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Rockall
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Ang. et Power Point foredrag om udvandring og Danmarks Titanic

Den største ulykke i dansk skibsfarts historie:
Om udvandrerskibet Norge (DFDS) og dets forlis
ved Rockall i Atlanterhavet 1904
Forliset af udvandrerskibet Norge er ikke så kendt som den store ulykke med Titanic 8 år senere. Ikke desto mindre
var Norges undergang også en frygtelig begivenhed med tragiske konsekvenser for de mange passagerer.
I foredraget hører vi om udvandringen til Amerika og om den største ulykke i dansk skibsfarts historie, hvor over 600
mennesker omkom og kun 160 personer blev reddet. Beretningen viser noget om de problemer og lidelser,
menneskene dengang var villige til at udsætte sig for i drømmen om et bedre liv.
Vi ser billeder fra Norges sejlads og hører om forliset og redningsbådenes skæbne. De overlevende fra den sidste
redningsbåd blev bragt i land på Færøerne 8 dage efter forliset. Laura Petersen var en af de reddede personer, og hun
blev som den eneste kvinde nogensinde æresmedlem af Dansk Skibsførerforening på grund af sin utrættelige energi
og opmuntrende tilråb i redningsbåden.
Vi følger nogle af de reddede personers videre liv. Den sidste overlevende døde i 1987.
Der er ikke tale om et traditionelt foredrag, da det er en fortløbende fortælling med billeder og en kortfattet tekst,
hvortil der knyttes kommentarer og bemærkninger. Det kræver en projektor og et lærred.
Jeg kan dog selv medbringe begge dele. Varigheden er 2x45 min. Honorar efter aftale.

Et par udtalelser:
- Kaare Kristensen er en fantastisk fortæller, og foredraget var yderst velforberedt. Jette Munk, formand for Museumsforeningen Læsø.
- Endnu en flot præsentation, kun med roser. Stort arbejde og research. Syddjurs Folkeuniversitet.
- Foredragsholderen forstod virkelig at fange tilhørerne. Et rigtig godt foredrag. Maritimhistorisk Selskab, Folkeuniversitetet og Sea War Museum.

