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På et værft i Kina genskabes nu skibet, som alle 
kender: Titanic. Verdens største passagerskib, 
som sank i 1912, vil igen fragte passagerer fra 
Europa til Amerika. Skibet vil være klart om tre 
år. Den australske rigmand Clive Palmer står 
bag Titanic II.

SKAL DU MED OM BORD?

TITANIC 
SKAL SEJLE IGEN
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TITANIC
Beretning

Titanic skal sejle igen. Det er den australske 
forretningsmand og politiker, professor 
Clive Palmer, som har afsløret, at arbejdet 

med at bygge en tro kopi af verdens største 
passagerskib fra 1912 er blevet genoptaget på 
CSC Jinling skibsværftet i Kina.

Om tre år vil man kunne se Titanic II tude  
afgang med tågehornet fra Southampton i Eng-
land og sætte kursen mod New York. Det er  
tanken, at det skal sejle regelmæssigt på denne 
rute, men også besøge andre lande. Flere end 
20.000 personer har skrevet sig op til at modtage  
nyhedsbreve om Titanic II, og de mest ivrige  
forsøger også at bestille billetter, men endnu 
foreligger der ingen officielle priser.

Det nye Titanic vil som forgængeren være 

inddelt i klasser med fine restauranter og luk-
suskahytter til de velbeslåede. Skibet vil være 
270 meter langt, 20 meter højere end Rundetårn 
og veje 56.000 ton. 

Det vil blive drevet af fire plus to gigantiske 
dieselmotorer af mærket Warsila med en samlet 
ydelse på 38 MW. Clive Palmer lover, at Titanic II 
teknologisk vil leve op til 21. århundredets state 
of the art; det bedste af det bedste.  

Professoren, som Clive Palmer ynder at kalde 
sig, da han i en kort periode har undervist som 
”adjunkt professor” i bæredygtig udvikling på 
et universitet, er en af Australiens rigeste. Hans 
formue, som estimeres af Forbes til ca. 12 mil-
liarder kroner, er skabt på ejendomshandel på 
”Guldkysten” i Australien og senere på minedrift 

i Queensland og Western Australia,  
hvor hans virksomhed  

udvinder kul og jern, der 
eksporteres hoved 

sageligt til Kina. 
Nu har Cl ive 

Palmer så for-
stærket sine 

bånd til de 
kinesi-

ske handelspartner ved at have bestilt en fuld-
stændig kopi af Titanic, som sank for over 100 år 
siden efter at have kollideret med et isbjerg 200 
sømil ud for kysten ved New Foundland. 

Det var tilbage i 2012, at Clive Palmer første 
gang annoncerede, at han ville bygge Titanic II. 
Men dengang strandede projektet på en øko-
nomisk strid mellem den statsejede kinesiske  
virksomhed Citic Group og Palmers minedrift-
virksomhed. Retten tilkendte nogle år senere 
Clive Palmer flere hundrede millioner dollar, som 
det kinesiske selskab skulle betale for rettigheder.

Planerne om at bygge Titanic blev derefter 
endnu en gang sat i søen, og pressemeddelelser 
røg ud fra hans datterselskab Blue Star Line om, 
at Titanic II ville være klart i år 2022.

Et af de første spørgsmål, som Clive Palmer 
altid bliver stillet under pressemøder, er, om  
Titanic II kan synke.

”Selvfølgelig vil det synke, hvis man laver 
et hul i det. Men det bliver bygget, så det ikke 
kan synke. Det bliver et moderne skib med de  
nyeste navigations- og sikkerhedssystemer, der 
kan sikre, at det ikke vil ske. Men er man over-
troisk, som du er, så kan alt jo ske,” svarede Clive 
Palmer journalisten. 

Nu bliver verdens største passagerskib fra 1912, 
Titanic, genskabt. Om tre år vil Titanic II som et andet 
spøgelsesskib krydse Atlanten med 2400 passagerer 
om bord. Foto: Titanic: World’s Largest Museum 
Attraction Missouri i USA.2.

Der var kun 20 redningsbåde på Titanic, selvom det 
oprindeligt var planlagt at der skulle være 64. To grunde 
angives: Man regnede ikke med en større ulykke, og 
man mente redningsbådene optog for megen plads på 
dækket.

Den sidste redningsbåd fra Titanic inden det sank. 
Fotoet er taget af en passager på dampskibet Carpathia, 
der kom til undsætning.

Titanic II vil være klar i år 2022.
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TITANIC SPECIFIKATIONER (1912)
Deplacement 52.310 tons
Tonnage 46.328 BRT
Længde 269,1 m
Bredde 28,0 m
Dybgang 19,7 m
Mastehøjde 10,5 m
Maskine Dampkedler: 24 dobbelte og fem single-kedler
Motorer  To dampmotorer
Effekt 46.000 hk 
Kraftkilde To trebladet skruer og en centerskrue med fire blade
Hastighed Cruising: 21 knob (39 km/h) Maks.: 23 knob (43 km/h)
Besætning 885 stk. 
Passagerer ca. 2200 stk.

TITANIC
Beretning

MYTER OM TITANIC
Om morgenen den 15. april meddelte New York Times, at den nye liner havde 
ramt et isbjerg og var sunket omkring midnat. Samme eftermiddag var over-
skriften i New York Evening Sun: ”Alle reddet fra Titanic efter kollisionen”.

Forvirringen var total. Ingen havde fantasi til at forestille sig, at skibet 
vitterlig var sunket. Da de første overlevende kom i land, var beretningerne  
præget af chok, og rederiet tilbageholdt oplysninger af økonomiske grunde.  
Nogle skulle have solgt deres aktier hurtigst muligt. Og myten om Titanic  
var begyndt. 

Mange spørgsmål dukkede op. Hvordan døde kaptajn Smith? Var passa-
gerne på 3. klasse virkelig låst inde? Spillede strygeorkestret, mens skibet 
sank? Og hvorfor troede man, at Titanic var synkefrit?

Når sidstnævnte opfattelse havde bredt sig, skyldtes den rimeligvis,  
at søfartsmagasinet Shipbuilder i en artikel om ingeniørbedriften i for- 
bindelse med bygningen af Titanic skrev: ”Med Titanic’s tværgående skot 
og vandtætte døre fremtræder dette fartøj som praktisk talt synkefrit.” Det 
var pressen, der fejlagtigt udlagde dette som en garanti fra rederiets side.

Om passagerne på 3. klasse tyder mange beretninger på, at de vitterlig 
blev ladt i stikken. De var forment adgang til dækket efter 22 om aftenen, 
og de fleste lå derfor og sov, da ulykken indtraf.

Der var formodentlig flere mænd, som forklædte sig som kvinder for 
at komme med i en redningsbåd. Og et rygte siger, at kaptajn Smith sidst 
blev set svømmende i det iskolde vand med en baby i armene. Andre har 
berettet, at han skød sig en kugle for panden, mens en tredje mulighed 
er, at han stod på broen i stoisk ro, mens han råbte: ”Be British, boys, be  
British” (Opfør jer som englændere, drenge, som englændere).

Kilder: Richard Juhre, Silkeborg Bibliotek, Nichol, Mark: Frequently Asked 
Questions about the Titanic and other ships of the White Star Line.  

FAKTA OM TITANIC (1912)
Titanic, RMS (Royal Mail Ship) Titanic, britisk passagerskib, der på sin 
jomfrurejse fra Southampton i England til New York City, USA, i april 1912 
kolliderede med et isbjerg og totalforliste ca. 200 sømil sydøst for New-
foundland med tab af ca. 1500 menneskeliv. Skibet havde fået en flænge i 
skroget som gik hen over flere af de vandtætte skotter.

Vraget blev lokaliseret i 1985 på 3800 m dybde, og siden har flere ekspe-
ditioner fotograferet det og hentet en række ting op derfra.

Titanic var med et deplacement på 52.310 t og en bruttoregisterton-
nage på 46.328 verdens største skib og blev anset for at være synkefrit. 
Skibet havde dobbeltbund og var udstyret med 15 vandtætte skotter. Det 
blev bygget på værftet Harland & Wolff i Belfast.

Blandt de 2224 mennesker om bord var nogle af tidens kendteste navne,  
redningsudstyret var aldeles utilstrækkeligt, og dramaet, der strakte sig 
over et par timer, fra kollisionen sent om aftenen 14. april indtil skibet 
sank efter midnat til den 15. april, blev i detaljer beskrevet af overlevende. 

Titanic har lige siden forliset været emne for over 1000 bøger og adskillige  
film. Opsigtsvækkende var den 11-dobbelte Oscar-vinder Titanic (1997), 
instrueret af canadieren James Cameron.

CHOK DA TITANIC SANK
Mens Titanic blev bygget i Belfast i starten af 1900-tallet, så vil finske 
Deltamarine, Blue Star Line og det kinesiske CSC Jinling tage hånd om 
Titanic II her i det 21. århundrede med et nyoprettet hovedkvarter i Paris. 

Det kinesiske værft er vant til at håndtere de største kargo- og  
containerskibe siden 1952, og ifølge Clive Palmer udfordrer kineserne nu 
markedet for luksusyachts, hvor europæerne ellers står for 75 procent af 
produktionen. 

Blandt branchefolk er der en smule forbløffelse og løftede øjenbryn  
over Clive Palmers indtog på krydstogtmarkedet. I forvejen har han  
investeret i en lokal fodboldklub i Queensland, som nu er et bundhold,  
desuden i opdrætning af heste og en oplevelsespark med dinosaurer- 
figurer i fuld størrelse – og nu altså også i en kopi af Titanic.

Prisen er anslået til 500 millioner dollars for kopien. Men professoren 
er ustoppelig: ”Titanic II bliver samme størrelse som sin forgænger med 
840 kahytter og ni dæk. Det bliver den ypperste luksus med swimming- 
pools, biblioteker, gymnastiksale, de fineste restauranter og luksus- 
kahytter. Den markante forskel bliver under vandlinjen med svejsninger i  
stedet for nitter, en bulbstævn for bedre brændstoføkonomi og større 
ror og bovpropeller for øget manøvredygtighed,” forklare Clive Palmer.

Da man i sin tid byggede Titanic i Belfast var det i et forceret tempo, og 
kun de mest krævende samlinger blev lavet af stålnitter, resten af mere 
skrøbelige jernnitter. Med vores tids teknologi er lagt op til et langt mere 
sødygtigt skib, og det nye bliver da også 3,7 meter bredere for at skabe 
mere stabilitet. De fire karakteristiske skorstene er mest til pynt og har 
ikke den store praktiske betydning.  

Titanic i al sin magt og vælde i 1912. Under overfarten arbejdede 289 fyrbøder med at 
skovle kul for at holde blus på kedlerne dag og nat.

Titanics rute i 1912 gik via den franske by Cherbourg og den irske Queenstown, før 
kursen blev sat mod New York.
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TITANIC
Beretning

Den danske filosof Arno Victor 
Nielsen mener, at Titanic II 
kun bliver for fladpandede 

nyrige og andre idioter.

Sådan vil trappen til 1. klasse 
komme til at se ud, fuldstændig 

som på Titanic fra 1912, der nu 
ligger på havets bund. Foto fra 

Museum Branson, Missouri i USA.

DELTAMARINE DESIGNER
Deltamarine, som blev grundlagt i Finland i 1990,  
har et af verdens største krydstogtskibe på  
deres CV nemlig ”Oasis of the Seas” en kæmpe, 
der blev søsat i 2009 og som med 16 dæk har plads 
til knap 6000 passagerer. 

Investorer i branchen stiller dog spørgsmåls-
tegn ved, om Titanic II bliver en god forretning. 
Titanic II vil kun kunne tage en tredjedel passa-
gerer i forhold til Oasis of the Sea, og det bliver 
90 meter kortere. Så fra starten af er der lagt op 
til, at Titanic II skal kredse om et mindre, men 
absolut velstillet segment til sine krydstogter. 

Den officielle forklaring på at genskabe  
Titanic er dog ikke økonomisk, men derimod ”for 
at ære de heroiske mennesker, der byggede det 
første Titanic, at hylde deres bestræbelser på at 
bygge et hidtil teknisk vidunder på havet. Og i 
sorg over og kondolence til de over 1500 menne-
sker, der mistede livet, da skibet sank.” 

Da Titanic stævnede ud fra Southampton ons-
dag den 10. april 1912 sagde man, at skibet var så 
velkonstrueret, at det umuligt kunne synke. I 
begyndelsen af 1900-tallet blomstrede industria- 
liseringen og naturvidenskaben havde vind i 
sejlene. Det var mennesker og maskiner, man 
talte om. 

Titanic var symbolet på den ny tid og på  
menneskets beherskelse af verden. Derfor ud- 
løste det et verdensomspændende chok, da  
drømmen bristede og skibet fem dage senere 
forsvandt fra Jordens overflade. 

Til gengæld opstod myten ”Titanic”. Hvad 
skete der egentlig? Hvorfor sank det? Hvis skyld 
var det? Den dag i dag trækkes besøgende ind  

på vandreudstillingen om Titanic, folk køber 
vragdele på auktioner, og vi ser film om katastro-
fen, især efter at Hollywood-instruktøren James 
Cameron dykkede ned på 3800 meters dybde og 
filmede vraget, mens han skrev drejebogen til en 
af de bedst sælgende biograffilm nogensinde.  
En romantisk helaftensfilm i to dele: Titanic. I  
pausen kunne publikum holde hinanden i hænder- 
ne og sunde sig lidt over drama-dokumentaren.

Palmer har også inviteret James Cameron 
til at sejle med på jomfrusejladsen. Den kendte 
filminstruktør og dykker har nemlig sagt, at der 
ikke er flere oplevelser at hente ud af Titanic. 
Hvortil Palmer har svaret: “Well James, this is 
something you can do.” 

Nogle vil måske nok mene, at bægeret er ved 
at være fyldt med en replica af Titanic i fuld 
størrelse. En af dem er den danske filosof Arno 
Victor Nielsen.

ET FLADPANDET PROJEKT
Clive Palmers beslutning om at sejle med på  
Titanic-bølgen vækker ikke begejstring hos den 
danske filosof og skribent. Arno Victor Nielsen 
mener, at pirringsværdien for at sejle med som 
passager kun vil være kortvarig, og interessen 
hurtigt vil fordampe. ”Det er en ekstrem kapitali-
sering af myten. Men han gør det omvendt: Et er 
at gøre et skib til en myte, noget helt andet er at 
gøre en myte til et skib. Det sidste er bare tyveri 
af noget, som mange har betalt for med livet.”

Titanic blev en myte, fordi katastrofen satte 
et stort spørgsmålstegn ved de tekniske frem-
skridt på den tid. Det rokkede ved de nyvundne  
værdier, de tekniske landvindinger og vores  

forståelse af verden. Men at bygge en kopi bidrager  
ikke til den diskussion – det er blot for at pirre 
en dekadent nysgerrighed, og jeg mener, han 
kommercielt er for sent ude,” forklarer Arno 
Victor Nielsen.

”Det er ikke engang morbidt. Det har alle- 
rede udspillet sig, da folk kunne købe vragdele og  
bøger, der endevender hele myten – jeg vil sna-
rere kalde det for oplevelsesøkonomi af værste  
skuffe. Hvis du sejler med, så bliver det sammen  
med fladpandede nyrige, der jager depraverede 
oplevelser, men det er en pseudo-oplevelse, hvor 
vi har glemt at spørge til kvaliteten. 

Jeg kan bedre forstå, hvis rige mennesker 
køber billet til det årlige nytårsbal i Wien, der 
koster en formue, eller går på golfbanen, hvor 
de samtidig kan pleje deres netværk – det er der 
trods alt noget i, men det her er en stinker og 
bundskraber,” siger den danske filosof.  

Arno Victor Nielsen forudser, at Titanic II i 
bedste fald ender som et fast forankret hotelskib 
i USA. ”Det ville sådan set være skægt nok som 
hotelværelse, men ikke som et krydstogtskib. 
Jeg tror, det er en investering, han kommer til 
at fortryde. Men måske tager jeg fejl, det får vi 
at se,” slutter Arno Victor Nielsen.

Svaret skulle komme i år 2022. Clive Palmer 
har dog før haft vidtløftige projekter, der for- 
svinder i den blå luft. Han er i øjeblikket optaget  
af at blive genvalgt til parlamentet for hans  
parti United Australia Party under sloganet 
“Make Australia great.”
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