isles, hvor Fyrtaarnet passeredes nord om
i ca. 3 Kvartmils Afstand Kl. 11,40 a. m. - Herefter sattes Kursen efter Kompasset d/v V. t. N,
- ca. 3 Grader V. Dev. - 25 Grader V. misv. =
retv. S. 74 Grader V. Skibet gjorde en Fart af
omtrent 43 Kvartmil i Vagten efter Patens Loggen,
og er der gaa ovennævnte Kurs udløbet ca. 183
Kvartmil. Hele Natten smukt klart Vejr indtil Kl.
4 Morgen den 28., da Vejret blev skyet og graat.
Kl. 5 a. m. forandredes Kursen til d/v V.S.V. dev,
0 Grader misv. 25 Grader = retv. S. 42 Grader V.
for at komme godt syd om alle Grunde. Denne Kurs
styredes indtil Kl. 7,30 Formiddag - udløben Distance ca. 27 Kvartmil, - da Kursen atter forandredes til V. t. N., da Vejret, naar undtages Kl.
omtrent 6, ved hvilken Tid der kom et kortvarigt
Kast af Dis, holdt sig godt sigtbart.
Hele Natten havdes en sydlig, flov Brise.
1. Styrmand Gilbe havde Vagt fra Kl. 4-8 Morgen og var Føreren paa Dækket fra Kl. 5,30 Morgen og paa Broen fra Kl. 6,15 a. m.
7,45 a. m. tørnede Forskibet haardt, uden i
at der saas nogen Brydning af Dønninger nogeti
steds (der var urolig Dønning af S.V.) og spejde- !
de baade Styrmand Gilbe og jeg Horisonten rundt,
men kunde intet se, der antydede nogen Fare. Ved
Forskibet kom noget gammelt Vraggods flydende til :
Overfladen.
Straks efter at Skibet tørnede, stoppede Maskinen, og da Forskibet lettedes af den næste
Dønning, bakkedes med fuld Kraft, og forsøgte jeg i
at dreje Skibet rundt for om muligt at naa tilbage!
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til en Fiskedamper, der var passeret lidt før Kl.
6 og som endnu var i Sigte Kl. 7.
Straks efter at Skibet tørnede, gav jeg Ordre
til at gøre Baadene klare, pejle Forskibet og varsko baade Mellemdæks- og Kahytspassagerer at tage
Redningsbælter paa og komme paa Dækket. Forskibet
blev pejlet og der var allerede 5 Fod Vand. Ordre
blev givet til Maskinen at pumpe derfra. Jeg forhørte gennem Talerøret i Maskinen om der var noget Vand, men fik Svar, at alt var tæt. Jeg varskoede da ned at lade alle de vandtætte Døre til
Kulbunkerne lukke.
Skibet sank rask med Forenden, og Skruen kom ud
over Vandet, saa at Skibet ikke styrede mere, det
laa da dev. N. t. 0. an, Maskinen stoppedes. Straks efter at Skibet tørnede, blev Luften regndiset.
Herefter rettede jeg Bnele min Kraft paa at opmuntre Besætningen til at vise sig som Mænd, varskoede dem at sørge for Kvinder og Børn først og
fremmest og ikke selv gaa i Baadene før i sidste
Øjeblik.
Udsætningen af Baadene besværliggjordes i høj
Grad ved, at Skibet laa stærkt forover og ved Dønningernes Rullen.
Baad Nr. 7 kæntrede, da åen sattes i Vandet,
de øvrige Baade kom i Vandet og var tilsyneladende
fyldte med Passagerer og faa af Mandskabet. Jeg
raabte til Baadene at holde sig i Nærheden til
Skibet sank, for om muligt at tage flere Passagerer og Mandskab op.
Efter at Skibet tørnede, lod jeg gentagne Gange
Dampfløjten lyde for om muligt at blive hørt.
Da jeg kunde indse, at Skibet snart vilde synke, varskoede jeg at komme op fra Maskinen.
1. Styrmand og Baadsmand kom paa Broen og varskoede, at alle Baade var frie og alle Surringer
kappede paa Redningsflaaden og Planker og andet.
En Del af Officererne var beskæftiget med at
lave en Flaade paa Agterdækket, og jeg saa dem
stadig hjælpsomme mod Bassagererne.
Jeg stod paa Broen, da Skibet sank Kl. 8,05,
og, idet Søen slog sammen om mig, blev mit højre
Ben klemt fast mellem Brogelænderet, og jeg blev
trukket et Stykke ned, inden jeg fik mig frigjort.'
Da jeg kom op til Overfladen, saa jeg lige Agterskibet forsvinde i Havet.
Under Katastrofen herskede der Uro og Fortvivl-!
else blandt mange af passagererne, men Panik var j
der ikke, ej heller saa jeg nogen brutale Scener. !
Mandskab og Officerer gjorde deres bedste for at
hjælpe og berolige.
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Efter at have svømmet rundt i længere Tid og
talt med flere af Besætningen, fik jeg øje paa en
Baad og svømmede sammen med Maskinassistent Bruun
hen til samme. Vi blev begge tagne op om Bord, jeg
saa paa mit Uhr, der endnu gik, Klokken var 9,30
Bormiddag. - Efter at være kommen mig af Udmattelsen, tog jeg Kommandoen over Baaden, som var
tæt fyldt med Mennesker, og besluttede straks at
staa for St. Kilda.
Paa denne Tid saa jeg 3 af de andre Baade, der
roede sydefter, samt mener jeg, at have set Rockall i Afstand, Vejret var nu klaret en Del, men
Kulingen tiltog.
Efter at have taget Kommandoen over Baaden,
hvori af Søfolk kun fandtes Matros Peter Svendsen
Olsen, der stod til Rors ombord i "Norge", da Katastrofen indtraf, riggede jeg Sejl op, kastede
overflødige Grejer overbord, fik ordnet Passagererne saa godt som muligt ( Vejret var åen første
Nat med Regn, Blæst, høj Sø og temmelig køligt ) .
Da jeg blev klar over det store Antal Passagerer,
indsaa jeg Nødvendigheden af at passe paa Vand og
Brød. - Stærkt plaget af Tørst og Kulde fortsattes. - Den 2. Juli Kl. 4 Morgen hejstes Nødssignal til en østgaaende Damper, uden at vi blev observerede. Den 2. Juli Aften Kl. 10 døde Barnet
Alf Emil Konstantin Hindersson og blev begravet
i Søen med Forældrenes Samtykke. - Den 3. Juli
Kl. 4 borgen hejstes Nødssignal til en Sejler,
blev ikke set. Samme Dags Eftermiddag St. Kilda
i Sigte. Samme Dags Aften Kl. 6,30 sattes Nødssignal til og blev taget ombord af ss "Energie",
Kaptajn SchSffer, tilhørende "Deutsche - Amerikanische Petroleum Gesellschaft". St. Kilda havdes
da i misv. Syd i ca. 18 Kvartmils Afstand.
Da mange af Passagererne og jeg selv var meget
medtaget, anmodede jeg Kaptajn SchSffer om at blive landsat i Stomoway for snarest mulig at komme i
under Lægebehandling, hvilket Kaptajn SchSffer be-!
redvilligst gjorde, og gjorde baade Mandskab og
Officerer deres fedste åen Nat, vi var ombord,
!
for at pleje Syge og skaffe Klædningsstykker.
Den 4. Juli Formiddag landsattes vi i Storno- [
way, og Beboerne viste os den største Omhu, lige- i
som de stedlige Læger straks tog sig af de Syge.
Samme Dags Eftermiddag var jeg i Board of Trådes
Forhør, hvorefter jeg blev beordret til Sengs af
Dejgen. - Hr. Konsul Andersson tog sig utrættelig af alt og alle.
Baad Nr. 8 blev bragt frem af norsk S'
Jørgen Hansen, der fandtes ingen af Skibets Besætning i denne Baad, og skyldes der Styrmand Hansen megen Anerkendelse for hans Gerning.
Skibsdagbogen blev lagt klar i Bestiklukafet,
men gik tabt, da Skibet sank.
Grunden til Rapportens sene Fremkomst er, at
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jeg først nu er i Stand til at føre en Pen nogenlunde.
Ærbødigst
V. J. Gundel.
forhen Fører af ss "Norge".

Nationaltidende Onsdag 20. Juli 1904 Morgen:
Fjerde Forhør.
Den 15. Juli Kl. 6 Eftermiddag blev Ekstraret
sat af Rettens Formand, N. Madvig, og dens Medlemmer: Admiral Bruun, Skibsreder Torm, Kaptajn Knudsen og Skibsinspektør Jørgensen.
Formanden bemærkede, at efter Aftale mellem
ham og de to søkyndige Medlemmer, der hidtil havde siddet i Retten under nærværende forhør, var
yderligere tilkaldt af Rettens Medlemmer Kaptajn
Knudsen og Skibsinspektør Jørgensen.
Endvidere bemærkedes, at da det af Det Forenede
Dampskibs Selskab var meddelt, at Kaptajn Gundel
og nogle andre af Besætningen, som var afrejste
fra Stomoway i Mandags Aftes, vilde ankomme hertil med "Ficaria" i Eftermiddag Kl. 5? var Forhøret berammet til i Dag Kl. 6 Eftermiddag.
Der fremlagdes en Liste over -dem, der var komne
med "Ficaria" i Dag.
. Tilstede var Det Forenede Dampskibs Selskabs
Skibsinspektør Jespersen.
Alle de mødende fremstod paa een Gang undtagen !
Matros Olsen og Maskinassistent Bruun.
Af de saaledes mødende forklarede Kok Larsen
og Koksmath Petersen, at de, da Skibet stødte, '••
befandt sig i Kabyssen, Messedreng Larsen var i i
Messen, Opvarter Hein var tilfældig paa Dækket, j
men. skulde lige ned paa Mellemdækket, fyrbøder
;
Heimann var i i&askinen og Fyrbøder Rasmussen ved !
Donkeykedlen.
fyrbøder Heimann bemærkede, at 4. Mester havde *
Vag-o i maskinen. Da Skibet stødte var der ingen
!
andre af Mestrene i Maskinen.
Kok P. N. Larsen,
i

25 Aar gammel, forklarede, at han, da Skibet stød
te, fra Kabyssen kom ud paa Dækket, der traf han
Regnskabsfører Jensen, som sagde til ham om at
hjælpe med at sætte Baadene ud. Saa hjalp han
først med ved Baadene Nr. 2 og 4 paa Bagbords
Side. Saa gik han et Øjeblik ned for at se efter
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Bageren, saa ham ikke, kom op paa Styrbordssiden
og hjalp med at sætte Baad Nr. 1, som da var noget nede, over Lønningen, og i den kom han saa
selv ned. Den Baad blev styret af Matros Peter Olsen. I den Baad var der, ham iberegnet, ialt 6.9
Mennesker, hvoraf en Del Børn ( Kaptajn Gundel angav nu Antallet af dem til 28 ). Noget efter at
de var kommet bort fra Skibet, forklarer Kok Larsen, optoges i Baaden Kaptajn Gundel og Maskinassistent Bruun, som kom svømmende. Saa var der altsaa ialt 71 Personer i den Baad. Han var kommen op
i Kabyssen Kl. 5, det var mørkt. Han ved ikke, om
det havde regnet. Han ved ikke, om Skibet stødte
mere end 1 Gang. Han ved ikke om der blev bakket
med Maskinen. Han saa intet uden for Skibet. Han
mærkede ikke, da Skibet kom flot. Han ved ikke,
om Rockall -^lippen blev set.
Oplæst og godkendt.
Koksmath Bernhard Petersen,
17 Aar gammel, forklarede, at han, der havde været:
i Kabyssen paa Styrbords Siden, straks, da han
mærkede Stødet, køb ud til Lønningen for at se
efter, hvad han ikke kunde. Han opdagede, at man
begyndte at bakke, hvad man kunde se paa Skruevandet, og mener, at han kunde mærke, at Skibet
kom flot, ved, at Forenden sank noget. Da var der i
forløbet vel 2-3 Minutter. Saa løb han hen af sig
selv for at hjælpe med ved Baadene. Han løb først ;
til den agterste Styrbords Baad Nr. 7 og hjalp
'
med, til den var kommen klar. Saa forlod han den, ;
uden at han ved, hvad der blev af den, og løb hen !j
til den forreste Styrbords Baad Nr. 1, hvor Kok
Larsen var, og da den var kommen ud, sprang han
ned i den. Med Hensyn til Antallet af dem, der
'•
var i åen Baad, forklarede han som Kok Larsen.
Han ved ikke, om Rockall Klippen blev set. Det
var Matros Peter Olsen, der styrede den Baad fore-;
Han forklarede, at han, efter at Baad Nr. 1
var stødt fra Skibet, saa Regnskabsfører Jensen
springe i Vandet fra en Faldrebstrappe paa Styrbords Side. Senere saa han ham ikke. Om Kaptajn
Gundel da var kommen i Vandet ved han ikke*.
Kok Larsen bemærkede, at han lidt efter havde
set Regnskabsfører Jensen drive forbi i nogen Afstand fra deres Baad, tilsyneladende var han den
Gang dødy

De forklarede begge, at det er rigtigt, hvad
der i Kaptajn Gundels Rapport, der blev dem forelæst, er anført om deres Redning.ombord i Damperen "Energie". Begge forklarede, at det var længe efter at Skibet var sunket, at Kaptajn Gundel
og Maskinassistent Bruun blev optagne i Baaden.
Oplæst og godkendt.
Messedreng Christian Larsen,
14 Aar gammel, forklarede, at da han mærkede, at

| III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norge

ex

Pieter de Coninck.

N W V B.

! III -

Nationaltidende 20/7 1904 Morgen. (3)
Skibet stødte, løb han op paa Dækket, men et Øje- '
blik efter ned igen for at tage sin Trøje paa og
fik et Redningsbælte paa. Saa løb han op igen,
løb hen til Baad Nr. 1 og kom i den. Om hvor mange, der var i Baaden og hvad de der/saa, forklare- :
de han som de to andre. Han saa Regnskabsfører Jen-^
sen drive forbi, uden at han kan sige, om han da ;
var levende. Om Skibet bakkede, ved han ikke.
Oplæst og godkendt.

j

Opvarter Valdemar Hein,

i

27 Aar gammel, forklarer, at han var i begreb med j
fra Dækket at gaa ned paa Mellemdækket, da han
i
mærkede, at Skibet stødte. Han mærkede kun 1 Stød. ;
Saa gik han ikke ned, mødte straks efter Regnskabsl
fører Jensen, som sagde til ham om at gaa til Baa-•
dene. Saa var han først ved Baad Nr. 3, hvor han i
saa Styrmand Ankersen beskæftiget, da åen var kom-;
men fri, kom han til Baad Nr. 1, hvori han kom ned i
Fra den saa han Regnskabsfører Jensen drive forbi |
i Vandet, uden at han kunde se om han var levende !
eller død. Om hvad de saa i Baaden, om Antallet
af de i den værende forklarede han som de 3 fore- !
gaaende. Han havde intet set til Rockall Klippen. ;
Han havde mærket, at der blev bakket, men han kan i
ikke sige noget om, naar det skete og hvor længe, i
i

Oplæst og godkendt.
2 Fyrbødere.

i
j
i

Fyrbøder Valdemar Emil Heimann, 37 Aar gammel, j
forklarede, at han, som anført, befandt sig nede
i Maskinen, da han mærkede, at Skibet stødte. Han j
var beskæftiget der med noget Reparationsarbejde. ;
Han begav sig først op paa Dækket, saa ned igen, i
hvor 4. Mester gav ham Ordre til at lukke Kulkas- •
sen, hvad han gjorde. Derpaa gik han atter op og j
gik saa hen og kom i Baad Nr. 1. Han ved slet ik- ;
ke om der var bakket med Maskinen.
i
Oplæst og godkendt.
i

Fyrbøder Ole Rasmussen, 35 Aar gammel, forkla- j
rede, at han var beskæftiget med at rense Donkey- i
kedlen, da han mærkede at Skibet stødte. Han gik
fra Donkeykedlen straks hen i Lukafet, hvor han
saa et Par Fyrbødere og 4. Mester, som forsøgte
at faa dem til, at gaa igen hen paa Fyrpladsen.
Hvem af Fyrbøderne det var, kunde han ikke se,
i
da han stod i Lukafet. Saa kom han op paa Dækket, \
tog noget Tøj paa og kom ned i Baad Nr. 1. Om hvad!
de iagttog fra Baaden og om Antallet i den for- ;
klarede begge Fyrbødere som de andre i Dag afhør- ;
te. De saa intet til nogen af de andre Mestre.
Oplæst og godkendt.
Maskinassistent Bruun.

i

Derefter fremstod Maskinassistent Magnus Johan |
Bruun, 25 Aar gammel, født i Sverige i Nærheden
!
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af Halmstad, og Matros reter Svendsen Olsen, 24
Aar gammel, født paa Læsø.
Maskinassistent Bruun forklarede, at han var
til Køjs, da han mærkede, at Skibet stødte. Han
kom straks op og fik noget Arbejdstøj paa og kom
hen i Maskinen, hvor han traf 4- Mester, som havde Vagt tilligemed Assistent Jensen, og 1. Mester, j
Assistent Simonsen, som han havde purret ud, kom i
op i Maskinen. Han hørte, at i al Fald nogle af
de vagthavende Fyrbødere skulde være gaaede hen i !
Lukafet, men 4. Mester havde faaet dem til at gaa ;
tilbage. Da de kom, havde de faaet Redningsbælter !
paa. Det var, saa vidt han kan sige, de 4 Fyrbøde- j
re, som der blev sagt ham, som Fyrbøder Torp igaar ;
havde forklaret, havde været paa Vagt. Der blev
i
saa arbejdet i al Fald i maaske 1/4 Time nede i
;
Maskinen. Han ved, at der gentagne Gange blev stoppet og bakket, men uden at han kan forklare sig
j
nærmere derom. I Mellemtiden blev der givet Ordre
oven fra til at lukke de vandtætte Døre. Han selv i
lukkede Døren agter ind til Tunnellen. En af Fyr- !
bøderne lukkede, hjulpen af en af Mestrene, de 4 j
Børe ind til Kulrummene. Han bemærkede, at 2. Mes- !
ter ogsaa var kommen ned i Maskinen, derimod saa !
han intet til 3. Mester. Der blev derhos efter Or- \
åre sat Bumper i Gang ind til Forskibet, og arbej- :
dede den saa fra omtrent, da han kom ned, indtil
der efter omtrent 1/4 Times Forløb, som anført,
I
blev givet Ordre til, at de skulde stoppe Maskinen !
og komme op, hvilket saa skete, efter at Ordren
j
var blevet gentaget en Gang. De kom saa alle op. i
Tidslængden er angivet efter et Skøn. Efter at de j
var bleven beordrede op fra Maskinen, samledes de j
3 mestre, han og de 2 andre Maskinassistenter ag- ;
terude. Han, Læge Elle og 4« Mester arbejdede saa .'
noget paa, af nogle rlankestykker af Lasten, at
i
lave Smaaflaader, hvorved Folkene kunde holde sig i
fast, og de fik et Par saadanne kastede ud, uden
at han ved, om de blev benyttede af nogen. Han
!
saa, at Redningsflaaden laa paa sin rlads og var
gjort los. Saa, lige før Skibet sank, blev de be- ,
ordrede op og var med en stor Mængde Mennesker
j
paa Agterdækket, da Skibet sank. Da han kom op
I
igen paa Havets Overflade, saa han ingen af de
j
andre. Han saa Redningsflaaden, ved hvilken da i '
al Fald et Par Mennesker havde fat. Han svømmede !
om vistnok i ca. 40 Minutter, til han kom hen i
!
Nærheden af Kaptajn Gundel, og svømmede saa sam- !
men med ham omtrent i vel 1/2 Times Tid, indtil
;
de begge blev tagne op i Baad Nr. 1. Han antager ;
snarest, at Læge Elle og 1. Mester tilligemed en ',
Mængde af de andre er gaaet ned med skibet.
[
Paa Spørgsmaal erklærede han, at han ved, som
anført, at Maskinen var stoppet, da de forlod den. |
Om rumpen var stoppet, kan han ikke sige. Han hav- !
de i al Fald ikke stoppet den. Efter hans Mening
var der ingen nede i Maskinrummet, da Skibet sank. •
Han havde, lige før Skibet sank, faaet fat i et
!
Redningsbælte, som han navde taget paa. Alle de
han saa i Nærheden, havde Redningsbælter paa.
Han bemærkede endnu, at han havde set 1. Mester,!
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Nationaltidende 20/7 1904 Morgen. (5):
lige før Skibet sank, komme op med Journalerne
sammenbundne. Hvor mange af Baadene der kom ud
ved han ikke.
Oplæst og godkendt
la tros Peter Olsen
forklarede, at han, der hørte til 1. Styrmands
Vagt, havde været paa Vagt fra Kl. 4 Formiddag
den 28. Juni, til Skibet stødte. Han delte paa
Vagterne Roret med Matros Schønning, saaledes
at de hver havde Roret 1 Time ad Gangen. Schønning havde haft Roret fra Kl. 4 - 5 , Kl. 5 fik
han, Olsen, Roret, og det blev da opgivet ham,
at Kursen var V. t. N., hvad Kompasset viste.
Kort efter blev Kursen efter Ordre, uden at han
nu kan huske, om det var Kaptajnen selv eller
1. Styrmand, der meddelte ham Ordren, forandret
til V. S. V. paa Kompasset, og det var den, da
han Kl. 6 afgav Roret igen til Schønning. Han
mindes ikke mellem Kl. 5 og 6 at have set 3.
Styrmand paa Broen. Kl. 7 fik han igen Roret,
og da var Kursen endnu V. S. V. Da Klokken var
omkring 7,30 fik han Ordre, uden at han husker
heller nu, om det var af Kaptajnen eller 1. Styrmand, til at styre igen V. t. N. paa Kompasset,
og saa holdtes den Kurs, indtil Skibet stødte.
Han kan ikke nøje sige, hvad Klokken var, da
Skibet stødte, men han antager, at den var omkring
7,45. Imellem Klokken 5 og 6 saas der en Fiskedamper langt forude om Bagbord, uden at han kan
sige, hvor mange Streger, tilsyneladende styrende
østefter. Han saa den, indtil han afgav Roret
Kl. 6. Om den senere var at se, ved han ikke. Han
havde i alt Fald ikke lagt Mærke til den. Han ved,
at Vinden var sydlig, den var meget svag. Han kan
ikke sige, om den kom ind agter eller foran for
tværs. Der var en Del Dønning. Da Skibet stødte,
var det endnu sigtbart, men han saa intet. Hvor
mange Stød Skibet fik, kan han ikke sige. Straks
efter, at Skibet var stødt, mærkede han, at der
blev beordret stop. Om der blev givet Ordre til
at bakke og om der blev bakket, ved han ikke.
Ganske kort efter at Skibet var stødt, beordrede
1. Styrmand, at der skulde gøres klar ved Baadene. Han tror, at 1. Styrmand da var gaaet ned fra
Broen, om 1. Styrmand har foretaget noget i Mellemtiden, ved han ikke. Saa gik han hen for at
hjælpe med at gøre Baadene klare. Om Skibet da
var flot ved han ikke. Han gik først hen og hjalp
med at faa Baad Nr. 3, anden Baad fra for om Styrbord, gjort fri. Dermed var tillige 3. Styrmand
beskæftiget. Hvem der kom i den, ved han ikke. Saa
gik han hen og arbejdede med Baad Nr. 1, forreste i
Baad om Styrbord. Da Baad Nr. 1 var kommen fri,
'
hang den noget, og efter Kaptajnens Ordre kom først
Kvinder og Børn i den. Da det var sket, gik han i I
den og stødte saa fra Skibet. Der forløb vel ca.
5 Kvarter derefter, inden Kaptajnen og Assistent i
Bruun kom svømmende hen til Baaden og blev tagne j
op i den. Han ved, at der, inden han selv kom i
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Nationaltidende 20/7 1904 Morgen. (6):
Baad, var Vand paa Mellemdækket forude, hvad han
kunde se. Hvorvidt Maskinen var i Gang, da Baaden \
kom fri, og Skruen var kommet op af Vandet, kan
han ikke sige og heller ikke, hvor mange Minutter
der da maatte være forløbet, til Skibet sank. Baa- ;
den var noget fra Skibet, da dette sank, og han saa;
ikke, hvem der da maatte være ombord i det. Han saa
Regnskabsfører Jensen drive forbi deres Baad, han i
havde snarest det Indtryk, at han da var død. Det
var kort før de fik Kaptajnen og Assistent Bruun
op. Han kan slet ikke sige noget om, hvad det var, \
Skibet stødte paa. Han kan heller ikke sige, om
Skibet kom videre frem, efter at det var stødt,
inden Farten gik af det.
Oplæst og godkendt.

I

Maskinassistent Bruun bemærkede endnu udtrykkeligt, at der paa Agterdækket, umiddelbart før Skibet sank, herskede en højtidelig Ro mellem de mange i
Mennesker, der åengang befandt sig der.
!
Matros Olsen bemærkede endnu, at han om de andre,
Baade ikke kan sige andet, end at han har set, me- i
dens de selv roede om, en 4 a 5 Baade med Folk i !
paa Vandet.
j
Maskinassistent Bruun og Matros Olsen bekræfte- j
de deres Forklaringer med Lovens Ed, medens Retten j
ikke fandt Anledning til at tage de øvrige i Dag j
afhørte i Ed.
i
Kaptajn Gundel i Forhør.
i

Nu fremstod Kaptajn Valdemar Johannes Gundel, j
40 Aar gammel, som paa Spørgsmaal forklarede, at
alle de af Besætningen, der blev reddede ind til
Stomoway, var komne med "Ficaria" samme Dag, alt- i
saa, foruden ham selv, 8. "Energie" optog kun dem, ;
der var i Baad Nr. 1, som anført af de andre ialt i
71, hvoraf 28 Børn. De, der blev indbragte af "Cervona" til Stomoway, var dem, der havde været i
;
Baad Nr. 8, tilsammen vistnok 32. I åen Baad hav- j
der ikke været nogen af Skibets Besætning. Den
'
blev styret af den i hans Rapport nærvnte Nordmand !
Jørgen Hansen, der var ombord som Passager og nu i
er rejst videre til Amerika. Han havde sejlet som •
Styrmand, iøvrigt tror Vidnet, at ogsaa nogle an- .
dre Nordmændjder havde været i åen Baad, havde væ- ;
ret noget søkyndige.
[
Derefter blev den af Det Forenede Dampskibs
Selskab modtagne Rapport fra Kaptajn Gundel forelæst for denne. Han erkendte at have indsendt den. i
Han bemærkede, at det er en Fejlskrift, naar
!
der i samme staar anført, at Vejret den 28. Morgen i
Kl. omtrent 6 havde faaet et kortvarigt Kast af j
Dis. Der skulde staa Kl. 5.
j
Maskinassistent Bruun og Matros Olsen, der hav- \
de paahørt Oplæsningen af Kaptajnens Rapport, hav- j
de intet derved at bemærke.
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Kaptajn Gundel bemærkede paa Spørgsmaal, at
han havde talt med læge Elle, der kom op paa Broen Kl. 7*50 og spurgte, om Kaptajnen mente, at
der var Fare paa Færde, hvortil Kaptajnen svarede
Ja, han skulde sørge for at faa Redningsbælte paa,
for sank de, saa sank de paa dybt Vand. Han antager, at Assistent Bruuns Forklaring med Hensyn
til Læge Elle efter den Tid er rigtig. Han saa 1.
Mester Holm lige før Skibet sank, staa paa Bagbords Side omtrent ved Redningsflaaden og se op
til ham paa Broen. Holm havde Redningsbælte paa.
Medens han svømmede om, saa han intet til 1. Mester eller Læge Elle og tror derfor, at de er
blandt de omk&mne. Ca. 2 Sekunder før Skibet sankvar 1. Styrmand Gilbe oppe hos ham paa Broen, de
sagde Farvel til hinanden, Gilbe gik hen til Styrbords Enden af Broen, han selv gik til Bagbords
Enden. Saa sank Skibet. Senere saa han ikke noget
til Styrmand Gilbe.
Oplæst og godkendt.

Nationaltidende Onsdag 20. Juli 1904 Middags
I det femte Forhør, der holdtes den 16. Juli
Kl. 9 Formiddag gav Kaptajn Gundel ifølge Udskrift!
en af Sø- og Handelsrettens Protokol paa Opfor- j
dring følgende Fremstillings
i
Da Skibet stødte - han følte det som et Dob- :
beltstød - sagde han til 1. Styrmand: "Hvad er
i
det?", uden at 1. Styrmand kunde svare noget. Om ;
der føltes et Stød til, kan han ikke sige, skønt
det forekom ham saaledes. Han spurgte 1. Styrmand !
om det var sigtbart eller ikke, hvortil denne svarede: "Sigtbart". Omtrent samtidig kom drivende i
et Par Plankestykker med Jernbolte tværs i. Det i
første Stød (Dobbeltstødet], varede kun kort, om !
Forskibet blev hævet kunde han ikke se. Saa beordrede han "3-fcop" og derefter: "Fuld Kraft Bak", i
idet han lige forinden, ved at Dønningerne løfte- !
de Skibet, havde mærket, at det ikke sad fast.
Hvor længe der blev bakket, kan han ikke sige,
det var højst et Par Minutter. Imedens kom Skibet !
flot. Saa beordrede han "Stop" og gav Rorgængeren :
Ordre til at lægge Roret haardt Bagbord, idet det '
var hans Tanke at dreje N.Ø. over for at komme
hen til den af ham omtalte Fiskedamper, som imidlertid ikke den Gang var synlig. Under denne Manøvre beordrede han derhos, for at støtte denne, .
et Par Gange Bak og Stop imellem. Imidlertid mærkede han pludselig, at Skibet ikke drejede mere.
Forinden havde han givet Ordre til Styrmanden om
at pejle. Denne raabte det ned til en af Folkene
foran paa Overbygningen - han syntes nærmest det
var Baadsmanden, men er dog ikke sikker derpaa denne foretog saa første pejling uden Resultat.
Saa kom 1. Styrmand til, og en ny pejling gav
i
saa, efter hvad Styrmanden sagde, det Resultat,
at der var 5 Fod Vand. Pejlingerne foretoges i
Agterkanten af Storlugen, men der var gennem Sand-
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meldte Synsmænd, Kaptajn J. P. Larsen og Maskinin- |
spektør Holger Tuxen afgiven følgende Oplysninger j
vedrørende forskellige Forhold ombord paa Udvan- ]
drerdampskibet "Norge" inden dettes Afrejse her
|
fra København åen 22. Juni d. A.
\
Ved den i Henhold til Lov af 13. Februar 1903 !
over "Norge" i Februar 1904 optagne Synsforretning-^
blev der af de i Henhold til nævnte Lov ansatte
Synsmænd, blandt hvilke Maskininspektør Holger Tux-j
en er, gjort Skibets Fører Spørgsmaal om, hvornaar \
Kompasserne sidst var bleven undersøgte, hvortil I
der blev svaret, at de sidst var undersøgte i 1902.;
Ved det af Kaptajn J. P. Larsens foretagne Eftersyn af "Norges" Deviations journal, konstateredes
der ikke nogen Forandring af Deviationen af Betydning.
Log og Lod fandtes ombord og var i god Orden.
Redningsbøjer og Bælter blev inden Rejsen eftersete, ca. 250 Redningsbælter blev kasserede og erstattede med nye Kapokbælter, en Del blev sendte
til Reparation og Paasætning af nye Baand, og da
Skibet afgik, havde det 843 gode Bælter ombord.
Baadene og det til disse hørende Inventar blev
inden Rejsen efterset. Baadene blev svungne ud i
Daviderne og en Del af dem satte i Vandet og roet
en Tur, dette sidste sker skiftevis med Baadene,
saa at de alle Tid efter anden bliver prøvede i
Vandet.
Navigations- og Redningsapparater var eftersete
inden Skibets Afgang fra København, og der var af
Synsmændene og Politiet udstedt Erklæring om, at
alle Lovens Fordringer i saa Henseende var fyldestgjorte.
Der fandtes 5 vandtætte Skodder i Skibet, disse
blev sidst undersøgte i 1901 og skal efter Loven
efterses hvert 4. Aar. Der var ingen fortsat Dobbeltbund i Skibet, den i Februar 1904 udstedte
Synsforretning indeholder ingen Oplysning om, hvorvidt der var dobbelt Bund under enkelte rartier af
Skibet og har heller ikke nogen Rubrik, der sigter til at skaffe en saadan Oplysning.
Om "Norge" kan flyde med et hvilket som helst
Rum fyldt med Vand, kan kun besvares af Bureau Veritas.
Der fandtes Sluser i de vandtætte Skodder, hvor
mange vides ikke* Sluserne blev ved Synsforretningen af 26. Februar 1904 erklærede for at være i Orden.
Skibet var forsynet med 843 Redningsbælter,
jvfr. Punkt 3, og 250 Baadpladser + 1 Flaade, beregnet til 25 Personer, hvilket fyldestgjorde Lovens Forskrifter.
"Norge" havde 2 Kompasser paa Broen og 2 i Reserve i Bestiklukafet.
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sporene Forbindelse mellem Forlasten og Storlasten. Han havde imidlertid det Indtryk, at Skibet
havde faaet sin Bundskade temmelig langt forude,
maaske tæt agten for Kollisionsskoddet, tilsyneladende midt i Bunden. Pejlingerne blev foretagne,
efter at Skibet var kommet flot. Medens dette foregik, havde han tillige givet Ordre til at gøre Baadene klare og fire dem af i Lønningen. Endvidere
havde han givet Ordre til Passagererne om at komme
paa Dækket med deres Redningsbælter og han havde
tillige givet Ordre til Maskinen om at pumpe Forskibet, hvad han ved, skete. Da det viste sig, at
Skibet ikke drejede mere for Roret, opgav han Tanken om at komme hen til den omtalte Fiskedamper.
Saa var det, at han gav Ordre til at sætte Baadene ud og tillige at sørge for, at Kvinder og Børn
kom først i Baadene. Han gav dernæst Ordre til Maskinen om, at de vandtætte Døre skulde lukkes og
noget senere, at Maskinen skulde stoppes og alle
komme op, fordi han mærkede, at Skibet snart vilde synke. Der var derhos noget tidligere spurgt
til Maskinen, om der var noget Vand, hvad der blev
besvaret med Nej. Skibet var for det Bagbords Ror
drejet 8 Streger.
Forsaavidt Rapporten og den i Afskrift fremlagte Protest ikke stemmer ganske indbyrdes hermed,
bliver de at forstaa overensstemmende med den af
ham nu givne Fremstilling.
Han lod ikke lodde rundt om Skibet, da han saa,
hvor hurtigt det gik neå*
Da han tænkte paa at søge hen til Fiskedamperen3
maatte han efter den udløbne Tid tænke sig den mulig 17 - 18 Kvartmil borte.
Han forklarede derpaa yderligere, at Vandet,
der hvor Skibet stødte, ikke efter hans Mening
havde anden Farve end det i det hele har paa Rockall Banken. Skibet huggede ikke, men da den anden
Dønning kom, blev, som sagt, Forskibet øjeblikkelig løftet, og han mener derfor slet ikke, at Skibet, selv om han ikke havde bakket, vilde være
blevet staaende paa Grund. Da han bakkede, gik
han endnu ud fra, at Skibet vilde flyde. Da det
bagefter ved Bejling viste sig, at Skibet næppe
vilde flyde idet derhos Forskibet sank mere og
mere, kunde det efter hans Mening slet ikke have
nyttet, at han havde beordret fuld Kraft frem i
Maskinen og søgt paany at sætte Skibet paa Grund,
det vilde efter hans Mening ikke være blevet staaende. Han vidste ikke da, hvor han havde Grunden.
Beskaffenheden af Grunden hvor Skibet stødte, kan
han slet ikke udtale sig nærmere om. Han kan kun
udsige, at Skibet ikke stødte haardt, sætlig ikke,
som om det var paa Klipper. I første Øjeblik troede han, da han saa de Plankedele, der flød omkring, at det var paa et Vrag, de var stødt.

Nationaltidende Onsdag 20. Juli 1904 Aftens
Femte Forhørs
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Den 16. Juli Kl. 9 Formiddag blev Ekstraret sat
af Rettens F 0 mand, N. Madvig, og dens Medlemmer:
Skibsreder Torm, Admiral Bruun, Skibsinspektør
Jørgensen og Kaptajn Knudsen.
Skibsinspektør Jespersen var tilstede for Det
Forenede Dampskibs Selskab.
Tilstede var ligeledes den svensk-norske Vicekonsul, Hr. S. A. Ljungquist.
Mødt var Kaptajn Gundel.
Formanden foreholdt Kaptajn Gundel, at efter
det nu fremkomne var Baad Nr. 1, der skulde kunne
tage 48 personer, reddet ind til Stornoway med 71,
Baad Nr. 3, hvori havde været Matros Mathiesen og
som kunde tage 28 Personer, var reddet ind til
Grimsby med 28 Personer, Baad Nr. 5, hvori skulde
kunne være 26 Mennesker, var med 3. Styrmand Ankersen reddet ind til Aberdeen med ialt 17 Personer, Baad Nr. 4, der skulde kunne tage 28 Personer, var med 19 Personer, deriblandt Styrmand
Otte, reddet ind til Færøerne og Baad Nr. 8, der
skulde kunne tage 23 Personer, var reddet ind til
Stornoway med 32 eller 33 Personer, deriblandt åen
norske Styrmand Hansen. Om Baad Nr. 7, der skulde
kunne tage 23 Personer, var det oplyst, at den var
knust under Udsætningen, og de Mennesker, der var
i åen9 faldne i Søen. Om Baad Nr. 2, bestemt til
4§ Personer, havde Styrmand Otte forklaret, at
den var blevet sat ud saaledes, at i den gik Matros N. Fr. Nielsen og Hans Hansen, men om den var!
der intet senere hørt. Om Baad Nr. 6, bestemt til i
27 Personer, havde Styrmand Otte forklaret, at den I
troede han, var gaaet ned med Skibet.
Kaptajn Gundel forklarede, at han saa, da Baad
Nr. 2 blev sat ud, der var Vanskeligheder ved at
faa åen forreste Taille los, han gik derfor et Øje-*
blik ned fra Broen og fik Tømmermanden til at kap-:
pe åen. Han så, at Matros N. Fr. Nielsen var i den,
om Matros Hansen var i den, ved han ikke, saa lidt
som, hvor mange der var i åen. Trods Kapningen af i
Taillen faldt ingen i Vandet, men der kom en Del '•
Vand i Baaden saa åen var omtrent 3/4 fyldt. Han j!
saa Tømmermand Johansson springe ud for at komme
neå i den. Han faldt imidlertid i Vandet, og om
han kom op, vidste Kaptajnen ikke.
i

Om Baad Nr. 6 forklarede han, at han havde be- j
mærket, at der to Gange var gjort mislykkede For- !
søg paa at faa den ud. Saa sagde han til 1. Styrmand om at se at faa den ud, og den blev sat ud,
saa vist han husker ved Hjælp af Matros Schønning
og Baadsmand Amundsen. Schønning kom vistnok i
Baaden. Imedens kom to svenske Damer op til ham
paa Broen og han gav dem Anvisning paa at se at
komme i den Baad, men da den skulde fires ned,
forlod de den, efter hvad 1. Styrmand bagefter
sagde ham. Den kom altsaa i Vandet. Hvad der senere blev af den, ved han ikke. De egentlige Redningsbaade: Baadene Nr. 1, 2, 3 og 4 var forsynede:
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med Sejl, de andre ikke. Han havde ved Besigtigelsen før Skibets Afgang herfra været til Stede,
da selve Redningsbaadene blev undersøgte, og ved
dem var alt i Orden, om de øvrige Baade kan han
ikke udtale sig. Hvad det skyldtes, at der ikke
var, hvad der fortaltes ham var forklaret, den
fornødne Proviant i Baadene Nr. 5 og 8, kan han
ikke sige. Han bemærkede derhos, at der i Lukaferne havde været ophængt Lister over, til hvilken
af Baadene de enkelte af Besætningen skulde henføres. Om Mandskabet havde gjort sig bekendt med
disse Lister, ved han ikke, men han havde, som
det fremgaar af Rapporten, udtrykkelig sagt, at
der skulde sørges for, at Kvinder og Børn først
kom i Baadene, og deraf blev Følgen, at det ikke
aa Forhaand var afgjort, om der kom enkelte af
esætningen i Baadene og da hvilke.

E

Forevist det af Styrmand Ankersen udarbejdede
Rids over Redningsflaaden, bemærkede han, at saaledes saa den ud, om Maalene var ganske som anført, kan han ikke bestemt sige.
Han bemærkede, at foruden de i Brug værende
Journaler havde ogsaa de ældre Journaler fra i
alt Fald de sidste Aar været ombord og var altsaa ogsaa gaaede tabt.
Foreholdt, hvad der i Fortegnelsen over danske Handelsskibe for 1903 er anført om "Norge"
Pag. 26 - 27, erklærede han, at, saavidt han kan
sige, er det formentlig rigtigt. Skibet var bygget af Jern, forsynet med 6 vandtætte Bulkheads.
Det ene Skod, var Kollisionsskod, tæt ved Stævnen. Dernæst var der 1 Skod paa Forkant af Højtanken, 1 imellem Højtanken og Maskinrummet, 1
forsynet med 3 eller 4 vandtætte Døre, 1 agter
for Maskinen, 1 mellem Agterlasten og Agterskibet
og 1 tæt derved i den skarpe Del af Agterskibet.
Da han intet havde haft at gøre med Skibet før i
de sidste Aar, kan han ikke sige, om det oprindelig var beregnet til at være Emigrantskib. Skibet
havde Dobbeltbund fra agterude indtil Højtanken.
Derimod var der ikke Dobbeltbund foran for Høj- i
tanken, saa lidt som i Højtanken selv.
Paa Spørgsmaal forklarede han, at Baadene hav-:
de været anbragte som anført paa det saakaldte
Promenadedæk: Dækket over Overbygningen, og de
!
var saaledes anbragte vel 24 - 26 Fod over Vandvø!
Der var en god amerikansk Patentlog ombord i '
Skibet, og den viste i det hele korrekt, kun en i
Mo eller lidt mere for højt. Der var som Lodde- \
apparater ombord Clausens Loddeapparatog Clausens I
Kontrol Dybdemaaler. Foruden 2 Reservekompasser, |
der stod i et Skab i Kahytten, (i Baadene var der'
intet Kompas) var der 2 Kompasser, nemlig Stan- I
dardkompasset paa Broen lige foran Rattet og 1
!
Kompas i Styrehuset under Kommandobroen. Standard-f
kompasset var Cornelius Knudsens imiterede Thomp-!
som Kompas. Hvorfra det andet Kompas skrev sig, !
ved han ikke. Kompasserne blev daglig undersøgte ;
hver Formiddag og Eftermiddag. De skulde være un-j
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dersøgte her i Land inden Skibets sidste Afgang,
men det skete ikke, da den paagældende blev syg.
Paa Rejsen herfra havde Styrmand Gilbe undersøgt
Standardkompasset mellem Butt of Lewis og Flannan
Isle. Det viste paa den Kurs: V. t. N. en Deviation af ca. 2,5 Grader. Dernæst blev Standardkompasset undersøgt af 2. Styrmand omtrent tværs af
St. Kilda, og der viste sig da en Deviation af
2,5 - 3,2 Grader, efter hvad han, Kaptajnen, selv
overbeviste sig om. Hvad Misvisningen angaar, da
havde han ved Flannan Isle regnet med en Misvisning af ca. 23 Grader og ved St. Kilda med en lidt j
større Misvisning, nemlig ca. 24 Grader. Hvad Azi- i
muth Undersøgelsen viste, særlig ved St. Kilda,
i
kan han ikke huske. Paa Strækningen fra Flannan
j
Isle til St. Kilda kom de snarere lidt sydligere, j
end de skulde have været.
;
Foreholdt, at Styrmand Otte har optegnet og
forklaret, at de var tværs af St. Kilda Kl. 3,50
Eftermiddag i en Afstand af ca. 21 Kvartmil, er- i
kiærede han, at det formentlig stemmede med Under-"!
søgelsen, men han havde hidtil ikke kunnet huske [
det. Undersøgelsen ved St. Kilda forvissede ham om,|
at den fra Flannan Isle satte Kurs var god, og der !
skete ingen Ændringer i den. Han iagttog intet,
>
der tydede paa en ekstraordinær Paavirkning af
Kompasserne. Naar han i sin Rapport havde regnet
|
med ca. 43 Kvartmil i Vagten, (Skibet gik med fuld 1\
Kraft) støttede det sig paa, hvad Batentloggen havde vist i de foregaaende Vagter, han tror at mindes, at en enkelt Vagt kun havde vist 42. Der var i
foretaget en 4 Stregers Pejling baade ved Flannan j
Isle og St. Kilda. Ved St. Kilda havde han selv
kontroleret 2. Styrmands Undersøgelse af det sande ;
Klokkeslet, og af den ene af Pejlingerne, medens
han ikke havde kontroleret 1. Styrmands tidligere
Undersøgelser.
!
Kaptajn Gundel havde medbragt et af ham i Stor- ;
noway købt Kort, hvorpaa han selv havde udsat de
Kurser, der, som i hans Rapport anført, var bleven \
styrede med Vedføjelse af de Deviationer og Mis- !
visninger, hvorfra man der var gaaet ud.
i
Dette Kort blev med hans Samtykke fremlagt. Kor-i
tet var fra 1896.
Foreholdt Styrmand Ankersens Forklaring bemær- j
kede han, at det godt kan være rigtigt, at denne
!
var paa Broen et Kvarterstid den 28. Juni om Mor- !
genen omtrent Kl. 5. Da var han selv en kort Tid i
paa Broen, gik saa ned, men var, som anført, om- i
trent uafbrudt paa Broen fra Kl. 6,15. I Mellemtiden havde han dels faaet noget The, dels fore- ;
taget sig noget andet. Bestiklukafet er under Bro- i
en tæt op til Styrehuset.
Han paaviste paa et tilstedeværende Rids af
Skibet, der fremlagdes, det Sted paa Broen, hvor i
Rattet var, som betegnedes med et Kryds. Maskinj
telegrafen var helt forude paa Broen paa Bagbords j
Side. Han var selv paa Broen og gav selv Ordre der-]
til, da Kursen ved Flannan Isle sattes som anført, j
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lig Bredde, 27 Grader vestlig Længde
Han forklarede i Forbindelse dermed, at naar
han kunde, havde han ønsket for udgaaende at undgaa at gaa nord om Rockall paa Grund af de forskellige Rocks, som paa hans Søkort var antydede
at skulde findes her, og hvis Beliggenhed i al
Fald er tvivlsom. Han havde paa de omtalte 2 tidligere Rejser da ligeledes taget Flannan Isle til
Udgangspunkt, men under Hensyn til Vejrforholdene
iøvrigt styret en lidt anden Kurs. Om nogle af
Det Forenede Dampskibs Selskabs andre Dampere ligeledes er gaaede sønden om Rockall for udgaaende
ved han ikke.
Kaptajn Gundel havde meddelt Formanden, at han
i Stornoway havde afgivet en Protest, som han medhavde.
Deraf blev fremlagt en Ekstrakt Genpart.
Han bemærkede derhos, at han var blevet paahørt
for Board of Trådes derværende Repræsentant og
havde begært en Udskrift af denne Forretning hjemsendt hertil, men den var efter Forespørgsel endnu
ikke ankommet.
Kaptajn Gundel bad i Forbindelse dermed tilføjet, at da han afgav Protesten og sin Fremstilling
til Board of Trådes Repræsentant, var han endnu
saa stærk medtagen af Følgerne af Forliset, at han
ikke tør indestaa for, at der ikke kan have indsneget sig nogen Uorverensstemmelse deri.
Efter en Afbrydelse blev Forhøret fortsat i
Overværelse af de samme.
Paa Spørgsmaal erklædrede Kaptajn Gundel, at
inden Afrejsen herfra var den ene Redningsbaad ved
Besigtigelsen bleven sat i Vandet og prøvet, da
var Besætningen endnu ikke ombord. Det havde hverken da eller paa Skibets tidligere Rejser, medens
han var dets Fører, været foretaget nogen Prøve
med, hvorvidt Folekene var paa det rene med, til
hvilken Baad de hørte.
Han tilføjede paa Spørgsmaal, at der ikke var
foretaget nogen Observation Natten mellem den 27.
og 28. Juni, fordi han ikke fandt, at der var nogen særlig Grund dertil, ikke fordi Vejret lagde
nogen Hindring i Vejen derfor.
Han forklarede dernæst, at da han satte Kursen
fra Flannan Isle som forklaret og paa Kortet anført, var det med åen Tanke at gaa 6 a 7 Kvartmil
sønden om Rockall, saaledes at han, idet han antog, at Vejret vilde vedblive at være lige saa
sigtbart, som det var, havde Rockall i Sigte. Han
havde imidlertid om Aftenen endnu paa 1. Styrmands
Vagt sagt til denne, at han vilde varskoes straks,
hvis det blev mindre sigtbart. Da saa 1. Styrmand
Kl. 5 meddelte ham, at det var blevet skyet og
mindre sigtbart, og han derfor troede, at han nu
ikke vilde faa Rockall at se, var det, at han af
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Forsigtighed beordrede Kursen V. S. V. som tidli- i
gere anført. Han mente med åen ændrede Kurs at
!
ville passere Rockall i en Afstand af ca. 20 Kvart!
mil. Efter hans Mening var Rockall i fuldstændigt j
klart og sigtbart Vejr at se i en Afstand af ca. ;
16 Kvartmil.
i
Han forklarede endvidere, at han i Virkelig- i
heden ikke ved af, hvor "Norge" stødte.Han tør j
ikke benægte Muligheden af, at det kan have været paa St. Helenas Rev, men antager i Virkeligheden, at den er stødt en Del sønden for Rockall,
uden at han kan sige hvor. Som Vejrforholdene var
kan han ikke tænke sig, at Strømforholdene har
haft nogen Indvirkning, saa at Kursen er blevet
nordligere end den skulde være. Han havde ved at
sætte Kursen i al Fald slet ikke taget Hensyn til
mulig Strømsætning eller til mulig Virkning af
Ebbe og Flod. Han kan tænke sig Muligheden af,
j
at et eller andet lokalt Moment har indvirket paa j
Kompasserne, skønt han intet har sporet i saa Hen^
seende. Han kan ikke give nogen tydligere Forklaring.
Han tilføjede, at fordi det, straks efter at
Kursen var ændret til V. S. V., paany blev godt |
sigtbart (de kunde da formentlig se 6 - 7 Kvart- i
mil), fandt han slet ingen Anledning til at lod- j
de. Han beholdt dog Kursen V. S. V., fordi han i
tænkte sig Muligheden af, at der kunde komme et !
nyt Kast af Dis særlig fra Vest og derfor ikke
i
vilde løbe nogen Risiko. Kl. 7,30 følte han sig j
dog ganske rolig, og saa ændrede han igen Kur- !
sen til V. t. N.
i
Paa Anledning tilføjede han, at Kompasset i i
Styrehuset i Virkeligheden var meget upaalideligt.!
Der var ikke sket nogen Sammenligning mellem de [
to Kompasser i Tiden, efter at de havde forladt
Flannan Isle.
j
i

Formanden fremlagde en gennem det svensk-nor- !
ske Generalkonsulat modtagen Skrivelse fra det |
kgl. Departement for udenrigske Sager i Christi- \
ania af 13. ds. med 1 Bilag, idet han bemærkede,
at han under Afhøringen saavidt mulig havde søgt i
at faa alle de deri omtalte Spørgsmaal besvarede. :
i

Han bemærkede derhos, at der i Øjeblikket ikke i
fandtes Grund til at afhøre flere, men at Forhøret
ikke kunde sluttes, før han modtog nogle yderli- :
gere søgte Oplysninger, idet han derhos henledede i
Kaptajn Gundels Opmærksomhed paa, at der saaledes,]
forsaavidt han ønskede senere at anføre endnu me- j
re, vilde være Anledning til at fremkomme med det ]
senere.

Nationaltidende Mandag Morgen 15. August 1904
Søforhøret vedrørende "Norges" Forlis fortsattes den 3. August.
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Kaptajn Gundel afhørtes. Denne havde til Retten I
indleveret et Par Optegnelser, indeholdende hvad I
han yderligere ønskede taget i Betragtning. Der- j
efter var Kompasserne i Orden, og der var ikke for-j
inden Ulykken iagttaget noget, der kunde give An- ![
ledning til Tvivl i saa Henseende. Dette tiltraadte Styrmand Otte, der ligeledes var til Stede.
\
Baadkompasserne havde været klare til at tages i i
Baadene, de stod i et Skab under Broen, hvor de i
opbevaredes for ikke at blive ødelagte af Fugtig- \
heden i Baadene.
j
Med Hensyn til den valgte Rute forklarede Kap- j
tajn Gundel, at naar han paa tidligere Rejser er j
gaaet sønden om Rockall, har han ofte mødt modgaa- i
ende Dampere, der ogsaa passerede syd om Rockall. i
Endvidere er det ham bekendt, at ogsaa andre af i
Det Forenede Dampskibs Selskabs Dampere i hvert
\
Fald nogle Gange i Løbet af det sidste Aar har
I
valgt denne Rute.
]
Hvad Strømforholdene angaar, har han under ro- |
lige Vejrforhold aldrig mærket nogen videre For- j
sætning.
\
Der var ophængt Lister over Baadsbemandingen i
Folkelukaferne, i Messen og i Bestiklukafgangen.
Paa Køjerne i Lukaferne var der endvidere Numre,
der angav for enhver af Mandskabet, hvilken Baad
han hørte til. Dette tiltraadte Styrmand Otte, der
dog bemærkede, at Numrene for en Del var blevne
mindre tydelige som Følge af Tilkitning under Malingen.
Med Hensyn til Ulykkesstedet forklarede Kaptajnen, at han støttede sin tidligere udtalte Mening
om, at det næppe var Helens Rev, derpaa, at han da
formentlig, saaledes som Vejrforholdene var, maatte have kunnet set Rockall. Imidlertid tør han ikke
bestemt benægte Muligheden af det modsatte. Paa
Spørgsmaal, om de Stumper, der ved Stødningen drev
op, og som saa ud som Vragstumper, ikke ved Stødet
kunde være løsrevne fra "NorgeS selv, udtalte Kaptajn Gundel, at saaledes som de saa ud, troede han
det ikke, de lignede nemlig gammelt Træ med rustne
Bolte.
Der vilde være blevet foretaget Stedlinieobser-:
vation om Morgenen, hvis Lejlighed havde været der-]
til. Der blev altid foretaget Længde- eller Sted- ]
linieobservation om Morgenen, naar Lejlighed gaves,!
ligesaa om Eftermiddagen, naar Skibet var i rum Sø.!
Formanden fremlagde en Række Skrivelser med i !
Sagen indhentede Oplysninger, hvoriblandt en Skriv-;
else af 28. Juli d. A. fra Københavns Politis 3. j
Afdeling, indeholdende nogle af Synsmændene over '•
"Norge" afgivne Oplysninger.
i

I denne Erklæring hedder det bl. a.:

j

"Efter Anmodning fra Formanden i Københavns Sø- j
og Handelsret har de, ifølge Reglementet af 28. !
Marts 1870 for Tilsynet med den direkte Befordring j
af Udvandrere Paragraf 5 af Københavns Politi ud- j
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Kompasserne var i Henhold til det under runkt
1 oplyste ikke rettede siden 1902. Synsmændene kan
ikke give Oplysning om, paa hvilken Maade Kompasserne korrigeredes, men antager, at de korrigeredes fra Land af den samme Funktionær ved Det Forenede Dampskibs Selskab, som har med Korrektionen
af alle Selskabets Skibskompasser at gøre."
Formanden bemærkede, at de 2 paa Færøerne tilbageblevne af Besætningen ventedes hertil i Løbet
af et Par Dage, og at han derfor mente, inden Forhøret sluttedes, at burde søge ogsaa dem afhørte,
men han meddelte Kaptajn Gundel, at denne formentlig ikke behøvede at komme til Stede derved.

Forhøret fortsattes den 6. August over de med
Dampskibet "Tjaldur" fra Færøerne ankomne 2 Mand
af Besætningen samt åen af Styrmand Otte for sin
under Ulykken udviste Konduite omtalte Skovarbejder Eskildsen af Hou ved Odder.
Fyrbøder Per Wiklund forklarede, at han var beskæftiget med at gøre rent i Fyrbøderlukafet forude, da han mærkede et Stød, han havde da en Fornemmelse, som om Skibet skurede hen over en Klippe. Han løb saa op paa Dækket, hvor han saa, at
man var i Færd med at sætte Baadene ud. Han løb
derpaa hen og saa paa den Fortegnelse, der hang
i Gangen, til hvilken af Baadene han hørte, og
han saa da, at han hørte til 1. Styrmands Baad.
Ved en Fejltagelse kom han imidlertid med 2. Styrmands Baad. Iøvrigt kan han intet nyt forklare.
Matros Carl Petersen af Tønsberg, der vidste,
til hvilken Baad han hørte, havde først hjulpet
til ved denne og derefter ved forskellige andre
Baade, sidst hjalp han til ved Udsætningen af 2.
Styrmands Baad, og med Styrmandens Tilladelse gik
han ombord i den. Først over 1 Time efter at Skibet var sunket, opdagedes noget fra hans Baad, som
man først antog for at være en Sejler, men som 2.
Styrmand oplysete, maatte være Rockall. Han saa,
da Skibet sank, at Kaptajnen stod paa Broen tilligemed nogle andre, vistnok 1. Styrmand og nogle
af passagererne. Han hørte Kaptajnen raabe, da
Baadene blev satte ud s "Kvinder og Børn først."
Skovarbejder Eskildsen forklarede, at han var
med "Norge" som Passager, hans Familie var ikke
med. Han havde fra Kristianssand været beskæftiget som Mellemdæksopvarter og gjorde Arbejde som
saadan, da Ulykken indtraf. Han mærkede en skurrende Lyd og løb saa op paa Dækket, men fik ikke
Lejlighed til at se videre, da han straks efter
blev beskæftiget med at hjælpe de kvindelige Passagerer Redningsbælter paa. Derefter hjalp han til
ved Udsætningen af Styrmand Ottes Baad og løb saa
ned efter et Redningsbælte til sig selv. Da han
kom op igen, saa han Proviantmester Nielsen fire
sig ned og svømme hen til Styrmand Ottes Baad,
hvad han saa ogsaa gjorde. Iøvrigt forklarede han ,
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overensstemmende med forrige Vidne.

Nationaltidende Mandag 29. August 1904 Aftens
Efter at Søforhøret angaaende Dampskibet "Norges" Undergang er sluttet, er der D. D. dekreteret-Aktion mod Skibets Fører og Bestyrelsen for
Det Forenede Dampskibs Selskab paa dettes Yegne
for, at det gennem Dom af Sø- og Handelsretten
kan blive afgjort, om nogen af de paagældende
har tilsidesat eller forsømt deres Pligter med
Hensyn til Skibet paa en Maade, der harbidraget
til at fremkalde eller forøge Ulykken.
Til Aktor er beskikket Overretsprokurator
Steinthai.

Nationaltidende Tirsdag 15. November 1904 Morgen:
"Norges" Undergang.
Processen mod Kaptajn Gundel.
1. Dag.
Som det vil erindres, afsluttedes Søforhørene
i Anledning af "Norges" Forlis med en Begæring
om Tiltale mod Kaptajn Gundel, idet Aktionen kom
til at lyde paa delvis Pligtforsømmelse som medvirkende Aarsag til Skibets Undergang.
]
Denne Proces tog i Gaar sin Begyndelse for Sø-i
og Handelsretten under Retsformand Madvigs Præsidium. Admiral Bruun, Direktør Torm samt Kaptaj-:
neme Jørgensen
og Knudsen var desuden til Stede •
i Retten.
1

Paa Tilhørerpladserne saas Kaptajn Gundel.

j

Overretssagfører Steinthai var mødt paa Aktor,:
Overretsprokurator Steinthais Yegne, og gik efter!
en kort Omtale af Katastrofen, der var den stør- ;
ste i dansk Skibsfart, over til det egentlige Ak-,
torat.
1

Desværre, sagde Aktor, mangler det vigtigste j
Materiale, Skibsdagbøgerne, som, beklageligt nok,1
ikke er bleven reddede. Man har kun Mandskabets ;
og enkelte Passagerers Forklaringer at holde sig ;
til, og mellem disse er der paa flere Punkter en :
forklarlig Uoverensstemmelse"!
i
i

Det første Spørgsmaals Hvor stødte "Norge"? er |
besvaret, endog af Kaptajn Gundel, paa forskellig
Vis. I hans første Rapport siger han "Rockall"
uden nærmere Stedbetegnelse, i sin næste Rapport
mener han, at det er et undersøisk Vrag. I Søfor-
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høret tør han ikke fastholde dette, men mener,
at det maaske var paa det saakaldte Helene Rev.
Dette er ogsaa det rimeligste. Flere Passagerer mener at have set Rockall straks efter Forliset, og da Vejret var diset, maa man have været
nær ved Klippen for at se den. Afstanden har formodentlig været 2 - 3 Kvartmil, og at man ikke
fra Kommandobroen har set åen9 kan skyldes en
pludselig Regntykning.
Derimod er der næppe Grund til at tro paa Tilstedeværelsen af et undersøisk Vrag. I saa Fald
vilde "Norge" næppe have standset saa pludselig,
ligeledes vilde der sikkert være flydt langt mere
Tømmer og Vragstumper op enå de enkelte Stykker,
som man mener at have set. Og der er Grund til at
erindre, at en af Besætningen mener at have set
grundt Vand.
Efter dette mener Aktor at kunne fastslaa, at
Grundstødningen er sket i stor Nærhed af Rockall
Klippen, og han gaar derpaa over til det næste
Spørgsmaal: Hvorledes er "Norge" kommet til Skæret?

'
|
i
!
]

Med Hensyn til den Gisning, at "Norge", som j
efter den opgivne Kurs mentes at styre 20 Kvart- !
mil syd for Klippen, af ukendte Kræfter skulde
!
være ført derhen, stillede Aktor sig reserveret, i
Ganske vist siges der, at Rockall er magnetisk,
men det burde blot mane Kaptajn Gundel til dob- !
belt Forsigtighed. Et magnetisk Uvejr paa den om- !
talte Tid benægtes, og de Oplysninger, som for- j
skellige Kaptajner, der tidligere har passeret
!
Rockall, giver om Kursafvigning, er i Virkelig- ''
heden vage og uden al Betydning.
|
Om "Norges" Kurs siger Kaptajn Gundel og Styr- !
mand Otte, at den var sat tilstrækkelig sønden om !
Rockall. Men burde Kaptajn Gundel gaa sønden om? ]
Denne Vej er farlig paa Grund af sine Skær og den !
stærke Strøm, og de fleste Dampere fra Europa gaar
nord om Klippen. D. F. D. S. Rute er ligeledes af-]
sat nord om. Naar han gik syd om, var det, fordi j
denne Vej er kortere. Men er det forsvarligt med j
788 Passagerer?.
!
Heller ikke er der i Nattens Løb foretaget 0b-! \
servationer, skønt man nærmede sig et farligt
Sted. Først kort før Katastrofen foretog man saa- •
danne. Men det synes, som om Kaptajn Gundel har i
regnet med for stor Misvisning, hvad der bevirker,!
at han ved at gaa syd om Skæret, forsattes nordover, ind mod det.
Endvidere har Kaptajn Gundel ikke taget Hensyn ]
til Tidevandets Indflydelse, heller ikke til den !
sydlige Vind og heller ikke til Strømmen. Den syd-;
lige Strøm har løbet mere end een Kvartmil, men j
allerede dette vilde sætte et Skib betydeligt ud i
af Kursen, og det er netop af Hensyn til denne
'
Strøm, at Skibene gaar nord om.
s
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Det er derfor ganske naturligt, at "Norge" er j
sat ud af sin Kurs. Og Kaptajn Gundel har her be- !
gaaet flere Fejl. Han har ikke observeret, ikke
!
loddet. Det sidste er ganske uforsvarligt. Ja, Ak- |
tor paastaar, at havde Loddet været brugt, vilde |
Ulykken være undgaaet, og der var saa meget mere ![
Grund til at bruge det, som forskellige Ting tydede paa, at "Norge" nærmede sig Klippen.
!
Aktor maatte ligeledes anke over Kaptajn Gun- j
dels Optræden efter Katastrofen med Hensyn til hans
Manøvrer. Han slog straks bak og lod Skibet glide i
af Klippen i Stedet for at undersøge hvad han var
stødt paa og hvad Skade Skibet havde lidt. Han havde hverken loddet eller pejlet, skønt de alminde- !
ligste Regler krævede det, og da Skibet begyndte il
at synke, havde han undladt at forsøge at sætte
det paa Klippen. Til Gengæld vilde Aktor udtale
i
sin Anerkendelse af det Mod og åen Dygtighed, Kap- ;|
tajn Gundel havde vist under og efter Katastrofen.
Naar der har været sagt, at der herskede Panik om j
Bord, er det urigtigt, og Æren herfor bør tilskriv-i
es åen Koldblodighed, hvormed Kaptajnen optraadte. !
Han sørgede for, at Besætningen hjalp Passagererne :
først i Baadene, at alle kom op nede fra Rummene,
og han fulgte sit Skib i Bølgerne. Det skyldes endvidere hans Udholdenhed og Dygtighed, at den Baad, i
hvori han optoges, lykkelig reddedes med sine mange
rassagerer.
Men Aktor fandt atter en Mængde Anker, der denne
Gang væsentligst rettedes mod Det Forenede Dampskibs
Selskab. Kompasundersøgelserne inden Skibets Rejse !
var ikke fyldestgørende. Redningsmidlerne var ikke! !
tilstrækkelige, skønt han indrømmede, at Loven ikke krævede flere end der var. "Norge" medførte 721:
Passagerer foruden 77 Mands Besætning. Til disse i
Mennesker var der 8 Redningsbaade, der kunde optage 250 Mennesker, og en Flaade til 26, Resten, ;
522, var prisgivne, hvis de ikke kunde bygge Flaa- i
der ombord, eller de kunde klamre sig til Vraggods.!
i

Desuden var ikke alle Baadene i Orden med Hensyn til deres Udstyr. Iflere af dem var der ikke
den krævede Forsyning af Vand og Brød, og kun den
største af dem havde Mast og Sejl. Endelig manglede der en Del løst Gods paa Dækket, hvoraf der
kunde laves Redningsflaader i Tilfælde af Forlis,

!
:
!
j

Heller ikke Redningsbøjerne havde været helt i
Orden, og Anvisningerne til deres Benyttelse var
mangelfulde. Mandskabet var dertil for lidt ind- '
øvet i Redningsmateriellets Betjening. Med en stærk
Kritik af Baadenes Udsætning sluttede Aktor omsider
sit med stort Liv fremførte Aktorat.
Efter et Par Timers Dokumentation fik Kaptajn Gundels Defensor, Overretsprokurator Sinding, Or- i
det.
!
Defensor reassumerede Hovedpunkterne i Aktors
Kritik. De car tre ialt. Først Forsømmelserne med !
Hensyn til Skibets Udrustning. Dette Punkt vilde
han foreløbig lade ligge, da ogsaa Selskabet an- ]
klagedes for dette, dernæst var der anket over
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Kaptajn Gundels formentlige Forsømmelighed med Hensyn til Navigeringen og efter Grundstødningen.
Med Hensyn til Navigeringen gennemgik Defensor
udførligt, hvorledes Kaptajn Gundel havde styret.
Han havde sat Kursen 10 Kvartmil syd om Klippen,
havde beregnet en Afdrift af 3 - 4 Kvartmil og vilde derved være de 6 Kvartmil paa den sikre Side,
som han havde beregnet.
Deviationen var regelmæssig undersøgt paa hele
Rejsen og havde været som sædvanlig. Vinden var ikke særlig stærk, deri samstemmede alle, og den var
stadig Syd. Vejret havde været sigtbart hele Natten, og først henad Morgen blev det mere diset, men'
det var sigtbart endnu, da "Norge" stødte. Dette I
konstateredes af Styrmand Gilbe, da Kaptajnen havde:
spurgt ham derom, og ved den Omstændighed, at man
saa længe inden Katastrofen havde Trawleren "Salvia" i Sigte. Med Hensyn til Strømretningen og Styr
ken af denne ved man intet med Bestemthed. Styrmand'
Ottes Udsagn er jo kun et Skøn, og Førerne af Tankdamperen "Christine", af "United States" m. fl.
siger, at de i roligt Vejr ikke har mærket nogen
særlig Strømsætning mellem St. Kilda og Rockall.
Naar der er anket over, at der ikke blev taget 0b- •
servationer Natten før Grundstødningen, bør det oplyses, at det var de lyse Nætters Tid, hvor der ikke kunde tages sikre Observationer.
Da "Norges" Fart syd om Rockall skete under roligt og godt sigtbart Vejr, fandt Defensor det forsvarligt, at Kaptajn Gunden gik den nævnte Genvej.
Der var gode Grunde for, at han ikke gik nord om.
Han fulgte en Storcirkelbue i sin Kurs, som vilde
føre ham syd om Klippebanken, og paa et nyligt udkommet Kort er der afsat en Kurs sønden om Rockall,
en Kurs, der anbefales af "Deutsche Seewarte".
Defensor gør derefter Rede for Kaptajn Gundels
Beregning om Afstanden i hans Kurs syd om Rockall.
Kaptajnen beregnede 10, ikke 6 Kvartmil, et Tal,
der først fremkommer ved Afdriften. Adskillige Førere har nøjedes med en Afstand af 4 - 5 Mil, og
i en Vejledning for sine Førere har D. F. D. S.
endog afsat en Kurs, der fører lige syd om Rockall,
Med Hensyn til, hvad "Norge" stødte paa, da er
Meningerne jo delte. Nogle mener et Vrag, andre en
Klippe. Styrmand Otte siger, at der var Brænding,
men Kaptajn Gundel hævder, at Vandet havde den samme, lidt hvidlige Farve, som paa hele Rookallbanken. Maaske Skibet er stødt paa en Klippe, men det '
er ikke udelukket, at det kan være et Vrag. Vrag
kan findes overalt, og Kaptajn Gundel mener, at
have været langt syd for Rockall og Helenerevet.
Dette er beskrevet i et engelsk Værk, men er ikke
undersøgt siden 1862. Efter dette Værk skal Helenrevet ligge retvisende Øst til Syd for Rockall og
være et stejlt affaldende Klipperev, som i stille
Vejr Søen kun bryder over med Mellemrum.
Adskilligt tyder jo paa, at Skibet kan være
stødt her, idet de Skibbrudne, og sætlig Styrmand
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Otte, mener tydelig at have set Rockall. Forøvrigt
mener Kaptajn Gundel det samme. Flere troede dog
det var et Skib.
Men sikkert er det ingenlunde, thi der er det
mærkelige, at Klippen ikke er set fra "Norges"
højtliggende Kommandobro, hvorfra saa mange holdt
Udkig. Kan det alligevel ikke have været en Sejler?
Kl. 7 havde man set Trawleren i 12 Kvartmils Afstand, Rockall har dengang været i en lignende Afstand, og efterhaanden skal man efter "Norges" formodede Kurs henimod Helenrevethave haft den i 1 3/4
Kvartmils Afstand. Men hvorledes da undgaa at se
den? Heller ikke har man set den omtalte Brænding.
Og hvorledes kan "Norge", der ligger 18 Fod, faa
Skade i Bunden ved at støde paa et Rev med kun 9
Fod Vand? Mon det alligevel ikke har været en Sejler, man har set, ikke Klippen? Nærmere beset hvi- !
ler de flestes Mening om at have set Klippen paa
Styrmand Ottes Udsagn om, at det var den. Men i
Forvejen har hans Øje været paavirket af, at han i
vidste, at man styrede hen i Nærheden af Klippen. !
Har det ikke skuffet ham? Han har om flere andre
Ting udtalt sig med stor Bestemthed, og dog har
'
det vist sig, at han havde taget fejl. - Defensor ;
mener derfor, at dette Udsagn ikke er tilstrække- j!
ligt til at bygge paa. Og da Kaptajn Gundel mente,
at se den, havde han svømmet om 1 Time 20 Minutter.;
Heller ikke paa denne Formodning tør man bygge no- !
get. - Det er derfor betænkeligt at bygge for
stærkt paa disse Udsagn. "Norge" kan godt være
j
stødt paa et ukendt Rev. Selv her i Kattegat har '•
man saa sent som i Aar opdaget nye Grunde, hvor
meget snarere kan der ikke findes ukendte Rev paa
Rockallbanken?
Defensor afbrød her og fortsætter i Dag Kl. 10«

Nationaltidende Tirsdag 15. November 1904 Aften:
2. Dag.
Defensor, Overretsprokurator Sinding, fortsatte
i Dag Kl. 10 sit i Gaar afbrudte Foredrag, der
sluttede med Betænkeligheden af at paastaa, at det
var Helenrevet, "Norge" var stødt paa.
Defensor opkaster straks Spørgsmaalet: - Burde
Kaptajn Gundel da ikke ved de Midler, der staar
til hans Raadighed, have opdaget, forinden, at
han gik ud af sin Kurs?
Der kunde tænkes tre Grunde for, at "Norge"
var gaaet ud af sin Kurs, f. Eks., at der var styret fejl, eller at Forsættelsen skyldes Deviation
i Kompaaset, eller endelig Strømsætning.
Selvfølgelig kan man styre fejl, men alle Vidnesbyrd gaar ud paa, at man paa "Norge" passede
godt paa, og Kaptajn Gundel kontrolerede ofte paa
det underste Kompas, om man paa Broen holdt støt
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Kurs. Man tør nok se bort fra den Mulighed, at her
er styret fejl.
Dernæst Deviationen. - Den er mulig men ikke
sandsynlig. Forskellige Skibsførere har i de Katastrofen nærliggende Dage meddelt stærk Deviation i Nærheden af Rockall, men det behøver ingenlunde at have haft Indflydelse paa "Norge". Og
naa Aktor paa Basis af Kaptajn Staals Erklæring vi'
hævde, at "Norge" maa have en Deviation mod Vest
ligesom den hjemsejlende Baad, er det fejlagtigt.
For "Norges" Vedkommende vil den samme Deviation
give sig Udslag mod Øst.
Endelig er der Strømsætningen. Har den ført
"Norge" 23 Kvartmil ud af sin Kurs? - Defensor
kan ikke indrømme dette. Paa Vejen fra Flannan
Isles pejlede "Norge" gentagne Gange, sidste Gang
St. Kilda Kl. 7,30 om Aftenen, og Skibet havde end
nu paa åenne Tid sin Kurs. Det skulde saa i de
følgende 10 Timer være forsat 23 Kvartmil eller
2 3/16 Kvartmil i Timen. Men efter hvad der er
oplyst om Strøm- og Vejrforholdene, maa dette anses for ganske usandsynligt.
Altsaa synes ingen af disse tre Muligheder antagelige.
Defensor hævder derfor, at de af Aktor konstruerede Kurser, som allerede ved Flannan Isles afviger fra Gundels Opgivende, ikke kan tillægges
xsetydning, og han gaar derefter over til det tredie novedspørgsmaal, som er stillet under den rorudsætning, at -Norge" er stødt paa helenrevet.
jyurde Kaptajnen have anvendt de Midler, der stod
til hans Raadighed: nemlig Observationer og iiod- j
ning.
Det er oplyst, at Kaptajn Gundel har observe- j
ret Kl. 7,30. Solen gik ned Kl. 9. Skulde det være!
hans Pligt at foretage nye Observationer i disse i
halvanden Time? - Man erindrer, at Vejret var sigtbart, og der var ingen Vind. Vejret holdt sig derefter klart til Kl. 12,30. I denne Tid skulde han
maaske have foretaget Observation. Men Maanen stod;
lavt, og af Erfaring vidste han, at den gav usikre
Resultater. Polarstjernen tænkte han ganske vist
ikke paa, men han tvivler om at have kunnet foretage en Observation ved den.
Og Lodningen: Ved højlys Dag og paa Atlanterhavet lodder man næppe, lige til Kl. 5 om Morgenen vilde han ikke have faaet Bund. En Lodning
Kl. 6 vilde have givet mere enå 100 Favne. Han
vilde ganske vist have erfaret, at han var paa
Rockallbanken, men denne Viden er kun negativ, og
en Lodning til Kl. 7 vilde have givet 88 Favne
Vand. lad os sætte, at han lodder og faar disse
88 Favne. Saa ser han, at han stadig er paa Banken,
men han er ingenlunde ved Klippen. Med andre Ord,
han ved ikke mere derfor.
Det er ingenlunde bevist, at Skibet stod paa
Helenrevet, ikke paa Rockall, som ikke er set fra
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Skibets Kommandobro. De Vidnesbyrd, der er fremkomne i
herom er fejlagtige, og det er utroligt, at "Norge" \
skulde være forsat saa stærkt af sin Kurs, det er
!
derfor sandsynligt, at Skibet er stødt paa et ukendt '•
Rev, og der kan intet bebrejdes Kaptajn Gundel. Han j
har intet forsømt, han er ikke gaaet med for stor
;
Fart, har ikke holdt for ringe Udkig, og har heller :
ikke med Hensyn til Lodning noget at bebrejde sig.
Defensor gaar derefter over til at gengive, hvad ]
der er sket i Katastrofens Øjeblik og denne Del af ;
Foredraget former sig ganske naturligt - ligesom for-f
øvrigt i Gaar Aktors - som en hjertelig Anerkendelse;
af Kaptajn Gundels og Besætningens heltemodige Op- !
træden i den farefulde Situation. Ikke mindst da Ak-;
tor alligevel har hævdet, at Kaptajn Gundel har vistj
Forsømmelighed efter Katastrofen, er det ganske op- i
lysende at høre, hvad Kaptajnen foretog sig i de 20 |
Minutter, der hengik fra Grundstødningen til Skibet i
sank.
Efter at "Norge" har stødt, slog Kaptajnen Stop I
til Maskinen, og derefter Bak. Skibet glider let af ]
Grunden, og Kaptajnen kommanderer "haardt Bagbord",
idet han vil prøve paa at komme ned til den Fiskedamper, man kort i Forvejen havde set. For at hjælpe paa Styringen bakker "Norge" med korte Mellemrum, indtil Skruen nægter at arbejde. Kaptajnen lader derefter foretage Pejling. Den giver intet Vand,
og Styrmand Gilbe sendes derefter ned for at foretage en ny Pejling. Baadene kommanderes ned til Lønningen, derefter sættes Pumperne i Gang, og Kaptajnen giver Ordre til, at Besætningen og Passagererne
skal komme op til Redningsbælterne. Gentagne Gange
lader han Dampfløjten lyde, og han giver Ordre til
Affyrelse af Nødsskud, men Patronerne var bleven
vaade. Saa sættes Baadene ud. Kaptajnen varskoer til
Maskinen, om alt er tæt dernede, hvad der besvares
med Ja, og han giver derpaa Ordre til at lukke de
vandtætte Døre. Han lader derpaa Skibets Bøger bring
op i Bestiklukafet, befaler, at Kvinder og Børn skal
først i Baadene, hvorimod Besætningen skal holde sig
tilbage. Da Baad Nr. 2 ikke kan komme klar, springer
Kaptajnen selv ned og faar den ene Taille kappet
over. Det samme gentages ved Baad 6 og 7. Her hjælper Gilbe til.
i
Imedens er alle ca. 8oo Mennesker komne op paa i
Dækket og trænges ganske naturligt henimod Baadene, i
men der er ingen Panik. Kaptajn Gundel omtaler bl.
a. en Baadsmand, som opførte sig særdeles bravt.
|
Efter at have hjulpet til forskellige Steder, kommer!
han op til Kaptajnen og siger Farvel og gaar derpaa !
ud paa Agterdækket, hvor han sammen med Skibslæge !
Elle laver Flaader. Ligeledes Matros Sperling-Schøn-,
ning viste en heltemodig Optræden og afslog at kom- \
me ned i en Baad, og Maskinpersonalet kom først op |
efter gentagne Opfordringer, og Førstemaskinmester
mødte med Maskindagbogen under Armen. Endvidere
viste adskillige af Restaurationspersonalet det sam-!
me Heltemod og gik ned med Skibet.
Kaptajn Gundel staar stadig paa Kommandobroen,
hvor han koldblodigt ordner alt paa bedste Maade,
lige til Søen lukker sig over
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Defensor fortsætter: - Mod denne Baggrund af
:
Mod, Koldblodighed og Omsigt maa Ankerne for For- :
sømmelighed mod Kaptajnen ses. Det bebrejdes ham, !
at han ikke efter det første Stød foretog Pejling !
og Lodning. Men Pejling er jo udført, og hvad Lod- j
ning angaar, hvad skulde saa den hjælpe? Det kan
man gøre paa en Sandbanke, hvor man har Udsigt til i
at finde et Sted at sætte Skibet paa Grund. Men som !
Forholdene her var, havde Kaptajnen ingen Opfordring
til det. Og hvorledes faa Tid hertil? - Skibet vil- !
de være sunket i Mellemtiden.
!
Der er ogsaa anket over, at Kaptajnen ikke for- ,
søgte at sætte Skibet op paa Grunden. Men har man
taget i Betragtning, at Skibets Forstavn stadig
,
sank og at et Forsøg paa at komme op paa Grunden
vilde betyde endnu større Huller i Skibet? Det var ;
sikkert klogest at forsøge paa at naa Fiskedamperen^
Defensor sluttede med at siges - Vi herhjemme
!
kan sagtens sidde i Ro og Mag og besvare Spørgsmaa- •
lene om, hvad der burde gøres. Men disse Spørgsmaal
stilledes til Kaptajn Gundel ude paa Atlanterhavet
og krævede ufortøvet Svar. Maaske han paa et eller
andet Punkt kunde have skønnet fejl, men det er ingen Pligtforsømmelse.
Jeg synes, at der ikke paa nogen Maade kan bebrejdes Kaptajn Gundel noget, hans Dispositioner
var alle rigtige og forsigtige, nan har intet forsømt udover at faa Kompasserne med i baadene, og
det kan vel holdes ham tilgode, nans Holdning har
været saaledes, at selv Aktor har ønsket at anerkende den. Kaptajnen og besætningen gjorde vel kun
deres rligt. Men er det ikke nok i et Tilfælde som
det nævnte?
Kaptajn Gundel staar som et lysende Eksempel paa
dansk Sømandsskab, og han bør i denne Sag ikke alene frikendes, men, om det lader sig gøre, høre udtalt en Anerkendelse af hans og hans Besætnings Optræden under Katastrofen.
Her afbrød Defensor sit Foredrag for at afvente
Det Forenede Dampskibs Selskabs Defensor, Etatsraad.
Overretssagfører Simonsens Defensorat for Selskabet.

Nationaltidende Onsdag 16. November 1904 Morgen:
2. Dag.
Etatsraad Simonsen, som defenderede Det Forenede
Dampskibs Selskab, ankede først over Tiltalens Form
overfor Selskabet. Saaledes som den var formuleret,
kunde den antyde et personligt Straffeansvar hos
Bestyrelsen, men dette maatte han bestemt afvise.
Da • imidlertid Bestyrelsens Formand Professor jur.
Torp, paa sine Kollegers Yegne havde erklæret, at
de modtog Ansvaret, skulde han ikke længere opholde
sig ved Klagens formelle Side, saa meget mindre som
det af det efterfølgende vilde staa enhver klart,
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at Selskabet let kunde bære Ansvaret.
Defensor maatte først hævde, at der aldeles ikke
kunde være Tale om Forsømmelighed fra Selskabets
Side. Har der været nogen Forsømmelse, da er det
Skipperen, hvem Ansvaret paahviler. "Norge" var et
godt, sødygtigt Skib, anerkendt af Synet, og havde
ikke flere Passagerer end tilladeligt. Han indsaa
derfor ikke, hvad man i Grunden kunde gøre Selskabet ansvarligt for.
Alligevel skulde han gerne tage nogle af de Anker op, der har været rejst mod Selskabet, nærmest
for at paavise, hvor lidt de betød.
For straks at nævne en vigtig Ting - Navigering-;
en - da maatte Defensor hævde, at Selskabet ikke
gav sine Førere Instrukser i saa Henseende, men
overlod det til dem selv. Det omtalte Kort, hvorpaa der var tegnet Kurs ligeover Rockall, var kun
indrettet til Adspredelse for Passagererne men al- j
deles ikke til Brug for Mandskabet.
i
Defensor omtalte derpaa nærmere "Norges" Udrust^
ning. Skibet selv var et ældre, men godt og forsvarligt Skib. Det havde 5 vandtætte Skodder, og
naar Aktor havde klaget over, at det ikke havde et i
vandtæt Skod til forude, vilde han gøre opmærksom |
paa, at det efter Loven for Udvandrerbaade - som j
en 11 Knobs Damper - kun behøvede 3 Skodder og følg
elig havde mere, end hvad der krævedes. Det havde ;
i 1902 gennemgaaet en større Reparation og Tilsynet!
med Dampfartøjer havde fundet alt i Orden, baade !
Pumper, Pejlerør m.v.
Det var dertil efter Kaptajn Gundels Udsagn et
Skib, som styrede godt. Og naar Aktor ligeledes
havde klaget over, at det ikke havde Dobbeltbund
helt igennem, skulde han gøre opmærksom paa, at
heller ikke det krævedes. Et er, at Selskabet af
Hensyn til Passagerernes Sikkerhed og i sin egen
Interesse følger med Tiden og fornyer eller forbedrer sit Materiel, et andet er at stille uopfyldelige Krav, et ældre Skib kan nu engang ikke
blive som en moderne Baad og de paaankede Krav
findes ikke i nogen Lov.

i
\
I
!

;
I
Kompassernes Antal var ialt 4. Standardkompas- '
set, hvorefter der styredes, befandt sig paa Broen og var i alle Henseender et godt og paalideligt \
Kompas, det næstbedste Kompas, som ligeledes var
upaaklageligt, var anbragt i Styrehuset. Endvidere j
var der 2 Reservekompasser. Alle disse Kompasser i
var i god og forsvarlig Stand, og naar Tilfældet
vilde, at de ikke havde faaet deres lovbefalede
aarlige Eftersyn, men at det var opsat til "Norges" Tilbagekomst, skyldtes det Fuldmægtig Westrups
Sygdom, idet denne Mand kontrolerede Kompasserne.
Men iøvrigt var Kaptajn Gundel Mand for selv at
ordne sine Kompasser, og et Eftersyn i Deviations- j
journalen inden "Norges" sidste Afgang viste en
j
forsvindende Deviation. Naar det om Kompasset i
I
Styrehuset er sagt, at det var upaalideligt, og
\
naar dette Udtryk tillægges Kaptajn Gundel, da har \
denne ønsket det rettet derhen, at Kompasset paa i
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Grund af sin Plads i Skibet ikke var saa upaavirket som ønskeligt, men det var den bedste Plads
efter Pladsen paa Kommandobroen.
Redningsmateriellet var i Forhold til Passager-1
antal og Skibets Tonnage fuldt ud efter Lovens Sydrende og det samme som f. Eks. gjaldt i England.
"Norge" havde 8 Baade foruden en Redningsflaade,
og Februar Eftersynet, som blev en Følge af den
nye Lov, der traadte i Kraft åen 1. Januar 1904,
godkendte Redningsmateriellet. Der var endvidere
Redningsbælter nok, og disse fandtes ved hver Kø- '
je og altsaa lettilgængelig for alle, Naar der er :
paastaaet, at "Norges" 10 Redningskranse var for
lidt, og at den skulde have 16, maatte Defensor
]
paany gøre gældende, at det offentlige Tilsyn hav-!
de godkendt Antallet, hvorved Ansvaret bortfaldt :!
for Selskabets Vedkommende, samt at der til Gengæld var 45 Redningsbælter for meget, hvad der vel!
saa kunde gaa lige op.
;
Naar Nedfiringen af Baadene havde voldt nogen
Vanskelighed, maatte man erindre, under hvilke F0r!
hold det fandt Sted. Selv om der ikke var Panik,
havde dog Passagererne trængt paa, og da Skibet
tilmed sank med Forenden nedefter, maatte nødvendig
vis Vægten hvile saa uensartet, at Davider og
Tailler eller Mandskabets Kendskab til Grejerne i
ikke blev tilstrækkeligt i det kritiske Øjeblik. j
Baadenes Tilbehør var absolut i Orden og synet i
inden Afgangen fra København. At Kompasserne stod ,•
i et Skab under Kommandobroen og ikke var i selve •'
Baadene, var en mindre væsentlig Ting. Ved saa- '
danne Forhold som de nævnte, risikerede man endog,'
at de vilde være gaaede tabte, inden Baadene kom ;
i Vandet, at f. Eks. Passagerer, for at skaffe
Plads, kastede dem overbord, eller at de, naar de
skulde bruges, var ødelagte af Søvand. De stod saa'
let tilgængeligt, at det i sidste øjeblik var en
let Sag at tage dem ombord.
]
Der var endvidere Vand og Brød i Redningsbaadene,
ligeledes i de foreskrevne Kvanta, men ikke i Jollerne. Dog har dette ikke haft nogen Indflydelse
paa Ulykken eller paa Redningen af de skibbrudne.
Defensor finder, at det ligefrem er overraksende , saa alt har været i Orden i "Norge", selv i
de mindste Bagateller. Selskabet er naturligvis
selv interesseret i, at Emigranternes Sikkerhed i
dets Skibe betrygges, men Straffemyndighederne kan
ikke kræve mere af det, end hvad Loven kræver, og
denne er fuldtud opfyldt. Og Defensor tilføjer: Naar Selskabets Skib har gennemgaaet den Skærsild
af Syn, som den nye Lov af 1903 kræver: - Først
Februartilsynet, saa Tilsynet umiddelbart før dets
Afgang og endelig Eftersynet i Christiania, og alt
er blevet godkendt her - saa mangler enhver subjektiv Betingelse for Straf.
|
Defensor sluttede med at sige, at han imødeser :
den Frifindelsesdom, som Selskabet har Krav paa,
og føjer hertil Ønsket om, at skulde en Katastro- \
fe som den her nævnte gentages - hvad man naturligvis maa haabe ikke vil ske - at saa det Rederi, I
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Nationaltidende 16/11 1904. (4):
som har Ansvaret, maa have alt i saa udmærket Orden, som Det Forenede Dampskibs Selskab har haft
det for "Norges" Vedkommende. Det er sammen med
Besætningens udmærkede Optræden det eneste Lyspunkt i den sørgelige Katastrofe, og han slutter
med at udtale ønsket om, at det af Dommen maa frem
gaa, at Selskabet, som i denne Sag er blevet uretfærdig angrebet, staar frit og ansvarsløst.
Dermed nedlægger han Paastand om Frifindelse.
Kaptajn Gundels Defensor, Overretsprokurator
Sinding, optager herefter sit Defensorat fra'før.
Han gør først opmærksom paa, at naar det af Aktor ,
er blevet udtalt, at de fleste af de Skibskaptajner, der har været omtalt i denne Sag, ikke brug- I
te deres Lod i det farlige Farvand omkring Rock- !
all, men at "Kentucky" dog dannede en hæderlig
i
Undtagelse, saa vilde han bemærke, at der i llZen- !
tuekys" Journal staar "Taage" begge Steder, hvor !
Lodningen omtales, hvad der viser, at der har væ- I
ret særlige Omstændigheder, som har krævet det, !
i

Naar Etatsraad Simonsen siger, at det omtalte |
Rutekort kun var udarbejdet til Adspredelse for \
Passagerer, er det urigtigt. De blev fremstillede !
efter "Heklas" Forlis som en Rettesnor for Fører- j
ne.
!
Ogsaa han maatte forøvrigt hævde, at naar det |
af Loven krævede Tilsyn har godkendt et Skibs Ud- \
rustning, maa Ansvaret bortfalde for Rederis og i
Skippers Vedkommende.
'
Med Hensyn til Skibets Kompasser lader Defen- i
sor oplæse et Par Erklæringer samt et Brev fra
i
Kaptajn Gundel, hvoraf det til Evidens fremgaar, i
hvor fortrolig han var med Kompasset, og hvor let i
han selv omkompenserede det, naar det blev nød- '
vendigt paa en Rejse, samt hvor omhyggeligt en
i
Deviationskurve var udarbejdet af ham. - Han maat^
te ligeledes hævde, at de omtalte Vanskeligheder |
ved Redningsbaadenes Udsætning skyldtes uafvende- i
lige Aarsager, som Kaptajn eller Rederi ikke kun-j
de bære Ansvaret for. Han indrømmede, at Baadkom- I
passerne burde have været medtagne, men er det
hele Kaptajn Gundels Skyld, vil han blive fri- i
fund et.
!
Efter at have oplæst forskellige anbefalende
Vidnesbyrd om Gundel indlod han Sagen med Paa|
stand om Frifindelse subsidiært den mildeste Dom. >
Aktor, Overretssagfører Steinthai, faar nu
;
Ordet for en Replik, hvori han paany samler alle ;
de tidligere refererede Klagepunkter mod Kaptajn j
Gundel, ligefra Kursen ved Flannanøerne til Kata-i
strofen. - Det, der her skal afgøres, siger Aktor, er, om man har Lov til at sejle uden at tage'
Hensyn til Ebbe og Flod eller uden at bruge sit
Lod, og om det er forsvarligt at sætte sin Kurs
6 - 7 Kvartmil syd om Rockall.
Overfor Rederiets Fralæggen-sig-Ansvar hævder
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Nationaltidende 16/11 1904 Morgen. (5):
Aktor, at Tilsynets Godkendelse eller Fordømmelse
af en Ting ikke fritager Rederiet for Ansvar. Følgen bliver kun den, at Tilsynet deler Ansvaret med
Rederiet. Han gentog, at Skibets Kompasser, da Tiden for Eftersyn var gaaet over, ikkun paastaas at
være i Orden, at Baadkompasserne burde have været
Spritkompasser, da de i saa Fald godt kunde taale
Fugtighed, at Mandskabet ikke var indøvet i Redningsbaadenes Betjening, at Manglen paa Brød og
Vand i nogle af .baadene maatte siges at forøge
Skibsulykken og paadrage Selskabet personligt An- ;
svar, og han krævede sluttelig en skærpelse af
i
Straffen, idet han indlod Sagen.
!
i

Sluttelig tager Kaptajn Gundels Defensor endnu !
en u-ang Ordet for at hævde, at Tilsynets Godkend- j
else er den Kvittering, Boven kræver af Kaptajnen. '
Han skal underkaste sig Tilsynets bestemmelser,
;
følgelig frier dets Godkendelse ham for Ansvaret.
Han maatte ligeledes hævde, at Mandskabet godt kun-l
de være kendt med Redningsbaadenes Betjening selv !
uden Prøver i "Norge", da Prinoipet er ens overalt.
- Og endelig ved 4-Tiden indlades Sagen paany, og
Retsmødet ophæves.

Nationaltidende Lørdag 24. December 1904 Aftens
Idag Kl. 2,30 faldt Dommen ved Søretten her i
"N orge" Sagen, saalyd enåe:
- De Tiltaltes Bestyrelsen og Direktionen for
Det Forenede Dampskibs Selskab paa dettes Yegne
og Føreren af Dampskibet "Norge", Kaptajn Valdemar Joh. Gundel bør hver især for Aktors Tiltale
i denne Sag fri at være.
Tiltalte Kaptajn Gundel bør dog betale Sagens
Omkostninger for sit Vedkommende, derunder i Salær
til Aktor, Overretsprokurator Steinthai, og til
hans Defensor, Overretssagfører Sinding, 300 Kr.
til hver. Til Aktor betaler Statskassen derhos for
Tiltalen mod Dampskibsselskabet i Salær 100 Kr.
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26/lo 1893

Ved Afsejling fra Kristiania paa Rejse til
New York grundstødt udenfor Havnen. Skibet
kom straks flot og en Dykkerundersøgelse
viste, at der tilsyneladende ikke var sket
Skade, men Skibet blev for en Sikkerheds
Skyld sendt i Tørdok i Gøteborg.

22/3

grundstødt i Københavns Havn.

1899

27/8 19ol

medens Skibet laa i København udbrød der
Brand under Bakken og der blev anrettet en
Del Skade paa Træværket inden Ilden blev
slukket.
Nationaltidende 7/9 1903 ??:
I Antverpen fandtes for en Del Aar siden
et Dampskibsselskab "White Cross Line", som
oprindelig havde 12 Dampere. Da de nu efterhaanden forliste, opløstes Selskabet, og de
3 sidste Dampere solgtes. Thingvallaselskabet købte 2, "Jan Breidel", som omdøbtes til
"Danmark" og "Pieter de Coninck", som kom til
at hedde "Norge". Den 3- Damper, "De Ruyter",
blev solgt til et udenlandsk Selskab. "Danmark" og "Norge" ligger begge paa Bunden af
Atlanterhavet og nu i disse Dage er "De Ruyter" forsvundet. Alle "Norges" Søsterskibe
ligger saaledes nu paa Havets Bund.

i n t. - 1.
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Indberetning fra Konsulatet i New York dat. 26/8 I898:
Den 2o. August 1898 under tæt Taage med frisk VSV.
Vind fandt en Kollision Sted paa New Foundland Fiskerbanker
(ca. 46,o N. Br. og 49,o V. Lgd.) med Fiskeskonnert "Coquette" af Bayonne, Kapt. Parchet, I06 brutto Tons.
Kl. 3,13 Em. hørtes i "Norge", Kapt. C. B. Knudsen,
fra København til New York med Passagerer og Stykgods,
et Taagehorn forude om Styrbord og umiddelbart efter saas
"Coquette", der laa bidevind med Vinden Styrbord ind, for
fulde Sejl styrende sydefter tæt forude. Kapt. Knudsen,
der var paa Broen, satte straks Telegrafen paa Stop og
Fuld Kraft bak, men da "Coquette" tilsyneladende intet
foretog sig til Afværgelse af Sammenstødet, tørnede "Norge" mod "Coquettes" Bagbords Bov, der fik et stort Hul,
hvorigennem Vandet strømmede ind. Maskinen stoppedes for
at holde "Norge" klods i Hullet og derved holde "Coquette" flydende og det lykkedes ogsaa 3 Mand af "Coquettes"
Besætning at entre ombord i "Norge", men pludselig sprængtes den Del af "Coquettes" Rigning, som hang fast i "Norges" Skrog og straks efter sank "Coquette". Redningsbælter og Tovender kastedes overbord, en Redningsbaad udsattes, hvilken det lykkedes at bjerge "Coquettes" Fører og
3 Mand, medens Resten, lk Mand, blev trukket ned med det
synkende Skib og kom ikke mere tilsyne. "Norge", der kun
fik Skade paa en Bovplade, fortsatte Rejsen en halv Time
senere.
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Bygget 1883 - R. Dixon & Co., Middlesborough.
1 Stk. 21o M K . - 800 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter: 3ki-6k"

Slaglængde: 42"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler.
Risteflade 9o Kvadratfod. Hedeflade 3-333 Kvadratfod.
Arbejdstryk 9o Pund pr. Kvadrattomme.
1 Stk. Donkeykedel (indlagt 1894) med loo Pund Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra Blair & Co., Ltd., Stockton.
Klinkbygget af Jern.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 72 Fod. Brodæk 72 Fod. Halvdæk 74 Fod. Poop 37"Fod.
3 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke
Forpeaktank

303 Tons
60 -

Agterpeaktank

114 -

275,0 x 37,8 x 19,o Fod.
3oo / 2.500

dw.

1,997

brutto

1.256

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. ^09/1898 dat. 22/6 1898
er
Skibet som ss "Gulf of Akaba" købt fra England af:
A/S. Dampskibsselskabet Vulcan, København.

Bestyrende Reder: Skibsfører Carl Peter Jensen, Hellerup.
Indregistreret 2k/6

1898.

Ifølge Anmeldelse Nr. 53V1915 dat. 29/11 1915 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Orion, København,
og omdøbt til "Norma".
Registreret 6/12 I915.
Ifølge Anmeldelse Nr. 113/1917 dat. 3o/l 1917 e r
Skibet den 14/1 1917 sænket af tysk U-baad i den engelske Kanal paa R p jse fra Valencia til London med 2.000
Ions Frugt og Stykgods. Besætningen reddet. Skibets Værdi K r . I.250.000.Udslettet af Register 31/1 1917 _ Udslettelsesprotokol
Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr. 26 - 8.

Int.
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Bilag I - 1.

Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn gør vitterligt:

;

Aar 1917 den 22. Januar Middag Kl. 12 blev Ekstra- :
ret sat af Rettens Næstformand: Kriminalretsassessor
;
Rump og dens Medlemmer: Kaptajn Olsen og Direktør Schmid!ten, og foretoges
;
Nr. 2o/l917. Søforhør i Anledning af, at Dampskibet l
"Norma" er sænket af tysk Undervandsbaad.
i
Af Besætningen mødte:
Kaptajn Jens Nielsen Jepsen
1. Styrmand M. N. Svarrer
1. Mester F. V. Hansen
2. Mester A. Christensen.

;

Der fremlagdes Skrivelse til Retten af Dags Dato
samt Uddrag vedrørende Skibets Sænkning, hvilket blev
sammenholdt med Dagbogen, oplæst for og gennemgaaet med;
de mødende.
De fremlagte Dokumenter er saalydende:
C. P. Jensen
Shipowner & Agent
Bornholmsgade 2
København K., d. 22. Januar 1917.
Sø- og Handelsretten, hersteds.
Ifølge Aftale afholdes i Dag Kl. 12^- Søforhør med
den Del af Dampskibet "Norma"s Besætning, som i Gaar
kom hertil med ss "Ficaria" fra Hull.
"Norma" blev sænket den Ik. Januar af en tysk Undervandsbaad i den engelske Kanal.
I Anledning heraf skal vi meddele:
ss "Norma" (tidligere "Vulcan") er bygget i Middlesbro i 1884 og lastede ca. 2.75o Tons Dødvægt. Netto
Register 1.177, Brutto Register 1.998.
Skibet, der var sluttet paa Time-Charter for engelsk Regning var paa R e jse fra Valencia til London med
Sydfrugter og Stykgods. Det havde været inde i Falmouth
for at tage Bunkers.
Med Højagtelse
Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Orion,
pr. C. P. Jensen
Sigurd Cort.
Nr. 2o/l917. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den
22. Januar 1917.
Helland, Ass.

Uddrag

I

af ss "Norma"s Skibsdagbog paa Rejse fra Valencia til !
London. ;

KANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Norma

ex Vulcan

ex Gulf of Akaba.

N J T C.

iBilag 1 - 2 .

Den 30. December 1916 Kl. 1,45 am. afgik fra Valencia med Lods om Bord. Kl. 2,15 am. kvitterede Lods + Log
æ 00. Vind SV. 4-4. Samme Dags Em. Kl. 8,lo passeret ,:
Cap Palos 15 Kvartmil Afst.
Mandag 1. Januar 1917 Kl. 7,35 am. pass Europa Pt.j
3 Kvartmil Afst. Kl. 8,2o am. fik Ordre fra en engelsk ;
Kontrolbaad at gaa ind til Gibraltar for Inspektion.
\
Stod ind i Buggen og holdt gaaende, indtil Inspektions-;
skibet havde undersøgt Papirerne. Kl. o,2o pm. fik Lov åt
fortsætte Rejsen.
Tirsdag den 2. Januar Kl. 1,45 pm. passeret St.
Vincent 2 Kvartmils Afst.

\
i

Onsdag den 3. tiltagende Vind og Sø 6-6. Vind NNO.:
Torsdag den 4. Vind NNO. 9? Sø 9.
Fredag den 5. Januar Kl. 6 am. passeret Cap FinisT \
terre lo Kvartmils Afst. Vind N0= lo-lo. Skibet arbej- \
der haardt i den svære Sø og tager meget Vand over Dæk ;
og Luger.
\
Lørdag den 6. Januar aftagende Vind og Sø.

;

Søndag den 7. Januar tiltagende Vind og Sø med
orkanagtige Byger. Kl. 11 pm. holdt op mod Vind og Sø.
Forskellig Fart, Dækslasten slaaet sig løs. Skibet tag
er meget Vand over Dæk og Luger. Nogle Kasser af Dækslasten slaaet i Stykker og antagelig en Del skyllet over
Bord. Surrede Dækslasten saa godt det lod sig gøre.
Mandag den 8. Januar Kl. 5,4o am. pejlede Ushant
i misvisende NO. t. 0. Skibet tager meget Vand over
Dæk og Luger. Vind NV. lo-lo- Holdt gaaende med afvekslende Fart til
Onsdag den lo. Januar Kl. 4,5o am., da Ushant passeredes i 23 Kvartmils Afst. Fuld Kraft. Vind NNO.- 8-8.
Aftagende Vind og Sø.
Det bemærkes at:
Tirsdag den 9. Januar paa Vagten fra Midnat til
4 Fm. arbejdede Dækslasten sig løs igen, og en Del Kasser sloges i Stykker, og det maa antages, at en Del
Kasser er gaaet over Bord.
Onsdag den lo. Januar Kl. lo pm. passeredes Lizard
Head. Holdt gaaende for at afvente Dag.
Torsdag den 11. Januar Kl. 8,3o am. fik Lods om
Bord. Kl. lo,3o am. ankrede paa Falmouths Red. Indtog
5o Tons Bunker og afgik med Lods om Bord fra Falmouth.
Den 13. Januar Kl. 4 Em. Kl. 4,45 pm. kvitterede
Lods. Kl. 3 pm. passeret St. Anthony Point + Log = 00.
Kl. 12 Midnat passeret Start Point 6 Kvartmils Afstand
Længde 5o. Styrede derefter 0.&S. misvisende, indtil
Kl. lo am.
Den 14. Januar da 1. Styrmand Svarrer, som havde
Vagt, fik en Undervandsbaad i Sigte paa Styrbords Bov,
varskoede Kaptajnen, som straks kom paa Broen. Forinden
havde dog Undervandsbaaden, som havde Signalflag oppe,
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:Bilag 1 - 3 .

(men disse kunde endnu ikke skelnes), affyret et Skud. ;
Straks derefter affyredes endnu et Skud, og "Norma"
stoppede og gav 2 Stød (lange) i Fløjten. Dette var ca.•
Kl. lo,2o am. Imidlertid kunde Undervandsbaadens Signa-:
ler nu aflæses, og disses Betydning var: - Bring Deres i
Papirer om Bord. Kaptajnen gik derefter i Styrbords Redr
ningsbaad over med Skibets Papirer til Undervandsbaaden,
som viste sig at være tysk, dog var der intet Nummer at'
se. Efter at have undersøgt Papirerne gav Chefen paa •;
Undervandsbaaden Kaptajnen Ordre til at blive om Bord
i samme og satte 2 Marinesoldater i "Norma"s Baad, som i
derefter fik Ordre til at ro tilbage til "Norma". Sam- :
tidig varskoede Chefen gennem sin Raaber den tilbage- \
værende Besætning om at gaa i den anden Baad og forlade
Skibet.
Kaptajnen protesterede mod Sænkning af Skibet, men
uden Resultat. De tyske Marinesoldater hængte derefter ;
Bomber, 4 paa hver Side, udenbords. Tændte Fængtraaden .'
og forlod Skibet og vendte tilbage til Undervandsbaaden, medtagende blandt andet Kronometret, Kontorflag
samt Nautical Almanak og Skibets Papirer. Kaptajnen fik
derefter Lov til at gaa i "Norma"s Redningsbaad. Efter-;
at Bomberne var eksploderede, affyrede Undervandsbaaden
ca. 4 Skud mod Skibet. Undervandsbaaden styrede deref- :
ter i sydlig Retning ned mod en anden Damper. "Norma" ;
sank i Løbet af ca. 15 Minutter med Agterenden først.
Kl. 11,25 am. fik en engelsk Patrouillebaad i Sigte.
Denne styrede ned mod Baadene og optog Styrbords Red- ,
ningsbaads Besætning, paa ca. 5o,13 N. Br. 2,o V. Lgd, ;
medens Bagbords Redningsbaads Besætning blev optaget
af en engelsk Trawler. Imidlertid var flere engelske
Krigsskibe kommen til, og Patrouillebaaden, hvis Navn
var "Maid of Honour", gik derefter hen til Trawleren
og optog den øvrige Besætning og bragte hele Mandskabet;
ind til Portsmouth.
Efter Henvendelse til den danske Konsul ydede den-.;
ne fornøden Assistance. Ved "Norma"s Afgang fra Falmouth
lød Sejlordren paa ikke mindre end 8 Kvartmil af Bill
of Portland. Baadene er formodentlig indbragt til Port-;
land, da den førnævnte Trawler havde Station i Portland;.
J. Jepsen,
Fører.
Nr. 2o/l917. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den
22. Januar 1917Helland, Ass.

For Rederiet, Dampskibsselskabet Orion, mødte
Hr. Manicus.
For Krigsforsikringen mødte Kaptajn Fabricius.
Kaptajnen bemærker, at Skibets Kendingsbogstaver
var N J T C. Skibet førte dansk Flag og danske Nationalitetsmærker. Papirerne lød paa privat Modtager i
London. Ladningen bestod af Appelsiner, Løg, Vin m.m.
Undervandsbaaden førte slet intet Nationalitetsflag
eller Mærker, men Ordrerne derfra blev givne paa Tysk,
Komparenten protesterede mod Sænkningen under Henvisning til, at Sydfrugter ej var Kontrabande, hvortil
blot blev svaret, at Englænderne godt kunde spise Appelsiner. Der blev raabt fra Undervandsbaaden, at
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"Norma"s Besætning skulde gaa fraborde i Løbet af lo
Minutter, hvilket skete, uden at der blev reddet andet
end Skibsdagbøgerne samt nogle Instrumenter.
Efterat Mandskabet var kommet fraborde, sprang de ••
af Undervandsbaadens Folk anbragte Bomber, og "Norma"
saas synke i Løbet af et Kvarters Tid, efter at den tillige var blevet beskudt af Undervandsbaaden. Undervandsbaadens Folk havde fra "Norma" medtaget en Sæk med for-i
skellige Ting. Chefen havde blandt andet givet Ordre
\
til, at de skulde tage Skibets Kronometere og Kontorflag,
der blev ikke fra Undervandsbaadens Side talt om, hvor-!
ledes "Norma"s Baade skulde klare sig, de havde 15-2o \
Kvartmil til den engelske Kyst, Vinden var ca. 4-5.
i
Kaptajnen antager dog, at de paa egen Haand kunde have 1
naaet Land. Undervandsbaaden forlod dem, inden "Norma" I
var sunken, idet den styrede efter en anden Damper, der;
viste sig at være norsk. De var paa Sejlruten og fik j
snart efter de engelske Skibe i Sigte, som optog Besæt-l
ningen. Trawleren talte om, at han vilde medtage Baade-i
ne i Land, men de mødende har ikke hørt noget om Baade-j
nes videre Skæbne.
\
De øvrige mødende bekræftede Kaptajnene Forklaring;
Rederiets Repræsentant bemærkede, at Skibet var for-jsikret i den danske Krigsforsikring og i den danske Gen-f
forsikring samt i norske Selskaber.
j
Der er afgivet forklaring for det kgl. Konsulat i i
Hull.
Kaptajnen bemærker, at de Papirer, han maatte af- ',
levere til Undervandsbaadens Chef, var Nationalitetscertifikat, Fribordscertifikat, Konnossementer, Folke- j
lister samt engelske Kvitteringer for Fyrpenge.
•
Kaptajnen forklarer videre, at han havde i Bestik-i
lukafet staaende en ny Sekstant, som han ej fik med sig;
Styrmanden forklarer, at han vidste, hvor Sekstan i
ten stod, og havde været nede i Bestiklukafet efter Kon4
torflaget og Kronometret. Efter at Undervandsbaadens
\
Folk havde været der, var Sekstanten forsvunden.
{
Kaptajnen tilføjer, at da han kom over paa Under- !
vandsbaaden, erklærede Chefen, at hvis han skulde have I
skudt for 3- Gang for at faa Skibet til at standse, vil-i
de han have skudt paa Broen.
]
Oplæst.

Vedtaget. Søforhøret udsat.
Retten hævet.

Rump.

H. S. A. Olsen.

Schmidten.

!
|
\

Aar 1917 den l6. Februar Middag Kl. 12 blev Eks- j
traret sat af Rettens Næstformand, Kriminalretsasses- i
sor Rump og foretoges
\
Nr. 2o/l917- Søforhøret fortsat.

j

Der fremlagdes Afskrift af en for det kongelige
!
Konsulat i Hull afgiven Søforklaring.
|
Søforhøret derefter sluttet. Retten hævet. Rump. |
i
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Bygget 19o7 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.
Byggenummer 13^.
1 Stk. 189 NHK. - 95o IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 2o-33-5^"

Slaglængde: 56"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler.
Risteflade 9o Kvadratfod. Hedeflade 3-o38 Kvadratfod,
Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme.
Kedler og Maskine fra G. Clark, Ltd., Sunderland.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 28 Fod. Brodæk 64 Fod. Poop 25 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast:

Dobbeltbundtanke

46o Tons.

Forpeaktank

60 -

Agterpeaktank

30 -

279,3 x 4o,2 x 21,3 Fod.
168 / 2.978

dw.

1.87^

brutto

1.148

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 327/l9o7 dat. 21/5 19©7 er
Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Ocean, Aarhus.
Indregistreret 22/5 19o7.
Ifølge Anmeldelse dat. 3o/12 1915 er Skibet solgt
til:
Direktør Julius August Christensen, Aarhus.
Registreret 29/2 1916.
Ifølge Anmeldelse Nr. 452/1916 dat, 23/6 1916 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Dannebrog, København,
for Kr. 2.000.000.-

Registreret 23/6 1916.
Ifølge Anmeldelse Nr. 5o9/l9l6 dat. 5/7 1916 har
Skibet forandret Navn til "Rosborg" og Hjemsted til
Køb enhavn. s.d.
Registreret 14/7 1916.
vend.

14/7

19o8

Kollision udfor København med ss "Austa"
af København og blev stærk beskadiget.

23/1

1912

indkommen til Aarhus fra Sunderland med
betydelig Bundskade.

1913

paa R e jse fra Kronstadt til Ghent med
Træ Indkom Skibet til Frederikshavn for
Reparation af svære Stormskader.

/12
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Bygget 1877 - E. Withy Se Co., West Hartlepool.
1 Stk. 156 NHK. - 600 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter: 3o-57"

Slaglængde:

33v

1 Stk. Skotsk Kedel. Risteflade 63 Kvadratfod.
Arbejdstryk 68 Pund pr. Kvadrattomme.
1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra T. Richardsons & Sons, Hartlepool
Klinkbygget af Jern.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger.
Bak 31 Fod. Overbygning midtskibs 66 Fod. Halvdæk agter!
84 Fod.

j

4 vandtætte Skodder.

!

Vandballast: Dobbeltbundtanke

311 Tons.

244,o x 31,9 x 2o,l Fod.
I60 / 1.59o

dw.

1.198

brutto

741

netto

Ifølge Anmeldelse Nr. 306/ 19o3 dat. 22/5 19o3 er j
Skibet som ss "Rollon" indkøbt fra:
!

af:
A/S.

Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbhvn.,

og omdøbt til "Normandiet".
Indregistreret 23/5 19o3.
8/4 1913 anmeldt solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Absalon, København,
og den 18/5 s. Å. anmeldt omdøbt til "Alfa", s.d.

vend.

4/9

19o6

i tæt Taage strandet paa Bragerne ved
Bulbjerg.

4/1

19o7

Kollision med ss "Lutece" ved Udsejling
fra Rouen.

/5

1911

paa Rejse fra Ghent til Blyth grundstødt
ved Nollendijk. Flot ved egen Hjælp.

21/11

1911

paa Rejse fra København til Hudiksvall
kolliderede Skibet ved Falsterbo med Skonnertbrig "Alfrede" af Svendborg og fik
bl. a. en Plade trykket ind. Skibet maatte
returnere til København for Reparation.

6/12

1911

paa Rejse fra Hudiksval til Ghent med Tømmer befandt Skibet sig Kl. lo Em. ca. 17
Sømil øst for Terschelling Fyrskib, Vejret
var taaget. Kursen S. 66 V. retvisende og
Farten ringe. Maskinen havde været stoppet
og var netop begyndt at gaa langsomt frem.
Der blev uafbrudt givet Taagesignal med
Dampfløjten. Man hørte et Skibs Taagesignal omtrent forude og Maskinen blev straks
stoppet. Straks efter saa man det øverste
af et Sejlskibs Rigning - Taagen var nemlig
ikke saa tæt højere oppe - ca. -§- Streg paa
"Normandiets" Styrbords Bov og omtrent i en
Skibslængdes Afstand. Det viste sig senere
at være 4m. Bark "West Lotian".
Roret blev straks lagt haardt Bagbord og
Maskinen sat paa langsom frem og samtidig
blev der givet et Stød 1 Fløjten, dette
Signal blev kort efter gentaget. Damperen .
havde faaet Barken om paa sin Bagbords Side,
men denne maa imidlertid have givet Styrbords Ror, idet den nemlig viste grønt Lys
paa "Normandiets" Bagbords Side. "Normandiets" Maskine blev nu sat paa fuld Kraft
bak, samtidig med at der blev givet 3 korte
Stød i Fløjten, men Barken nærmede sig hurtigt og ramte med sin Bagbords Bov Damperens
Bagbords Bov og foraarsagede en Del Skade.
Admiralitetsretten 1 London lagde Skylden
paa Damperen med? den Motivering, at den Ikke
var gaaet af Vejen for Sejlskibet, som det
var dens Pligt.
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Ifølge Anmeldelse Nr. 368/19o4 dat. 5/7 19o4 har
Skibet skiftet Hjemsted fra København til Esbjerr-,
Registreret 5/7 19o4.
Ifølge Anmeldelse Nr. 52/1913 dat. 13/2 1913 har
Skibet forandret Hjemsted fra Esbjerg til København.
Registreret 13/2 1913-

Int. - 2.
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Kronprinsesse Louise.

Bygget 19o2 - Hellerup Skibsværft og Maskinfabrik.
1 Stk. 132 NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 18-29-^8"

Slaglængde: 33u

Fart: lo,5 Knob.
Fabrikat: Dansk Maskinfabrik, Skodsborg.
Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og partielt Awningdæk. 2. Master. 4 Luger.
Overbygning midtskibs 58 Fod. Halvdæk agter 55 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: 433 Tons.
265,7 x 37,2 x 24,3 Fod.
22o / 2.28o

dw.

1.843

brutto

1.162

netto.

Ifølge Anmeldelse N r . 477/l9o2 dat. 29/lo 19o2 er
Skibet som "Kronprinsesse Louise" bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Urania, København.
Indregistreret 3o/lo 19o2.
8f3

1913 anmeldt solgt til:

A/S. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbhvn.,
og omdøbt til "Normandiet".
Rekvisitioneret af den engelske Regering fra 7/4
1917 og torpederet under engelsk Flag og med engelsk
Besætning den 21/4 1918.
Forlisanmeldelse dat. 8/2 1919- Udslettet af dansk Register lo/2 1919 - Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I Registreringsprotokol Nr. 25 - 117.

i Int. - 1,

•
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Bygget 19o9 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, i
Byggenummer 122.

j

1 Stk. 15o NHK. - 7oo IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: l8-3o-5o"

Slaglængde: 36"

Fabrikat: Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2. Master. 4 Luger.

•

Bak 29 Fod. Brodæk lo2 Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop 17 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: 516 Tons.

i

249,2 x 38,1 x 18,3 Fod.
268 / 2.082

dw.

1.684

brutto

l.o46

netto.

Ifølge Anmeldelse N r # 272/19o9 dat. 13/5 19o9 er
Skibet som ss "Gulfaxe" (2) hygget
til:
A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Skandia, København.
Indregistreret 13/5 19o9.
Ifølge Anmeldelse Nr. 643/1916 dat. 28/8 1916 er
Skibet solgt til:
A/S. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, København.
Registreret 29/8 1916. Købesum Kr. 1.225.000.Ifølge Anmeldelse N r . 862/1918 dat. 12/12 1918 har
Skibet forandret Navn til "Normandiet".
Registreret 12/12 1918.
Ifølge Anmeldelse dat. 8/1 1933 er Skibet solgt til.
Kasmu Laeva Omanikud, Tallin,

for 8.4oo Pund Sterling eller Kr. 185.000.- og omdøbt
til "Maria".
Udslettet af Register 8/1 1935 - Udslettelsesprotokol
Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 28 - 144.
vend.
Lloyd 1935-19^8

Maria - ovennævnte Rederi

Ikke i Register efter 1948.

1/1

1922

ved Indsejling til Dieppe sprængtes
Skibets Fortøjninger af en Flodbølge
og det drev ned paa engelsk ss "Coylet"
af Glasgow. En helt ny Manilatrosse
blev sat fast paa den engelske Damper,
men den sprang som Glas og "Normandiets"
Hæk kom ind under "Coylets" Agterskib
medens Roret tørnede mod Skruen. Inden
Skibene kom klar af hinanden, var et af
"Coylets" Skrueblade bøjet og -Normandiets"
Solsejlsstøtter reserede. Senere tørnede
den danske Damper mod en Lossekran, hvis
Fortøjninger sprængtes.
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Normannia.
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Int. - 1,

Bygget 1897 - Howaldtswerke, Kiel.
1 Stk. 2o4 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 22-35-57"

Slaglængde: 39 3/8"

Fabrikat: Howaldtswerke, Kiel.

j

Klinkbygget af Staal.

I

1 Dæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 3o' Bro 6S'
5 vandtætte Skodder.
Vandballast 7oo Tons.
312,5 x 45,o x 24,o
3oo / 4.ooo dw.

2.681 brutto

1
1.717 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 237 / 1897 dat. 12/4 1897
er Skibet bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet Kjøbenhavn, København,
for en Pris af 26.75o Pund Sterling.
Registrering foretaget 12/4 1897.
Ifølge Anmeldelse Nr. 461/191o dat. 22/lo 191o har1
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, København, taget
Selskabets Bo under Konkursbehandling.
Registreret 22/lo 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 51o/l91o dat. 18/11 191o har•
Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling solgt Skibet til:
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia A/S. (1), Kbhvn.
Registreret 19/11 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 91/1913 dat. 27/2 1913 er
Skibet solgt til:

:

A/S. Dampskibsselskabet Hafnia, Aktieselskab (2), Kbhvn.:
Registreret 3/3 1913Ifølge Anmeldelse Nr. 143/1921 dat. 9/3 1921 er
Skibet solgt til:
Dampskibsselskabet Norden A/S.

København.

Registreret 23/3 1921.
Ifølge Anmeldelse Nr. 12o/l924 dat. 1/3 1924
sprang Skibet den 17/1 1924 læk i Atlanterhavet paa
33 N. 77 V. paa R e jse fra Black River, Jamaica, til USA
med Farvetræ. Skibet sank l8/l 60 Sømil øst for Frying
Pan Shoales . Besætningen reddet. Værdi Kr. 375.000.Udslettet af Register 3/3 1924 - Udsletteisesprotokol
Nr. 5 - I - Registreringsprotokol N r . 12 - I56.
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss Normannia.

N W Q M.

Søforklaring dat. Dordrecht 31/lo 1898.
Indberetning fra Generalkonsulatet i Rotterdam dat.
29/12 I898:
Den 27. Oktober 1898 under en SV. Storm med Taage,
kom "Normannia", Kapt. A. Rasmussen, fra Rafso til Dordrecht med Trælast, paa Grund ved Terschelling. Bn Del
af Dækslasten kastedes overbord, men uden Resultat.
Næste Dag antoges en Slæbedamper, der bragte "Normannia" flot og ind til Dordrecht den 29/lo. "Normannia"
tog tilsyneladende ingen Skade.

II - 1.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl
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Negativer:
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

SS

Novillo

ex

Amasis.

N V F K.

Bygget 1895 - Hawthorn, Leslie & Co., Nex-zcastle.
1 Stk. 276 NHK. -

IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22i-38-62i"

Slaglængde: 42"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 Kanaler.
Risteflade 13o Kvadratfod. Hedeflade 4.276 Kvadratfod.
Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme.
1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk.
Kedler og Maskine fra Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
2 Dæk. 2 Master.

Luger.

Bak 33 Fod. Brodæk 92 Fod. Poop 24 Fod.
5 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke 2lo Tons
Midtskibs Højtank 555 Forpeaktank
78 Agterpeaktank
37 3.8oo

dw.

2.436

brutto

I.558

netto.

Som ss "Amasis" bygget til:
Moss Steamship Co., Ltd. (J.Moss & Co.), Liverpool.
19

solgt til:

Societe Anonyme de Navigation Sud Atlantica, Buenos Aires,
og omdøbt til "Novillo".
Ifølge Anmeldelse Nr. I06I/1916 dat. 27/11 1916 er
Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af:
Skibsfører Rasmus Frantz Christian Rasmussen, Hellerup,
med København som Skibets Hjemsted.
Indregistreret 29/11 1916.
Ifølge Anmeldelse Nr. 971/1917 dat. 5/12 1917 er
Skibet den 22. Oktober 1917 torpederet eller minesprængt
i Nordsøen paa Rejse fra Newcastle on Tyne til Blaye med
3-5oo Tons Kul. 4 Omkomne. Skibets Værdi Kr. 1.900.000.Udslettet af Register 6/12 1917 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 27 - lo.

Int. - IL,

HANDELS- OG SØFARTSMUSEEl
PÅ KRONBORG

ss

Novillo

ex

Amasis.

N V F K.

Bilag I - 1.

Aar 1917 den 15. November Formiddag Kl. lo,3o blev
Ekstraret sat af Rettens Næstformand: fhv. Amtmand Bærent
sen i Henhold til Konstitution af 30. August 1917 og af
dens Medlemmer: Kommandør Maegaard og Kaptajn Wrisberg.
Der foretoges:
Nr. 217A917- Søforhør i Anledning af, at ss "Novillo"
er sænket.
Af Besætningen mødte:
Skibsfører Hans Theodor Johs. Petersen
1. Styrmand Knud Herman Petersen
2. Styrmand Aage Folmer Pasbjerg
1. Mester Max Vilhelm Hansen
3. Mester Niels Emil Rasmussen.
Rederen R. Rasmussen var mødt.
For Kasko- og Interesseforsikringen mødte Kaptajn
Schmidt.
Der fremlagdes 1 Rapport og Udskrift af en for Konsulatet i Newcastle aflagt Søforklaring.
De fremlagte Dokumenter lyder efter hinanden saaledes:
Rapport
over ss "Novillo"s - Kaptajn Th. Petersen Torpedering Mandag den 22. Oktober 1917.
D. D. Kl. 7,2o Fm. afgik Skibet fra South Shields
til Frankrig med Kystlods, Kaptajn J. Shields, om Bord.
Kl. 7,55 passeredes Tyne Pieren. Autoriteternes In- :
struktioner var, at samme skulde passeres ca. Kl. 8.
Kl. ca. l,2o E m . modtoges Ordre fra et engelsk Patrouilleskib om at holde længere til Søs uden om Admira- '
litetsbøjerne, hvilket blev gjort med det samme. Kl. 3
Em., da Skibet var ca. 7-8 Sømil Nord for Scarborough
fandt en voldsom Eksplosion Sted paa Styrbords Side af
Skibet, antagelig i Maskinrummet, dette fandtes at løbe '
fuld af Vand i Løbet af et Par Minutter. Paa Vagt i Ma- :
skinen var 1. Maskinmester og Donkeymanden Ki Ren Sing
(Kineser), paa Fyrpladsen Fyrbøder Lin Ah Jole (Kineser) og en argentinsk Fyrbøder, som var paamønstret i South
Shields. Kort før Eksplosionen fandt Sted, havde 1. Maskinmester dog forladt Maskinrummet, de 2 Fyrbødere og
Donkeymanden formenes at være dræbt øjeblikkelig ved
Eksplosionen. Paa Broen hvade Sølodsen og 1. Styrmand
Vagt, ingen af disse har dog observeret noget før Eksplosionen fandt Sted. Kaptajnen var nu og da paa Broen
for personlig at kontrollere Navigationen, men han var
i Eksplosionsøjeblikket i sit Lukaf paa Broen, kom straks
ud paa Broen og gav Ordre til at sætte Bagbords Baad i
Vandet, da Skibet syntes at synke hurtigt. Ved Eksplosionen blev Styrbords Redningsbaad og Styrbords Side af Bro-'
en blæst bort. Bagbords Redningsbaad blev straks sat i
Vandet og forlod Skibet med 13 Mand. Vinden sydvestlig,
Styrke 4, 05 Søen 5, let diset Luft. Inden Bagbords Redningsbaad blev sat ud har 2. Styrmand og 3. Maskinmester
set 2. Maskinmester P. Kaarup Hansen springe over Bord
om Bagbord agten for Huset, man har intet set til ham
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ss
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ex

Amasis.

N V F K.

Bilag 1 - 2 .

siden. Nogle Minutter efter at Redningsbaaden havde forladt Skibet, kæntrede dette Bagbord over og sank, fra
Eksplosionen fandt Sted og til Skibet sank, var der forløbet ialt ca. 7-8 Minutter. Der roedes nu i Retning af
hvor Skibet sank, omkring dette Sted observeredes flere
af Besætningen, svømmende og klamrende sig til Flaade og •
Vraggods, i alt 6 Mand deriblandt Kaptajnen, disse blev •
nu alle taget op i Redningsbaaden i Løbet af ca. en halv :
Time. Der blev søgt rundt om Stedet, hvor Skibet sank, •
for om muligt at finde nogle af de k savnede. Da Eksplosionen fandt Sted var der ingen Patrouilleskibe at se,
men agten for var der en større engelsk Damper med traadløs Telegraf, der da antagelig har tilkaldt Assistance,
hvilken ankom henimod 1 Time efter at Eksplosionen havde.
fundet Sted. Efter at være kommen om Bord i den ankomne
Patrouillebaad fortsattes Eftersøgningen af de savnede i
ca. 2o Minutter, da der var kommen flere Patrouillebaade'
til Stede fik disse Ordre til at fortsætte Eftersøgningen.
Patrouillebaaden, hvori den reddede Del af Besætningen var om Bord, stod ind mod Scarborough, hvor der
ankredes uden for Havnen Kl. ca. 7 Em. Da det blæste ret
haardt af SV. blev der signaleret efter Baade til at tage
den reddede Del af Besætningen i Land. Ved 8-Tiden ankom
2 Redningsbaade fra Land som bragte denne ind til Scar- .
borough, hvortil vi ankom Kl. ca. 9 Em. og blev indkvarteret for Natten samt forsynet med nødvendige Klædnings-'
stykker.
Med Hensyn til Eksplosionen tyder alt hen paa, at
denne skyldes en Torpedo, dog er der ingen Undervandsbaade observerede.
Alle Skibspapirer og Dokumenter saavel som Skibsdagbogen og Maskindagbogen gik tabt med Skibet.
Bagbords Redningsbaad er overgivet i charge af
Lloyds Agent i Scarborough.
H. Petersen, Fører
Max Hansen, 1. Maskinmester
K. Petersen, 1. Styrmand
A. F. Pasb j erg, 2. S tyrmand
N. E. Rasmussen, 3* Mester
Bertrand Nielsen, Matros.
Nr. 217/1917. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 15.
November 1917«
Blum, Ass.
Udskrift
af Konsulats Protokol i Anledning af
Søforklaring for ss "Novillo" af København. (Sænket i Nordsøen ved Torpedering den 22. Oktober 1917Den 25. Oktober 1917 Kl. lo Fm., optoges efter forudgaaende Berammelse paa det kongelige danske Konsulat i
Newcastle upon Tyne Søforklaring i Anledning af, at ss
"Novillo" (Kaptajn Petersen) af København undervejs fra
Tynen (Afgangsdag den 22. Oktober 1917) til Blaye med en
Ladning Kul den 22. Oktober 1917 ved Torpedering eller
Mine blev sænket i Nordsøen.

;
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Konsulen fremlagde Kaptajnens Anmeldelse og dennes •
Beskrivelse af Tildragelsen og bemærkede, at han til Forklaringen havde varslet de i Anmeldelsen af Kaptajnen
som muligvis interesserede respektive med Oplysninger
indesiddende Personer her, nemlig Hr. Fr. Madsen som Repræsentant for Krigsforsikringen for danske Skibe og Varer, samt Messrs. Furness, Whithy & Co., Newcastle upon
Tyne, som Repræsentant for Maanedsbefragterne og Ladningsejerne.
Skibs- og Maskindagbøgerne, Nationalitetscertifikatet samt Bemandingslisten var gaaet tabt, i Følge Danmarks Skibsliste af 1917 og Lloyds Register maalte det
1558 R. T. N. og var bygget af Staal i Newcastle i Aaret 1895 samt bar Kendingsmærkerne N V F K, dets Klassi- \
ficationscertifikat var gaaet tabt ved Sænkningen, men
havde det senest i Aaret 1916 i Buenos Aires gennemgaaet Besigtigelse og havde Klassen loo A. I. i Lloyds for .
Skrog og Maskine. Kaptajnen oplyste, at Kendingsbogstaverne var N V L K og ikke som i Skibslisten anført.
Af de ovenfor som varslet nævnte var Hr. Fr. Madsen mødt, ligeledes Mr. Holmes for Furness, Whithy & Co.
Mødt var endvidere Kaptajnen og efter forudgaaende Aftale med Konsulen af Besætningen: 1. Styrmand, 1. Maskinmester, Rorsmanden samt Lodsen og andre af Besætningen. Fremstaar Kaptajn Petersen, der under Henvisning
til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge
Straf for Mened behørigt formanes til Sandhed og navnlig ogsaa derved gøres opmærksom paa, at det er hans
uvægerlige Pligt intet at fordølge, der kan tjene til
Oplysning.
Kaptajnens Bemyndigelse som Skibsfører blev ham
tildelt paa Konsulatet i Newcastle i Henhold til telegrafisk Instruktion fra Udenrigsministeriet, dateret
København den k. April 1917Kaptajnen forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Hans Theodor Johannes Petersen,
være født i Præstø den 2o. August 1885,
hans Bopæl er i Præstø,
han hverken har været straffet eller tiltalt,
han har faret med Skibet fra i Oktober Maaned 1916.

Beskrivelsen af Tildragelsen samt Anmeldelsen gennemgaas Punkt for Punkt med Kaptajnen, der Punkt for
Punkt fastholder samme og intet ved at tilføje.
Paa Foranledning forklarer Kaptajnen:
1.

At han ikke kan tænke sig andre herboende end de
af ham opgivne, der selv eller som Repræsentanter
for Trediemand er interesserede i Sagen.

2.

At Skibet ved dets Afgang fra Tynen ikke blot var
i fuld sødygtig Stand, men endog i fortrinlig Stand
og da laa ca. 2o,7 Fod for og 2o,5 Fod agter (engelsk Maal).

3.

At Skibet ved Tildragelsen havde Kystlods ombord.
Yderligere udspurgt af Konsulen endvidere:
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Hvordan var Vind- og Vejrforholdene om Eftermiddagen den 22. Oktober?
Svar: - Frisk Brise af SV., Styrke ca. 4, Søen 5,
let diset, men sigtbart.

5«

Var De paa Broen, da Eksplosionen skete?
Svar: - Ja, jeg befandt mig i Bestiklukafet og
sprang straks ud og saa Vandsøjlerne fra
Eksplosionen.

6.

Bemærkede De nogen U-baad i Nærheden?

:

Svar: - Nej, men jeg formener, at Eksplosionen for-,
aarsagedes af en Torpedo.
:
7.

Hvorpaa begrunder De denne Formodning?
Svar: - Kraften af Eksplosionen føltes at slaa imod'
Styrbords Side af Skibet.

8.

Hvad foretog De dem umiddelbart efter Eksplosionen?'
Svar: - Jeg følte, at Skibet sank i Vandet og det
stod mig straks klart, at Skaden var saa
alvorlig, at vi vilde synke, hvorfor jeg
straks beordrede Bagbords Baad i Vandet,
dette besørgedes øjeblikkeligt, og 13 Mand
gik i den og kastede los. Jeg kiggede der- '
efter ned gennem Skylightet i Maskinen for :
at varsko alle at komme op, men Vandet stod
da allerede helt over selve Maskinen, hvor-:
efter jeg løb forud paa 3roen og raabte forud, om der var flere Folk om Bord, men er- :
holdt intet Svar.

9.

Hvad foretog man sig imidlertid med Styrbords Red- :
ningsbaad?
Svar: _ Den blev fuldstændig knust ved Eksplosionen.

10.

Hvorledes blev De og Resten af Besætningen reddet?
Svar: - Da jeg ikke hverken hørte eller saa flere
Folk om Bord, sprang jeg i Vandet, hvorfra :
jeg kort efter blev fisket op af Bagbords ;
Redningsbaad.

11.

Fandtes der ikke andre Baade om Bord?
Svar: - Jo, en lille Jollebaad, som stod paa Styrbords Side, den kom ikke i Vandet, om den
blev ødelagt ved Eksplosionen kan jeg ikke
sige, men jeg anser det som sandsynligt.

12.

Hvorlænge holdt Skibet sig flydende efter Eksplosionen?
Svar: - Ca. ? til 8 Minutter.

13.

Kunde nogen Foranstaltning fra Deres eller Besætningens Side have været foretaget til at forebygge
Sankningen?
Svar: - Nej, absolut ikke, Skaden var saa stor, at
intet kunde gøres.

lk.

Af Besætningen omkom k Mand, kan De oplyse, hvorfor
de ikke blev reddede samt opgive disses Navne og
Stilling?
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Svar: - Hensynlig 2. Mester meddeles det mig, at han"
straks efter Eksplosionen kom ud af sit Lukaf
der var i Styrbords Side, løb over til Bagbords Side og sprang overbord endnu forinden
Redningsbaaden var kommet i Vandet, og saas
ikke mere. Kineseren Lin Ah Jole var paa Fyrpladsen tilligemed den argentinske Fyrbøder Emilio Gormez, Kineseren Li Pen Sing var i
Maskinen, intet er set af disse Folk, og det;
formodes, at de alle blev dræbte ved Eksplosionen.
13.

Saa De skibet forsvinde under Havfladen?
Svar: - Ja.

16.

Hvad blev der af Redningsbaaden?
Svar: - Den forblev i Scarborough i Lloyds Varetægt.

17.

Reddede De eller Besætningen nogen af deres Effekter?
Svar: - Nej, intet.

18.

Hvorledes varetog man Deres Tarv efter Bjergningen
ombord i Patrouillebaaden?
Svar: - Særdeles godt, man gav os tørt Tøj og varme
Drikke og gjorde for os alt, hvad man kunde,,
de ankom til Ulykkesstedet knapt 1 Time efter Eksplosionen.

19*

Foretog De efter at være kommet op i Redningsbaaden '
omhyggelig Eftersøgning efter den manglende Del af
Besætningen?
Svar: - Ja, vi roede efter Skibet og fiskede alle op
som vi saa i Vandet, lige til Patrouille- baaden kom og tog os ombord, hvorefter den- :
ne og de senere tilkomne Patrouillebaade
•
efter min Anmodning fortsatte Eftersøgning- '.
en, men desværre uden Resultat.
;

20.

Modtog De forinden Afgangen fra Tynen Navigerings- \
Instruktioner fra Maririe-Autoriteterne?
Svar: - Ja, og efterfulgte den nøje indtil Kl. ca.
l,2o Em., da en engelsk Patrouillebaad gav ,
os Ordre til at gaa uden om Bøjerne, hvilket;
:
efterfulgtes.

21.

Erindrer De Navnet paa denne Patrouillebaad?
Svar: - Nej, jeg saa den praje en os følgende Fragtdamper, som da fulgte efter os indtil vi
eksploderede, hvorefter han styrede lige ind;
imod Land.
Oplæst.

Godkendt.

Aftraadt.

Konsulen bemærker, at heller ikke han kender andre
Interesserede her end de af Kaptajnen opgivne.
Frenistaar Captain Shields, der fungerede som Kystlods og med hvem der forhandles paa hans Modersmaal.
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You were on the bridge immediate before and when theExplosion took place?
Answer: Yes.

2.

Did you notice any submarines about?
Answer: No.

3-

Did you see any torpedo or wake of a torpedo?
Answer: No, I did not see anything, neither of torpedos nor mines.

k.

Have you any opinon whether it was a torpedo or a
mine, that caused the explosion?
Answer: In my opinion it was a torpedo, judging from
the blow in the side of the vessel on the
starboard side.

5.

Where were you standing on the bridge when the explosion came?
Answer: On the forepart nearly raidship.

6.

What did you after the explosion?
Answer: The Captain ordered the boat out in which
I assisted and got into it when launched.

7.

In your opinion could anything have been done to
prevent or delay the sinking of the vessel?
Answer: Nothing, her sinking was only a question of
minutes.

8.

You saw her go down?
Snsver: Yes.

9.

Before leaving the Tyne you were furnished with
sailing Instructions from the naval authorities?
Answer: Yes.

10.

Were these instructions carefully carried out?
Answer: Yes, until we arrived in the vicinity of
Whitby when a patrolboat instructed us to
keep outside the war channel buoys, which
we did.

11.

Can you guve the name or Nr. of the boat giving you
this order?
Answer: No, I do not recollect her name.

12.

Did you see anyother merchant vessels taking the
same course?

j

Answer: Yes, I saw two other cargo steamers coming
on a stern of us following the same course :
:
as we did.
Read. Acknowledged as correct and willing to confirm
this statement on oath.
Fremstaar 1. Styrmand Petersen, som ved Tildragelsen som Vagthavende havde opholdt sig paa Broen og som
har ført Skibsdagbogen - der under Henvisning til den
eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf for
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Mened behørigt formanes til Sandhed og navnlig ogsaa derved gøres opmærksom paa, at det er hans uvægerlige Pligt
intet at fordølge, der kan tjene til Oplysning. Komparentens Næringsbevis som Styrmand var gaaet tabt ved Forliset,
men angav han at have erholdt dette i 19°9 i København.
Komparenten forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Knud Herman Petersen
være føftt i Randers den 28. Marts 1884
hans Bopæl er i Esbjerg
han hverken har været straffet eller tiltalt
han har faret med Skibet som 1. Styrmand fra i Juli
Maaned 1917-

Anmeldelsen og Kaptajnens Forklaring gennemgaas
Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt
fastholder respektive tiltræder samme og intet ved at
tilføje.

]

:

Paa Foranledning forklarer Komparenten:
1. De var Vagthavende paa Broen tillige med Lodsen, da
Eksplosionen fandt Sted?
Svar: Ja.
2. Vil De beskrive, hvad der skete?
Svar: Jeg stod bagbords for midtskibs ved Siden af
Lodsen, da en frygtelig Eksplosion skete paa
Styrbords Side, sættende høje Vandsøjler op og
alt ramlede sammen midtskibs, man mærkede lige
med det samme, at Skibet sank hurtigt, og Bagbords Redningsbaad sattes hurtigt ud, den Styrbords Baad var fuldstændig splintret, Jollen
blev vist ogsaa knust, den stod løst for at kunne
flyde, hvis Skibet sank, men saas ikke senere.
Jeg med Lodsen og en Del af Besætningen gik i
Baaden, hvor vi var 13, da der kastedes los,
efter at have ventet og raabt uden at faa Svar,
det var farligt at holde sig længere langsides,
senere fiskede vi Kaptajnen og 3 Mand op og eftersøgte nøje Stedet, hvor Skibet sank, uden at
finde flere. Efter ca. 1 Times Forløb optoges vi
af Patrouillebaaden, som fortsatte Eftersøgningen
3. Har De nogen Eormening om det var en Torpedo eller en
Mine, der foraarsagede Eksplosionen?
Svar: Jeg, saavelsom alle de andre formener, det var
en Torpedo, men der saas intet hverken til Undervandsbaad eller Torpedoen.
4. Havde De en Mand paa Udkig?
Svar: Nej, det var midt om Dagen, og vi holdt alle
skarpt Udkig fra Broen.
5. Havde De nogen Redningsflaader ombord?
Svar: Ja, vi havde to, en agterude og en midtskibs om
Bagbord, de flød begge efter at Skibet var forsvundet.
6. Saa De noget til 2. Mester?
Svar: Nej.
Oplæst.

Godkendt.

Aftraadt.
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Fremstaar paany Kaptajnen, der paa Foranledning udtaler sig i nøjeste Overensstemmelse med Styrmanden og
Lodsen.
Fremstaar Rorsmanden Matros Nielsen.
Komparenten forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Bertrand Nielsen
være født i Tønsberg den 13- Maj 1892
hans Bopæl var senest i Frederiksstad
han hverken har været straffet eller tiltalt
han har faret med Skibet som Matros fra i Oktober
Maaned d. A.
Paa Foranledning forklarer Komparenten:

1. Var De ved Roret, da Katastrofen indtraf?
Svar: Ja.
2. Bemærkede De noget usædvanligt: U-baade, Torpedoer,
Miner eller sligt?

:

Svar: Nej, ingenting.
3. Styrede De efter Lodsens Anvisning?
Svar: Ja.
k. Hvad foretog De dem efter Eksplosionen?
Svar: Jeg sprang til Bagbords Livtøaad, den Styrbord
og alt paa den Side var splintret, jeg kom i
Baaden, som forblev saalænge nogen viste sig
paa Skibet og kastede los for at komme klar af ,
Skibet og ikke ind under Skibet, som hurtigt
sank med Bagbords Slagside.
5. De saa det forsvinde under Havfladen?

j

Svar: Ja, efter kort Tids Forløb.

;

6. Saa De noget til nogen af de k Forulykkede?
Svar: Nej, intet.
Oplæst.

Godkendt.

i
Aftraadt.

!

Fremstaar 1. Maskinmester Hansen.
Komparenten forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Max Vilhelm Hansen
være født i København den 2o. Oktober 1873
hans Bopæl er i Hellerup
han hverken har været straffet eller tiltalt
han har faret med Skibet som 1. Mester fra i Juli
Maaned 1917.
Paa Foranledning forklarer Komparenten:

1.

Var det Deres Vagt i Maskinen, da Eksplosionen indtraf?
Svar:

Ja, jeg var lige gaaet op i Maskindøren og
:
kiggede ud, da en voldsom Eksplosion paa Styrbords Side syntes at sætte Skibet over mod
Bagbord. Jeg søgte da at komme til mit Kammer
for at faa min Redningsvest, det vanskeliggjordes af det nedstyrtende Vand og andre

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG

ss

Novillo

ex

Amasis.

N V F K.

Genstande, men det lykkedes mig at komme ind og fa a Vesten, jeg blev ved Døren mødt af 2. og 3. Mester, som løb
over til Bagbords Side, jeg søgte at komme til Styrbords
Redningsbaad, men det var umuligt, og løb da over til Bagbords Side, hvor jeg kom i Baaden.
2.

Gjorde 2. Mester nogen Bemærkning til Dem, da De mødtes.
Svar: Nej.

3.

Lagde ^e Mærke til Udtrykket i hans Ansigt eller om
der var noget unormalt?
Svar: Nej, han farede forbi i et Nu.

k.

Saa De ham springe overbord?
Svar: Nej.

3.

Kan De angive, hvem der opholdt sig nede i Maskinrummet og paa Fyrpladsen, da Katastrofen skete?
Svar: I Maskinrummet var Donkeymanden Li Pen Sing og
ved Fyrene var Kineseren Lin ah Jale (eller
Jole) og ved Kullempningen Argentineren Gomez.

6.

Alle tre omkom, saavidt Dem bekendt?
Svar: Ja, de er sikkert øjeblikkeligt blevet dræbte.

7*

Saa De skibet synke?
Svar: Ja, fra Baaden efter nogle Minutters Forløb.

Oplæst.

Godkendt.

Aftraadt.

Fremstaar 2. Styrmand Pasbjerg.
Komparenten forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Aage Folmer Pasbjerg
være født i Odense den 2k. August 1889
hans Bopæl er i København
han hverken har været straffet eller tiltalt
han har faret med Skibet som 2. Styrmand fra i Juli
Maaned 1917.
Paa Foranledning forklarer Komparenten:

1.

Hvor opholdt De Dem, da Eksplosionen skete?
Svar: Jeg sov i mit Kammer paa Bagbords Side, sprang
straks ud i mit Undertøj og mødte da 2. Mester •
Hansen, han var meget bleg, med et forvirret
Udtryk i Ansigtet, i et Nu satte han en Fod paa;
Gelænderet og sprang med fremstrakte Arme over-:
bord.

2.

Kunde De ikke forhindre ham deri?
Svar: Jeg tænkte i Grunden selv paa at gøre det samme
men indsaa det livsfarlige deri, da Skibet stadig havde Fart paa, jeg saa 2. Mester svømme,
men hurtig sakke agter ud, jeg løb rundt til
Styrbords Baad, som jeg fandt knust, og begav
mig da til Bagbords Baad, hvori jeg kom i ovenanførte tynde Beklædning.

Oplæst

Godkendt.

Aftraadt.

Bilag 1 - 9 -
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Fremstaar 3» Mester Rasmussen.
Komparenten forklarer:
at
at
at
at
at

hedde Niels Emil Rasmussen
være født i Thurø den 11. August 189^
hans Bopæl er i Thurø
han hverken har været straffet eller tiltalt
han har faret med Skibet som 3- Mester fra i April
Maaned 1917.
Paa Foranledning forklarer Komparenten:

1.

Hvor befandt De Dem paa Skibet, da Eksplosionen skete?
Svar: I mit Kammer paa Styrbords Side.

2.

Beskriv hvad der skete?
Svar: Jeg havde netop vasket mig, da en frygtelig
Eksplosion skete, jeg kunde først ikke komme :
ud paa Grund af store Vandmasser, og det blev
bælgmørkt, men kort efter blev det lyst og Døren lod sig aabne, straks jeg kom ud, saa jeg
2. Mester Hansen komme ud af sit Kammer, som
var lige agten for mit, jeg saa ikke hans Ansigt, hen vendte Ryggen til mig og løb saa hurtigt han kunde over til Bagbords Side, jeg fulgte nogle faa Skridt efter ham og saa ham springe op paa Gelænderet og derfra paa Hovedet i
Vandet, jeg var lige ved at følge hans Eksempel, men da jeg intet Redningsbælte havde paa,
og det var koldt, opgav jeg det, og kom senere :
i Baaden.

3.

Saa De noget til 2. Mester, efter at han var sprunget
overbord?
Svar: Nej, intet, jeg løb først hen til Redningsflaaden og derefter til Baaden.

Oplæst.

Vedtaget.

Aftraadt.

Paa Konsulens Spørgsmaal til de som interesseret
mødte og til Kaptajnen - der nu gjordes bekendt med foranstaaende Forklaringer - om yderligere Spørgsmaal ønskes rettet til de alt afhørte, svarede alle benægtende.
Konsulen mener det ikke i Undersøgelsens Interesse
nødvendigt at afhøre flere af de af Besætningen mødte,
og heri er saavel de interesserede som Kaptajnen enige.
Samtlige Deponenter, der er blevet afhørte enkeltvis, fremtræder nu samlede og bekræfter - efter samlet
at være blevet behørigt formanet til Edsaflæggelse hver for sig deres Forklaring med Lovens Ed.
Konsulen henleder endnu Kaptajnens Opmærksomhed paa
hans Forpligtelse til i sin Tid i Danmark at melde sig
til Søforhør.
Søforklaringen sluttet Kl. k Em.
Louis Zøllner, Konsul.
Nr. 217/1917- Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 15.
November 1917.
Blum, Ass.
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18/1 1884«

18/1 1884.

Bygget 1883 af Kockums mekaniska Verkstads A/B
Malmø, ifølge Bilbrev dat, Malmø 31/10 1883•
1 Stk. 360 NHK. = 1.300 IHK. Dobbeltcompouudmaskine
Cylinderdiameter:
Slaglængde:

3393" x 2. - 63,3" 2 2.

54".

Fabrikat: Kockums mekaniska Verkstads A/B.
Klinkbygget af Jern og Staal.

i

1 Dæk* Ingen Master.
Eens For- og Agterskib: Lodret Stævn. Afrundet ved
Dækket.
Hjulkassehuse. Kommandohus.

:

2 Jernbanespor.
Ufuldstændig Inderklædning.
1

4 vandtætte Skodder.
Længde:
60 / 250

244»0".
dw.

i

Bredde:

970,77

33*4".

brutto.

Dybde:

14*3". j

435,73 netto.

Ifølge Bilbrev dat. Malmø 3l/l0 1883 og Nati<
nalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København
10/12 1883 bygget til:
De sjællandske Statsbaner.

Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 15/1
1884 er Indførselstolden berigtiget saaledes, at
den foreløbig orediteres i Henhold til Lov af 23/4
1883 hvorefter der tilføjes, at der herefter intet
er imod, at Færgen indregistreres. Værdien af Færgerne "Korsør" og "Nyborg" er af Indenrigsministeriet opgivet til Kr. 1.198.700.-
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I f ø l g e Anmeldelse Nr. 396/1914 d a t . 31/8 1914 har
Skibet s k i f t e t Hjemsted f r a Korsør t i l Kallundborg.
R e g i s t r e r e t 31/8 1914-.
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Søforhør i København 9/6 1896:
Den 5. Juni 1896, Kl. 7,45 Fm. med diset Vejr, '
da "Nyborg", Kapt«, N. Jansen, paa Rejse fra Korsør
til København, havde passeret Kirkegrunden, styredes SØ. 3/4 S. til forbi Venegrunden, hvorefter Kursen efterhaanden sattes 1 Streg østligere. Kl. 9 Fm.;
da baade Kapt. Jansen og Styrmanden var paa Broen,
tog "Nyborg" Grunden, uden dog at blive staaende,
Roret lagdes haardt Styrbord og Farten bibeholdtes, j
Straks efter saas Sømærket paa "Dyrefoden" omtrent \
i Ø.t.N. Da Forlasten trak Vand, sattes Maskinpumpen;
i G-ang og Rejsen fortsattes til København, hvor det i
viste sig, at Bunden havde taget Skade.
•
Aarsagen til Grundstødningen maa ifølge de afgive
ne Vidneforklaringer formentlig skyldes, at Sømær- i
ket paa "Dyrefoden" saas for sent.

Søforhør i Korsør 25/2 1897:
18. Februar 1897 Kollision udfor Korsør Havn,
ført af Kaptajn P. Geisler, paa Rejse fra Nyborg
til Korsør med Passagerer og 14 Jernbanevogne.
Vind SSV. Tæt Taage.

i

Kl. 2,10 Fm., da "Nyborg" - der gik paa Loddet
- stadig afgivende Taagesignaler og holdende skarpt ;
Udkig, da det vidstes, at ss "Mount Park" af G-ree- j
nock. Kaptajn 0. E. Jones, tilhørende R. Duncan &
Co., 593 br. 350 net. bygget 1887 i Dundee af Jern, ;
paa Rejse Cardiff til Masnedsund med 550 Tons Kul,
laa til Ankers i Farvandet - styredes efter FyrStationsskibets Signalskud, blev der af Udkiggen
varskoet for en Toplanterne forude om Styrbord og
samtidig hørtes Klokkeringning. I "Nyborg", der netop havde svajet rundt for at løbe med Agterenden |
forrest ind i Korsør Havn og først da havde faaet !
Styrekraft, hvorfor åen kun havde ca. 3 Mils Fart,
lagdes Roret haardt til Styrbord, men da der blev
prajet, at "Nyborg" ikke vilde gaa klar, kastedes
Maskinen "Fuld Kraft den anden Vej". Desuagtet
'
fandt Sammenstød Sted straks efter, idet "Nyborg" '
med Stævnen løb ind i "Mount Park's" Styrbords Side j
ved S torrigningen, borttog Rigning samt Skanseklæd- '.
ning i ca. 20 Fods Længde og skar gennem Skibssiden
til under Vandlinien, hvorimod "Nyborg" selv kun
fik ringe Skade. Straks efter sendtes fra "Nyborg" !,
en .baad med 3 Mand til "Mount j.ark" for at tilbyde
Hjælp. Da "Mount Park's" Agterlast imidlertid hur- : !
tig fyldtes, blev Ankeret hevet ind, Dampen sat op
og Kursen, efter Anvisning af den ombordværende
Lods Kruse, sat ind paa Kysten for ikke at synke
og Kl. 2,30 Fm. grundstødte "Mount rark" paa Sand- I
bund tæt Nord for Indløbet til Korsør. Tre Timer j
senere kom en uamper fra Svitzers Bjergnings Entreprise og bragte "Mount Park", efter at Hullet i dens
Side var tætnet, ind til Korsør.
Føreren, Kaptajn G-eisler, bemærkede bl. a.: At Færgen under almindelige Forhold med langsom
Fart kunde standses paa en Skibslængde eller lidt
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;

Søforhør i Korsør 25/2 1897 (2)
mindre ved at slaa "Fuld Kraft Bak", men "Mount
Park's" Toplys saas først paa en knap Skibslængdes Afstand, medens Skroget endnu ikke var synligt. Skibsinspektøren ved Statsbanernes Søfartsafdeling ses derhos bl. a. at have udtalt: - At
Skibene ved Indsejlingen vare nødte til i Taage
at holde sig tæt op til Fyrskibet, og at et Skib,
der lagde sig forholdsvis tæt herved og nogenlunde
nær Fyrlinien, maatte være udsat for Fare, selv ved
al mulig Forsigtighed fra Færgernes Side.
Om Aarsagen til Kollisionen afgiver Søretten
'
Ingen direkte Udtalelse, undtagen en Meddelelse
om, at dens Medlemmer havde besigtiget og prøvet
"Mount Park's" Skibsklokke og at denne vel fandtes hel, men at den gav en noget hul eller skrattende Lyd og var ophængt paa et mindre heldigt
Sted for Lydens Skyld.
Ovennævnte Kollision ses at have givet Anled- i
ning til 2 Retssager for Sø- og Handelsretten i
København, nemlig en Bjergnings Sag og en Erstatnings Sag. Af Dommene desangaaende gives her følg-:
ende Uddrag:
- I Bjergnings Sagen blev "Mount Park" i Decem-'
ber 1897 under Hensyn til:
1.

at Faren, hvis Em. Z. Svitzers Bjergningsdam- •
per ikke havde været i Nærheden, let havde
kunnet blive betydelig forøget ved Omslag i
Vejret,

2.

at Opretholdelsen af en saadan Bjergnings Institution er forbunden med stor Bekostning og
Risiko, samt
3. at der ifølge Kontrakten intet blev at betale,
hvis Bjergnxngen ikke lykkedes,
i Forbindelse med de øvrige i Sølovens Paragraf
225 nævnte Momenter dømt til i nærværende Tilfælde (ifølge Sølovens Paragraf 226) at betale en
Femtedel af det bjergede Skibs og Ladningens Værdi. "Mount Park's" Værdi i beskadiget Stand var
ansat til ca. 50.000 Kroner (Reparationen ansloges til 11.000 Kr.). Kulladningen solgtes i Korsør for ca. 6.150 Kroner - altsaa 11.000 Kroner
i Bjergeløn foruden 300 Kroner i Sagsomkostninger.
.er den af "Mount Park" mod Indenrigsministeriet paa Statens Vegne, som Ejer af Dampfærgen
"Nyborg", rejste Erstatnings Sag, der blev paadømt den 2. Juli 1898, blev det af den for Indenrigsministeren mødte Kammeradvokat bl. a. gjort
gældende, at "Mount Park" selv maatte siges at være Skyld i det skete Sammenstød, idet denne Damper
havde handlet urigtigt ved at lægge sig for Anker
der, hvor den laa. Endvidere gjordes gældende, at
det ved en med Statsdamper foretagen Prøvefart,
ved hvilken ovennævnte Lods havde været til Stede,
havde vist sig, at "Mount Park", naar den af Lodsen som angivet, havde ligget saaledes, at den

II
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Søforhør i Korsør 25/2 1897 (3):
havde Taarnborg Kirke tæt syd for de gamle Fyrtaar^
ne, i Virkeligheden havde ligget med sin Agterstævn i selve Fyrlinien, d.v.s. i det naturlige
Bælte, der paa begge Sider af denne maa holdes fri
for Sejladsen.
Ifølge Lodsens Udsagn og Udsagnene fra Fyr-Stationsskibets Side maa det antages godtgjort, at
"Mount Park" laa for Anker paa et Sted, hvorimod
der ikke kunde gøres Indsigelse, i al Fald tilstrækkelig syd for Fyrlinien, det kan heller ikke
antages, at "Mount Park" har gjort sig skyldig i
nogen Forsømmelighed med Hensyn til Klokkeringningen. Naar Kammeradvokaten har gjort gældende, at
Sammenstødet paa Grund af den meget tætte Taage
var uundgaaeligt og ikke kunde afværges ved nogen
Manøvre fra Dampfærgens Side, saa kan Retten heller ikke give ham Medhold heri, navnlig af den
Grund, at Dampfærgen fra Overfarten til Nyborg
vidste, at "Mount Park" laa for Anker paa det Sted,;
hvor Sammenstødet skete, og naar Dampfærgen paa
Tilbagevejen, efter at have hørt Fyr-Stationsskibets Signalskud, ikke aldeles nøje vidste, i hvad
Retning og i hvilken Afstand, den da befandt sig j
fra de to Skibe, særlig fra "Mount Park", havde
;
det været dens Pligt at bevæge sig endnu langsom- j
mere eller midlertidigt helt stoppe op, uden at
!
det herimod kan komme i Betragtning, at den, fordi
den udgjorde et Led af Jernbane- og Posttrafiken,
ikke burde forsinke sig mere end nødvendigt.
Ved Rettens Dom blev Indstævnte tilpligtet at
betale Sagsøgeren hele det "Mount Park" og dets
l
Ladning ved Sammenstødet tilføjede 2ab og de derved nødvendiggjorte Udgifter, der i Dommen er ansatte til et samlet Beløb af Kr. 29.278,04? som
tilkendes "Mount Park" med Renter fra 4. Maj 1897
og 4oo Kr. i Sagsomkostninger.
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Bygget 1883 - Kockum, Malmø.
Længde,
,
,
,

største, over S ævnene
77,4-2 m
76,2o over Perpendikulærene
72,4o mellem Stoppebomme
mellem Stoppebom og Frispormærke ....
60,78 Bredde, største, over Hjulkasser
17,68 , paa Spant
lo,37 Dybde fra Dæksbjælke til Top af Køl .. 4.875
mm
Kølhøjde
2o3
Dybgaaende, Middel- med Last af 235
3.H0
Tons
, tom
2.72o
Deplacement ved 2.82o mm Dybgaaende .. I.267
Tons
_
Drægtighed, Brutto Register
945
, Netto 364
Fart med fuld Kraft og 235 Tons Vogn12,25 Knob
last
pr. Time .
22,7 km.
Passagerantal, med Vogne
l.loo
l.loo
, uden Vogne
1.2oo
1.2oo
Antal Baade
6
Personer
Baadene Hummer
141
Antal Redningskranse
5o
4-5o
Redningsbælter
Kedler
.
4
:
Længde af Kedel
3,o5 m
Diameter af Kedel
3,63 Antal Fyrsteder
12
521
qm. ;
Ildpaavirkningsflade
16,75 Risteflade
•
Kedeltryk
»
kg. pr. qcm.
5,6
%
Kulbeholdning
Tons :
Største Kulforbrug pr. Time
1.2oo
kg.
mm
Cylinderdiameter
2 Stk. a
857
2 a I.607
Stempelslag
1.372
Største Antal Omdrejninger pr. Minut .
33
Hestekraft, nominel
363
Største Hestekraft, indiceret
1.2oo
Diameter af Hjul
6.o2o
mm
Antal Skovle pr. Hjul
lo
Skovlenes Dimensioner
2.49o x 965
mm
1 Stk. Dynamo:
63 Volt - 60 Ampere - 43o Omdrejninger pr. Minut.
1 Stk. Dynamo:
65 Volt - 115 Ampere - 3oo Omdrejninger pr. Minut.

Bilag - 1,
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Registreringsprotokoller: Fartøjs Fortegnelse II
Pag. 33-

Nr. 634.

XI-190. (23/H 1886).

Registreringsdato:

Registreringsbevis dat. Struer
27/9 1876.
23/11 1886. (fuldstændig Indregistrering) .

Certifikater:

23/11 1886.

8/11 1888. 8/9 1890.

Bygget 1863 af Å. Howaldt & I. Schweffel, Kiel,
ifølge Bilbrev dat. Kiel 2/6 1863.
1 Stk. 10 NHK. = 45 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter:
Slaglængde:
Fart:
Fabrikat:

A. Howaldt & I. Schweffel, Kiel.

Klinkbygget af Jern.
1 Dæk. Ingen Master.
Forskib med med lodret Stævn. Agterskib med rundt
Spejl.
Halvdæk for og agter.
Ufuldstændig Inderklædning.
Længde:

55 ' 9". Bredde:
dw.

31?28

10 • 0".

brutto.

Dybde s 6•4".

16,09

netto.

Ifølge Købebrev dat. Gaarden bel Kiel 15/8 1876
som ss "Kiel" købt fra Kiel af:
G-rosserer Julius Bruno Kuhnert, København,

født i Rathenau i Preussen 22/7 1847 og meddelt
Borgerskab i København som G-rosserer og Detalilhandler ved Borgerskab dat. København 7/9 1876
i Henhold til allerhøjeste Ordre af l/9 1876.
Efter Firmaets Begæring omdøbt til "Struer".

j
j
I
j

Indførselstolden er ifølge Kvittering dat. Kø- I
benhavns Toldkammer 23/8 1876 betalt med Kr. 359,64i
som er 3$ af Købesummen, 13.500 Reichsmark.
j
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Ommaalt efter Fjernelse af Halvdæk agter ifølge
Maalebevis dat. Aalborg 24/7 1877:
brutto:

28,78.

netto:

14,39.

Ifølge Skøde dat. Struer 29/10 1886 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Nykøbing M.
15/11 1886 solgt til Partrederi, bestaaende af:
Købmand N. Faartoft
"
Chr. Breum
Konsul A. H. Schade
Købmand P . A s e l s e n
"
H. L . Hansen
"
N. Baadsgaard
Bankbogholder Lauritz Nielsen
Handelsbestyrer Fred. Bang
Fabrikant Th. Schourup
Skibsfører L. A. Petersen

Nykøbing M.

l/lO Part

n

x/xo «

n

"
"
n

"
"
"

1/10 "
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10 "
1/10 "

med Købmand N. Faartoft, Nykøbing M., som bestyrende Reder.
Fuldstændig indregistreret med Hjemsted i Nykøbing M. ifølge Rederiets Begæring med Registrerings
Anmeldelse dat. 15/11 1886. Ved den endelige Registrering er Skibet maalt til:
brutto:

28,92.

netto:

14,46.

Efter derom indgivet Andragende, ifølge Generaldirektoratets Resolution dat. 22/11 1886, omdøbt
til "Nykjøbing".
Ifølge Skøde dat. Nykøbing M. 22/10 1888 og
X^ationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Faaborg
2/11 1888 solgt til:
Købmand Carl Sørensen, Faaborg,

for Kr. 1.500.- og efter Andragende, ifølge Generaldirektoratets Resolution af 7/11 1888 omdøbt
til: "Skjoldnæs", ise denne).

2.

yvxve^ote
for

to

^efcfonsQtr. 1503.

over B e s i g t i g e l s e af s / s / JJyfc;Jøbing" af Nykjøbing Kors s
medens Skibet stod paa Bedding paa Aalborg Skibsværft den 29-30/8-15

Skibet er bygget af Helsingør • Jernskibs og Maskinbyggeri og af1 November 1908«
Skibets Dimensioner:
Længde 200s imellem Stevne?
Bredde 31*6* moul&ed?
Dybde 15*9 l / g * moulded$

Fart? Skibet p l e j e r at løbe s er 8 X/2 Mil l a s t e t Skib ( i r o l i g t Tand),og brugeir der da imellem 7 - 8

!Pons Kul ( ø s t k y s t ) pr* Døgn,

Maskinens Omdrejninger er ca. 77 - 78 med ca. 380 I*K»K<
SKibet kan løbe 3 Mil,men s t i g e r da Kulforbruget uforholdsmæssigt* saa

-2-

er det fordelagtigste«
Kubikindholdet for .Kom er i Laderum ...og H e l l e n s k t i l Forkant
Casing i a l t 70075 Cubf*

Indhold af Bunker:

B.B* Side

. 30

«

)

132

" Maskinen bestaar af en Tregangs-Maskine med følgende Dimensioner
Cylindre

15« s 24** s 40«
Slag 27«.

Kedler 2 i Antal.
Diameter 9*9% Længde 10*_0 1/2*.
Hedeflade i a l t 1665 ..x? ....

Skib og Maskineri har Klasse LBureau V e r i t a s * 3/5.1*1.G*P»B. h ø j e s t e Klasse«
Skibet l a s t e r

af Træ (Planker) ca. 400 Stander med Nr. 2 Tank og

M&el-og Maskintanke folde*
Skibets Bund

fandtes at være i Orden f r i for Indtrykninger i P l a d e r -

ne ^ligesom Naglerne var gode*

S- 0 3 SXAR'^SXSi:

-3-

Roret

er et enkelt Pladeror (med løse Tappe) fl*ammen i et Stykke.

saavel Ror som Tappe og Bøsninger, fandtes i god stand*
Agterstavnen

af .smedet Staal (bedre end støbt Staal) r a r l i d t tæret

paa..Underkant af Hæl en, men uden Betydning.
Udenbords Klædningen Hele Skibet rundt fandtes, f r i for Rust,og vel
vedligeholdt,samt uden Indtrykninger i Pladerne,en
trykning fandtes under St*B.*Klyds.fi
Førend Skibet s a t t e s i Vandet, blev de Afskrabninger, der
og her i Bunden og Siderne overstrøget med Patent Farve*

i god Stand.
Jtøl&ene i Wellen paa Broen og Agterdæk er af Staal, vel vedligeholdt,
Kun ubetydelig Rust ..„.fandtes, bliver..af og til overstrøget med Olie.
Forpeaken til Vand er_ cementeret og i Orden.
Kabeirum og Kædekasser vel vedligeholdt©*
Vandet fra Foroeaken kan udpumpes direkte tra Maskinen,ligesom den

fyides~..direkte Igennem .samme Rør*.
Lastrummenes

Skibssider og Spanter (Bulb) er vel vedligeholdte,dels

paastrøget med tyk Massuth Olie og nogle Steder Hønnie,blandt andet
Skibssiderne paa Mellemdækket og det underste af Agterlastens Skibs*
sider? sidste .grundet paa at der ved enkelte Lejligheder tyldes Vand

FÅ KRONBORG

fastgjort saa åen ikke kan flyåe

op.,om ogsaa der er Vand i Lasten*

Tunnellens Top er ikke klædt med Træ under Lugerne. Pladen er fra ny
gjort saa meget tykkere,at det ikke behøves, alt i. god Stand,
Paa Mellemdækket i Broen fandtes en Del Rust,men det vil m blive afbanket og strøget med Olie.

Skibssiderne..-.- paa Mellemdækket var i god Stand*
Ved Nr*, 2 o& Nr. 3 Luge findes en Støtte paa hver Side_...af Lugerne*
Lugekarme med .Skærstokke i Orden, Lugedækslerne er hist og her lidt
medtagne ved Hjørnerne* Oarneringen i Lasterne er noget slidt og
bliver der en Del at forny,naar Skibet igen skal klasse«
Over-og Underbunker

er vel vedligeholdte,det der kunde ses, .fri.for

Rust og oyerstrøgne med Massuth Olie. Der var betydelig med Kul saavel i Over som Underbunker, saa_det hele ikke kunde ._ses. Maskinmesteren,som. har Ansvaret for Bunkernes Vedligeholdelse erklærede,at alt
var i...god Stand, garneringen var dog noget slidt. __..
Skibet har dobbelt_Bund overalt og er Bunden inddelt som følger:
Nr. 1 Tank

40

«

*

4

B

5

®

32

w

delt langskibs

o
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* . » Zslt

541 Tons«

Kr. 1 Tank, .fandtes indvendig i god Stand.noget løs. Cement fandtes i
Bunden,men blev nu.repareret*
Hr. 2 Tank fandtes indvendig genneragatende i god Stand, dog er der
h i s t og her nogle Rustblaser paa BundstoKkene5Som bør af skrabe s , naar
Lejlighed g i v e s , e l l e r naar Skibet igen skal klasse* de t o a g t e r s t e
Spantefag i n d t i l Kedeltankene fandtes at være temmelig rustne paa
BundstoKke, Skod og Tanktop s disse t o Rum blev nu afbanket og det
hele indvendig overstrøget med Massuth Olie*
Det t i l r a a d e s

mindst t o Gange om Aaret.at undersøge disse Spantefag,

samt overstryge Staalet med,Olie,at det ikke i Tidens-Løb skal r u s t e
op® Adgangen t i l Agterpart af Tanken e r igennem Mandehuller der sid?der i Ke&elrummet „indenfor Koilisionsskoddet. Det er Varmen fra Ked«
l e r n e der bevirker, at disse t o Spantefag s p e c i e l t , angribes af Rust s
derfor maa der passes.gc
bankene under Kedlerne er vel vedligeholdte og godt indsmurte med
O l i e , h v i l k e t e r nødvendigt .for at holde dem f r i for Rust, Massuth
Olien nedsættes i disse ca. . t o Gange, om Aaret,_..Kvantummet a l t e:
som det t i l t r æ n g e s . Naar Skibet engang s&al klasse*var d e t . a t anbefal e at skrabe a l l e løse Skaller af indvendig; fra ny af har Tankene

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
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Tankene under Maskinen tiltsssnges ved Lejlighed eller senest ved

Klasse fornyelsen at "blive afskrabet indvendig samt rengjorte of ce-

.erne,samt ledes Vandet,.som fremkommer ved at Spildedampen fra
) Spil og Pumper bliver kondenseret i Kondensatoren, herned, og be~
Vand igen til Kedlernes Brug* Som Følge af dette,maa
disse Sanke, ikke olies indvendlg5da Vandet saa vil blive fedtet og
foraarsage Skade paa Kedlerne«,
Hr. 5 Sank var indvendig noget rusten i de i<* Spantefag, der støder
op til Maskintankene*__ Rusten blev afbanket nu og staalet overstrøget
med Olie. Paa de øvrige Bundstokke var der hist og her nogle Rustblaser og bør.Tankene renses ved Klassefornyelsen*. Kogen løs cement
som fandtes i Bunden blev bortfjernet og ny% Cement nedlagt«
Kr. 6 Tank var ..indvendig i god. stand«
I Agterpeaken fandtes, en Del Mudder.ssom blev bort fjernet, ellers var .
Peaken i god Stand,
5 Kagler i Klædningen ved Agterstevnen viste sig ikke at være aldeles

tætte,de er meget vanskelige _at_ komme til.saa jdet bliver maaske nød-

ler findes en Ferskvandstank til Skibets Brug indeholdende ca* 8 Tons

-SANDELS- CG SØFARTSMUSEE"
PÅ KRONBORG
-"0>'

nyede for Nykjøbing Mors

4 Stk. Brændkarme til den
jr af Metal (Fo.^fi

[elhedsintryKket af saavel
v e l vedligeholdt Stand, saa man ikke faa^
bygget 1906,

z^y^C^.
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. Int. - 1,

Bygget 19o6 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.
Byggenummer 113«
1 Stk. 83 NHK. - 48o IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 1 5 - 2 4 - W

Slaglængde: 27"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2 Master, k Luger.
Bak 23 Fod. Brodæk 84 Fod. Halvdæk 71 Fod.
k vandtætte Skodder.
Vandballast: 3*fl Tons.
2ol,2 x 31,6 x lk,k
132 / l.o48

dw.

Fod.
918

brutto

569

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 49o/l9o6 dat. 7/11 19o6 er
Skibet bygget til:
A/S. Nykøbing Mors Dampskibsselskab, Nykøbing p. M.
Havnefoged Anders Peter Rasmussen, Nykøbing p. M., er Selskabets Forretningsføerer.
Indregistreret 8/11 19o6.
Ifølge Anmeldelse Nr. 422/1913 dat. 13/lo 1913 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Thurø, Thurø,
og omdøbt til "Petrine Hansen". Salgssummen Kr. 23o.ooo.Samtidig er Skibets Hjemsted forandret fra Nykøbing p. M.
til Thurø.
Registreret 21/lo 1913-
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Int. - 1,

Bygget 1914 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.
Byggenummer 122.
1 Stk. 67 NHK. - 447 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: 14-22^-37"

Slaglængde: 24"

2 Stk. skotske Kedler.
Risteflade 39 Kvadratfod. Hedeflade 1.343 Kvadratfod.
Kedler og Maskine fra Byggeværftet.
Bygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger.
Bak 3o Fod. Brodæk 88 Fod. Halvdæk 36 Fod. Poop 17 Fod,
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke

238 Tons

Forpeaktank

39 -

Agterpeaktank

3° -

218,2 x 32,5 x 14,8 Fod.
80 / 1.22o

dw.

9oo

brutto

49o

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 462/1914 dat. 3o/ll 1914 er
Skibet bygget til:
A/S. Nykøbing Mors Dampskibsselskab, Nykjøbing Mors.
Byggepris Kr. 300.000.Indregistreret 3o/ll 19l4„
Ifølge Anmeldelse Nr. 66/1916 dat. 28/1 1916 er
Skibet solgt til:
Skibsreder Arnold Peter Møller, København.
Registreret 28/1 1916.
Ifølge Anmeldelse Nr. 173/1919 dat. 2o/3 1919 har
Skibet forandret Navn til "Lexa Mærsk" (il). Se denne.
Registreret 31/3 1919.
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. Int. - 1.

Bygget 1914 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.
Byggenummer 122.
1 Stk. 67 NHK. - 447 IHK. Tregangsmaskine.
Cylinderdiameter: l4-22i-37"

Slaglængde: 24"

2 S^k. skotske Kedler.
Risteflade 39 Kvadratfod. Hedeflade 1-343 Kvadratfod.
Kedler og Maskine fra Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Well Deck. 2 Master. 3 Luger.
Bak 3o Fod. B r o 88 Fod. Halvdæk 56 Fod. Poop 17 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke

258 Tons

Forpeaktank

39 -

Agterpeaktank

3o -

218,2 x 32,5 x 14,8 Fod.
80 / 1.19o

dw.

9oo

brutto

49o

netto.

Bygget til:
A/S. Nykjøbing Mors Dampskibsselskab, Nykjøbing M.
28/1 1916 anmeldt solgt til:
Skibsreder A. P. Møller, København,
uden Navneændring.
2o/3 1919 anmeldt omdøbt til "Lexa Mærsk" (II). (se denne)
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ss Nykjøbing.

N T C J.

Billeder: A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft
1897 - 1922.

Negativer:

Litteratur;

; V. - 1.
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Nymindegab.

(Sandpumper).

\I

,

NJRB.

/OXXG.
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Nymindegab.

NJRB. / O X X G .

Bygget I898 - J. & K. Smith, Kinderdijk.
1 Stk.

KHK. - l8o IHK. Compoundmaskine

Cylinderdiameter

Slaglængde

Fabrikat:
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk. 1 Mast.
5 vandtætte Skodder.
Vandballast:
Længde

88,1

Bredde

di-/. 83

19,9

brutto

Dybde
24

8,6

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 323/1898 dat. 22/4 1898 er
Skibet nybygget til:
Statens Vandbygningsvæsen, København.
Skibets Hjemsted er Esbjerg.
Registrering er foretaget 3o/4 I898.

I 1941 var Skibet udlejet til Ringkøbing Kommune
og stationeret i Ringkøbing Havn, hvor det fungerede
som Elektricitetsværk, da Byens eget Værk paa Grund af
Oliemanglen ikke kunde benyttes.

16/12 1949 anmeldt ophugget. (Udslettet 17/12 1949)

Int. - 1,
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ex

Newton.

N Q M C.

Int,

Bygget 19o7 - A/S. Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri.
Byggenummer 1171 Stk. 148 NHK. - 630 IHK. Tregangsmaskine. Fart lo Knob
Cylinderdiameter: 17-271-47"

Slaglængde: 33 M

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 corrugerede Kanaler.
Risteflade 35 Kvadratfod. Hedeflade 2.426 Kvadratfod.
Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme.
Fabrikat: Byggeværftet.
Klinkbygget af Staal.
1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 4 Luger.
Bak 23 Fod. Brodæk loo Fod. Halvdæk 77 Fod. Poop l8 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast: Dobbeltbundtanke

k!3

Tons

Forpeaktank

26 -

Agterpeaktank

15 -

237,9 x 36,7 x 17,5 Fod.
266 / 1.812

dw.

I.318

brutto

8lo

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 569/19o7 dat. 19/lo 19o7 er
Skibet som ss "Newton" bygget til:
A/S. Dampskibsselskabet H. Kirschner, Aktieselskab,
København.
Indregistreret 21/lo 19o7.
Ifølge Anmeldelse Nr. 33/191o dat. 3o/12 19o9 er
Skibet solgt til:
A/S. Dampskibsselskabet Neptun, København,
for Kr. 380.000.Registreret 25/1 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. H6/I9I0 dat. 1/3 I9I0 har
Skibet forandret Navn til "Næsborg".
Registreret 2/3 191o.
Ifølge Anmeldelse Nr. 79/1917 dat. 24/1 1917 er
Skibet den 4/1 1917 sænket af tysk U-baad i den engelske
Kanal 3o Sømil N.t.V. for Sept Iles paa Rejse fra Sunderland til Bayonne med Kul. Besætningen reddet. Assurance
Kr. 825.000.Udslettet af Register 26/1 1917 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - I - Registreringsprotokol Nr. 22 - 33.
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Bygget 1913 - Frederikshavn Værft og Flydedok.
Byggenummer l4l. Værftets Dampskibsnybygning Nr. 1.
1 Stk. 9 NHK. - 98 IHK. Compoundmaskine.
Cylinderdiameter: 8,3

- 15,3"

Slaglængde: lo,5"

Fabrikat: Steen & Kauffmann, Elmshorn.
Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 1 Mast. 1 Luge. Maskine agter.
Bak 13 Fod. Poop 14 Fod.
4 vandtætte Skodder.
Vandballast:
98,5 x 18,6 x 7,7 Fod.
/

dw.

l4o.,27

brutto

67,06

netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 287/1913 dat. 16/6 1913 er
Skibet bygget til:
Prokurist Axel Johannes Theodor Petersen, København,1
til Paketfart mellem Næstved og København og med Hjemsted
i Næstved.
Indregistreret 16/6 1913.
Ifølge Anmeldelse Nr. 157/1914 dat. 25/3 1914 er
Skibet solgt til:
Skibsreder K. Puhling, Riga,
og omdøbt til "Maiga".
Udslettet af Register 25/3 1914 - Udslettelsesprotokol
Nr. 5 - II - Registreringsprotokol N . 24 - lo.

Lloyd 1914-1934

Maiga - K. Puhling, Riga.

2o/8 1934 sunken 23 Sømil syd for Windau.
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Billeder:

Negativer:

Litteratur:

"Seekiste" Maj 1957 Pag. 446: Letlands
Handelsflaade 1918 - 194o: ss "Maiga"
K. Puhling, Riga.

V. - 1.

