
1912  Kom for sent til Titanic 
 

Han hadde gått seg en tur opp i bakkene i Sondalen i Hegra. Her hadde Kjelberg Sonen sin 

faste plass hvor han gjennom tenårene trakk seg litt tilbake, et sted som ga ham visjoner. Lite 

visste han at dette var rutiner som lå nedarvet i ulike kulturer verden over. Han hadde hørt om 

diverse indianerstammer i Nord-Amerika som gjennomføret sin konfirmasjon med ulike 

manndomsprøver, hvor avsluttende eksamen var en seremoni tilbaketrukket for seg selv - 

hvor en skulle møte åndene som skulle gi vedkommende en fremtidsvisjon. Medisinmannen, 

krigerhøvdingen og de andre hadde hisset unggutten opp til å møte sin skjebne gjennom en 

ekstase og rus, kanskje ved hjelp av spesielle røkelser, rusmidler og ritualer. Denne 

ensomheten for seg selv på en hellig plass langt ute i ødemarken, frembrakte hallusinasjoner. 

Veien videre i livet ble lagt.  

 

Kjelberg hadde bestått sin konfirmasjon for seks år siden. Deretter hadde tankene gått mot sitt 

veivalg. Han tok seg arbeid på storgårdene rundt omkring. Å tenke utdanning var mest 

håpløst. Faren hadde vært i Amerika et par ganger på arbeid. Han visste om mange som hadde 

utvandret dit, noen kom tilbake, noen fortalte - og Amerikabrevene fortalte sitt gjennom flere 

tiår. Ikke alt var sant, men det kunne ikke han vurdere. Noe skremte, noe lokket. 

Ungdommens yre gener var i bevegelse, pushet på. Han hadde hørt om indianernes ultimate 

nederlag ved Woundee Knee 20 år tidligere. Det var noe fasinerende ved indianerne, selv om  

de ble betraktet som tilbakestående, brutale og ukristelige villmenn av nordmennene som slo 

seg ned på prærien. Han hadde hørt om deres merkelige ritualer. Nå følte Kjelberg seg mest 

som en indianer selv, som hadde trukket seg tilbake til ensomheten for å få sin visjon. Et bilde 

som skulle fortelle ham om veivalg og fremtiden. Han tittet mellom trærne ned mot hjemmet i 

Kjelberg hadde nok sine visjoner. 
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Sondalen. Han tenkte på hva faren hadde fortalt om Amerika. Han tenkte på hva kameraten 

fra Hegra hadde snakket om. Kompisen hadde mest bestemt seg for å reise til the promised 

land. Men det hadde ikke gått så bra med den forrige Kjelberg i familien, som han var oppkalt  

etter, og som dro til Amerika i 1889. Denne Kjelberg hadde nok også planer om en kort tur 

over, hjemme satt nemlig kjerring Serina igjen og deres tre år gamle datter Ane. Kjelberg den 

første kom aldri tilbake. Han døde i Amerika kort tid etter ankomst. Vår Kjelberg humrer litt 

for seg selv der han tenker på sin navnebror. Serina og Kjelberg den første giftet seg den 15. 

november i 1886, og dagen derpå, den 16., ble Ane født. "De gjorde det liksom fort unna i de 

dager", sa han halvhøyt til seg selv. Så er tankene tilbake til spørsmålet fra kompisen om å 

reise til Amerika. Her på sitt ungdoms skjulested hadde han igjen fått den visjonen han var 

kommet for å få, de råd som ga ham kraft til å fatte en avgjørelse. Jo, sannelig skulle han over 

for å møte de han nok fryktet litt gjennom alle brutale fortellingene, men som han også var 

meget nysgjerrige på - og følte seg litt likesinnet med - i alle fall hva gjaldt behovet for å ha 

sine hellige plasser til å fremkalle visjoner. Den dagen i 1911 fikk Kjelberg Sonen sin store 

visjon. Han tok en avgjørelse. Han utvandret til Amerika.      

 
Kjelberg Sonen ble født den 30. november 1890, som sønn av Lina Olsdatter Skatvalsveen 

(1871-1943) og Petter Pettersen Sonen (1858-1946). Kjelberg hadde fire søsken: Anna (1895-

1977), Emma (1897-1972), Petra (1900-1983) og Ole Petter (1902-1986). Av disse merker vi 

oss Emma, som er mor til min første og primære kilde: Per Vollan, f. 4. desember 1928 og 

som i dag bor i Søndre gate på Stjørdal i lag med sin kone, Astrid. Andre viktige bidragsytere 

er Per sin søster, Bjørg - som bor utenfor Moss, Rolf Arnold Krogh i Sondalen og John Arve 

Vollan på Skatval. 

 

 25. juni 2012. F.v: Venke Bjerkås, Rolf Arnold Krogh, Jorid Bjerkås, Per Vollan, Bjørg Måleng og 

John Arve Vollan  



For å sette familien her i Stjørdalen enda mer inn i bildet, må vi tilbake til den Kjelberg jeg 

kalte for Kjelberg den første, f. 1864, som altså var onkel til vår Kjelberg og som døde i 

Amerika. Han var gift med Serina Nilsdatter, f. 1862. Da Serina ble ung enke, giftet hun seg 

med enkemann Nils Andreasen Sundal. De får sønnen Andreas (1903-1992), som i sin tur er 

far til Nils Sundal (f. 1954) på Sundal Vestre. Nils Andreas Sundal fra Sonfossen og Petter 

Sonen, far til vår Kjelberg - var i følge Gårds- og slektshistorie for Hegra, bind I - flere ganger 

i Amerika for å arbeide. I det ligger nok forklaringen på hvorfor de to Kjelbergene reiste over. 

En av mine medhjelpere, Turid Stokke Bakken i Sjetnemarka, har funnet ut at Petter Pettersen 

Sonen, f. 26. mai 1858 (far til vår Kjelberg ) reiste fra Trondheim til England med skipet Juno 

fra rederiet American den 16. mars 1892 med destinasjon Sacramento i California. Billetten 

var betalt i Trondheim. - Et søskenbarn av Kjelberg var Olaf Sonen, f. 22. mars 1878 (sønn av 

Petrine). Han reiste fra Trondheim til England med skipet Tasso fra rederiet Stjerne den 7. 

april 1903 med destinasjon Minneapolis, MN. Billetten var betalt i Trondheim. Far til 

Kjelberg, Petter Pettersen Sonen - amerikafareren - var hans onkel. Vi må derfor gå ut i fra at 

det var sistnevnte som var rådgiver og kontaktperson overfor andre i slekta som ville reise til 

Amerika. 

 

 

Det er i år (2012) 100 år siden verdens mest 

kjente skipsforlis. De fleste kjenner til 

Titanic. Dette skipet som ikke kunne synke. 

Titanic tilhørte White Star Line. Skipet var 

269 meter langt, 28 meter bredt og 53 meter 

høyt fra kjølen til skorstein. Kapasiteten var 

på 3 547 mennesker (både mannskap og 

passasjerer), men på jomfruturen var det 2 

228 eller 2 223 ombord, fordelt på 337 på 

første klasse, 285 på andre klasse og 721 på 

tredje klasse. Dertil kom et mannskap på 885. 

Enkelte steder står det et mannskap på 848, 

Titanic, skipet som "ikke kunne synke" 



og totalt 2 207 ombord. Alle tall i forbindelse med Titanic, inkl. antall omkomne, er usikre og 

variere fra publikasjon til publikasjon. Rederiet (White Star Line/Cunard) oppga ett tall, 

Handelsdepartementet et annet, og granskingskommisjonen et tredje. Skipet hadde 20 livbåter 

til kun ca. 1 178 personer. Dette til tross førte Titanic likevel flere livbåter enn kravene stilte! 

Skipet trengte 63 livbåter skulle det ha plass til alle passasjerene. 1 512 (noen kilder hevder  

1 356) passasjerer og besetningsmedlemmer omkom. 705 overlevde. 

 

Titanic forlot Southampton kl. 12 den 10. april 1912 og satte kurs for Cherbourg i Frankrike 

og deretter Queenstown (nå Cobh) i Irland for å slippe av og på passasjerer. Deretter satte den 

over Atlanteren med kurs for New York  Planen var at Titanic skulle ankomme New York syv 

dager senere. Kaptein var den erfarne Edward J. Smith (omkom). Ombord var også skipets  

konstruktør Thomas Andrews (omkom)  og direktør for White Star Line: J. Bruce Ismay 

(overlevde). Titanic forliste den 15. april da det traff et isfjell og sank. Titanics akterende sank 

kl 02.23. De overlevende ble plukket opp av Cunard-skipet Carpathia, som hadde hørt 

nødsignalene over radio og gått mot havaristen straks meldingen ble mottatt. De overlevende  
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ble brakt til New York. 328 omkomne ble funnet, de fleste av dem ble gravlagt i Halifax på 

Nova Scotia. Med på Titanics første og siste ferd var også 31 norske statsborgere. 28 av disse 

var på tredjeklassedekket, Arne Fahlstrøm var passasjer på andre klasse og familien Østby på 

første klasse. I alt omkom 20 nordmenn under forliset, blant disse tre trøndere. 

 

Men så var det altså historien om Kjelberg Sonen, som i følge Stjørdalsboka (nye Hegra 

Gårds- og slektshistorie, bind I, side 37 - (sitat) "Skulle reise med Titanic fra England, men 

kom for sent til avgang". - "Lucky him" eller "heldiggris", kan vi vel kanskje si. I 

Stjørdalsboka generelt, kan en svært mange steder komme over en eller to korte setninger som 

knyttes opp mot enkelte personer. Flere av disse relasjoner danner så grunnlaget for 

tradisjonsfortellinger om familiære hendelsesforløp. Problemet med dette er mangel på 

dokumentasjon. Ja, en av de store svakheter med Stjørdalsboka, er at den ofte blir en sannhet, 

en bibel og våre guruer rører ingen ved. Rett nok gjorde våre forfedre som står bak 

Stjørdalsboka en flott jobb, men sannelig har de av og til også tatt seg visse friheter. Hvor er 

dokumentasjonen? Jeg har dessverre ofte latt meg villede, og ganske raskt oppdaget at slik det 

står - var det ikke. På den annen side, må vi gi våre lokalhistorikere den tillit og anerkjennelse 

som de skal ha. De var meget dyktige, ærgjerrige og oppegående fornuftige folk. Det må 

derfor ligge noe bak påstandene, en form for sannhetsgehalt. De tok det ikke bare ut av løse  

lufta. Det er det som gjør at historien om Kjelberg, som nok har vandret litt rundt - og ikke lar 

seg verifisere - må ha noe i seg. Med så lite grunnlag å bygge på, kun en enkeltstående setning 

i Hegrabok nr. 1, vil det utvikle seg enkelte versjoner med ulik vinkling. Det er helt normalt. 

Jeg velger å henge meg på noen av alternativene - selv om det jeg har funnet ut eliminerer 

raskt flere av dem.  

Deler av slekta i Canada, med basis i Bev sin slektsrelasjon: 

Første rekke fra venstre: Noah Schindel (barnebarn), Bev Sonen Schindel, Anaya Schindel 

(barnebarn), Mildred Sonen (mor), Shirley Reierson Carduner (mor's søster), Colton (Blaine's sønn), 

Carolyn Sonen (Barry's kone). 

2. rekke: Karmyn (Tyler's kjæreste), Tyler (Barry's sønn), Carman Schindel (vår sønn), Angela 

Schindel (vår svigerdatter), Blaine Sonen, uncle John Carduner (gift med mor sin søster), Ron Sonen 

og Barry Sonen. 
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I familien i Sondalen heter det seg at Kjelberg og hans kamerat mistet Titanic og tok neste 

skip til Amerika, et skip med navnet Ortanic. Dette er vanskelig å dokumentere, da vi ikke 

finner noe skip med det navnet eller lignende. Et søsterskip av Titanic het rett nok Oceanic, 

og som også hadde overfart i 1912. Dette skipet gikk på New York, og passasjerlisten 

inneholder ingen Kjelberg Sonen. Skal det ligge noe i påstanden om at han mistet Titanic, må 

den hendelsen ha skjedd omkring den 10. april  - og at Kjelberg og hans kamerat fra Hegra 

dro hjem til Stjørdalen igjen, for så å ordne alternativ reisemåte.  

 

Før vi spinner videre på de ulike tradisjonsfortellingene innen familien, må vi ta inn over oss 

at flere av mine kilder som jeg har møtt flere ganger - har fortalt sin versjon både selektivt og 

kollektivt i møte med de andre kildene, diskutert og analysert. Og disse møtte Kjelberg i 1953 

da han var på besøk hjemme fra Amerika. Kjelberg fortalte da at han mistet Titanic. En 

fortelling som går igjen er at Kjelberg og kameraten fra Hegra dro til Kristiania, muligens 

med tog til Kristiansand for overfart til England og Southampton. Så er det noe uklart hvor 

følgende hendelse fant sted, i Kristiansand eller et sted i England. Det heter seg nemlig at de 

to hegrasbyggen ikke akkurat var de som vek unna for en liten sammenkomst i godt lag - for å 

si det litt forsiktig. Hva som enn skjedde, vil noen ha det til at timene ble både små og få, - for 

få til å rekke relatert videreforbindelse. Muligens forsov de seg, eller....- i alle fall ble de 

akterutseilt et sted - og i verste (les: beste) fall gikk Titanic fra dem.  

 

En annen versjon - som både kan stå alene eller være en videreutvikling av den forrige, tilsier 

at Kjelberg og kompisen solgte billettene til et par fra Trondheim. Det kunne være en selektiv 

selvstendig handling, ut i fra at hegrasbyggen valgte en alternativ reiserute/dato. Det er lite 

sannsynlig at de solgte billettene fordi de selv ikke ville nå frem til Southampton og Titanic i 

tide. De fra Trondheim vil vel heller ikke kunne klare det, dersom de da ikke allerede var i 

Southampton - og at billettene ble formidlet telegrafisk. I følge Emma Vollan, bror til 

Kjelberg -  så ble kameraten til Kjelberg syk, og de solgte billetten til et par fra Trondheim. 

Han var lege, og paret omkom på Titanic. 

 

Barnebarna til Emma og Johan Arnt Vollan, juli 2011 

Bak f.v: Bjørnar Måleng, John Arve Vollan, Modulf Palmer Vollan, Odd Loar Vollan, John - Egil Måleng, Egil Vollan 
Foran f.v:  Eli Kristin Vollan, Elin Margrethe Måleng Tingstad, Connie Måleng og Hilde Vollan Lier 

 



Det du til nå har lest i de siste avsnittene, er i grove trekk de vinklinger som verserer som 

familiehistorie rundt Kjelberg Sonen sin reise til Amerika, og reflektert i Hegrabokas påstand 

på side 37 under gården Sonen Nedre (213/1). Det er vanskelig å finne dokumentasjon for 

dette. Men de eldste i familien i dag er sikre og pålitelige vitnesbyrd, så noe må ha skjedd, - 

og vi kunne la det bli med det. Men så var det dette med nysgjerrighet, ærgjerrighet og søken 

etter en løsning. Derfor går jeg ett skritt videre, og så vil muligens neste generasjon - eller 

andre som kommer etter oss - ta det endelige skrittet til å finne de dokumenterte svar. La oss 

derfor se på hva vi nå vet. 

 

En av Norges fremste eksperter på Titanic, Per Kristian Sebak - har forsket og skrevet bøker 

om Titanic. Han sier følgende til meg i en email:  "Etter at jeg begynte å forske, etc. på 

Titanic for over 10 siden, har jeg hørt og kommet borti svært mange historier om noen som 

"skulle ha vært om bord i Titanic". Mange familier er svært sikre på slike historier og derfor 

blir det skrevet ned som fakta. Men det er nok stort sett bare gode historier, og mennesker har 

en tendens til å ville være nær begivenhetenes sentrum".  Vi kjenner også til lignende 

historier/påstander i forbindelse med andre store kjente ulykker og hendelser. Men det er også 

et faktum at enkelte ganger er det sanne og reelle historier og påstander, eller tilnærmelsesvis.  

 

Vi vet nå, gjennom grundige undersøkelser, at Kjelberg Sonen reiste fra Trondheim den 1. 

mai 1912 med skipet Irma fra rederiet Stjerne, med destinasjon Minneapolis. Billetten var 

betalt i Amerika (prepaid). Han er ikke å finne på Ellis Island, men en Kullberg Sonen ankom 

Quebec med White Star Line, samme rederiet som Titanic, den 13. mai 1912. Dette må derfor 

med  stor sannsynlighet være vår Kjelberg. Det eliminerer utsagnet om at han dro med skipet 

Oceanic eller annet skip på O, som visstnok ligger i tradisjonsfortellingen. Oceanic gikk 

forøvrig på New York. MEN så, - her kommer et viktig poeng: skipet Kjelberg Sonen reiste 

med het Teutonic, ikke helt ulikt Titanic i skrivemåte og uttale. Er det allerede her hunden 

Oldebarna av Emma og Johan Arnt Vollan, juli 2011 

Bak f.v: Karina Måleng Tingstad, Mari Vollan, Turid Vollan Riset, Maren Vollan, Sissel Vollan 

Kulsetås, Karoline Helene Vollan Felix, Teodor Vollan Felix, Jens Sebastian Vollan Felix og Magnus 

Vollan Lier. 
Foran f.v: David Mathias Vollan Lier, Ingrid Måleng, Jørgen Måleng, Nora Marie Måleng Dolmseth, 

Anette Måleng Tingstad, Gøril Sæther Vollan, Emma Sæther Vollan, Marie Måleng, Stian Måleng og 

Karl Erik Måleng. 

 

 



ligger begravd? Er det her det har kommet inn en misforståelse? Men dette poenget reduseres 

igjen ved at enkelte i familien Vollan erindrer at Kjelberg fortalte at skipet han dro med til 

Amerika passerte området der Titanic gikk ned. Sistnevnte "fortelling" kan selvsagt ha 

kommet til senere som en form for dramatisering, slik ofte denne type historier vokser. Hva 

gjelder Kjelbergs første ankomst til Amerika, er det mye som tyder på at han etter ankomst 

Quebec, hadde et opphold i Canada - for så å dra videre noen dager senere. Han er nemlig 

registrert som ankommet St. Albans i Vermont, USA den 19. mai 1912 - med skipet Laurentic 

(søsterskip av Titanic) - som opprinnelig hadde avgang fra Liverpool. 

 

Svært få lekfolk vet hvordan den transatlantiske passasjerfarten faktisk fungerte. Det var ikke 

slik at en passasjer på tredjeklasse kunne velge fritt mellom skipene og rederiene, dette var 

strengt regulert. Man betalte for en priskategori og inngikk kontrakt med et rederi. "Dette 

betydde også at skip ble tildelt ganske kort tid i forveien", forteller Per Kristian Sebak. Dette 

kan nok styrke teorien om at Kjelberg Sonen og hans kompis solgte billetten med Titanic. Det 

var svært mange skip som gikk til USA fra England på denne tiden, men de fleste kjenner kun 

til Titanic. Bare i 1912 var omtrent 560 avganger aktuelle for norske utvandrere. Dessuten var 

praksisen slik at man registrerte seg hos politiet omtrent samtidig som man kjøpte billett, altså 

fikk nok Kjelberg utstedt billetten mot slutten av april 1912. Det igjen tilsier at han ikke hadde 

billett for Teutonic (avgang 1. mai) på det tidspunktet Titanic forlot England (10. april). 

Billetten fra Trondheim den 1. mai var prepaid fra Amerika. Det skulle tyde på at den var 

ordnet/kjøpt i god tid før avgang, ja - kanskje før Titanic forlot England. Dersom da ikke en 

telegrafisk ordning muliggjorde korte frister. Vanligvis ble en kryssing av Atlanteren på den 

tiden gjort i løpet av 5 - 6 dager. Igjen må vi huske hva Per Kristian Selbak sier - om at skip 

kunne bli tildelt ganske så kort tid i forveien. Det styrker teorien om at Kjelberg solgte 

billetten til noen fra Trondheim. Sykdomsteorien står fortsatt sterkt. 

 

La oss forfølge sykdomsteorien litt. Kompisen til Kjelberg Sonen ble muligens syk, slik 

Emma har fortalt. De velger å utsette reisen. Jfr. igjen dette med å kunne få tildelt skip ganske 

så kort tid i forveien. Det muliggjorde at andre kunne overta billettene. Men det var ingen lege 

fra Trondheim som reiste med Titanic, slik noen har hevdet. Kanskje kommer benevnelsen 

"lege" fram som naturlig nok kameraten til Kjelberg søkte opp da han ble syk? Og det var 

ikke et par kjønnsmessig fra Trondheim. Men det gjør ikke noe. For det var faktisk tre fra 

Trondheim ombord, nemlig Henry Margido Olsen (omkom), Fridtjof Arne Madsen 

(overlevde) og  Carl Sigwart Andreas Olsen (omkom). Dessuten må sistnevntes niårige sønn 

Arthur Carl Olsen fra New York tas med (overlevde). Alle disse kan sees under ett - i ett eller 

annen parforhold, underforstått: ikke par kjønnsmessig, men familiemessig eller kamerater. 

Slik at teorien om "par fra Trondheim" holder fortsatt.  

F.v: Kjelberg Sonen, Minnie Sonen, Inga Rovik og Carl Rovik i Minneapolis 



Henry Margido Olsen (†) var født utenfor ekteskap i 1884 i Trondheim. Moren giftet seg etter 

noen år og emigrerte til USA. Faren tok senere Henry med seg til Finnmark der han jobbet på 

sjøen. I 1909 giftet Henry seg med Larsine Nilsen i Bergen og fikk to døtre. I mars 1912 tok 

han maskinisteksamen og fikk umiddelbart hyre som donkeymann ombord i DS Edda. Han 

var på vei til New York sammen med Albert Andersen og Johan Holten for å mønstre på dette 

skipet. Henry var imidlertid blant dem som omkom da Titanic gikk ned. 

 

Carl Andreas Olsen (†) var var født i Trondheim i 1870. Han emigrerte til USA i 1894 og slo 

seg ned i New York. Her giftet han seg og fikk i 1903 sønnen Arthur Carl Olsen. Arthurs mor 

døde i 1906 og da ble Arthur sendt hjem til farmoren i Norge. Da hun så døde i 1911, dro Carl 

til Norge for å ordne dødsboet og hente sønnen med seg til New York. Carl var da gift på nytt. 

Carl fikk plassert sin ni år gamle sønn Arthur i livbåt 13. Arthur kom vel frem til stemoren i 

New York. Faren Carl var blant dem som omkom da Titanic gikk ned. Arthur døde ugift i 

Florida i USA i 1975. 

 

Fridtjof Arne Madsen var født i 1888 i Trondheim som den eldste av åtte søsken. Fridtjof var 

styrmann og losjerte hos Carl Olsens mor da han i 1912 bestemte seg for å bli med Carl til 

New York. Fridtjof fikk plass i livbåt 13 og kom vel frem til New York der han ble boende 

resten av livet. Han giftet seg med Louisa Stokke og fikk sønnen George i 1915. I 1952 var 

han en tur tilbake til Trondheim og besøkte familien. Fridtjof døde i New York i 1972. 

 

Følgende 31 nordmenn var ombord på jomfruturen: 

 

Karen Marie Abelseth   1895  Romsdal  3. klasse  overlevde 

Olaus Jørgensen Abelseth  1886  Romsdal  3. klasse  overlevde 

Albert Kaurin Andersen  1878  Bergen  3. klasse  omkom 

Hans Martin Monsen Birkeland  1890  Bremnes  3. klasse  omkom 

Karl Edwart Dahl   1866  Kirkenes  3. klasse  overlevde 

Arne Joma Fahlstrøm   1893  Kristiania  2. klasse  omkom 

Daniel Danielsen Grønnestad  1879 Bokn  3. klasse omkom 

Ingvald Olai Olsen Hagland  1884 Skåre  3. klasse omkom 

Konrad Mathias Reiersen Hagland 1892 Skåre  3. klasse omkom 

Johan Martin Holten   1884 Kristiansund 3. klasse omkom 

Bernt Johannes Johannesen  1882 Avaldsnes 3. klasse overlevde 

Johannes Halvorsen Kalvik  1890 Skånevik 3. klasse omkom  

Fridtjof Arne Madsen   1888 Trondheim 3. klasse overlevde 

Karl Albert Midtsjø   1890 Ski  3. klasse overlevde 

Sigurd Hansen Moen   1885 Skjåk  3. klasse omkom 

Albert Johan Moss   1882 Bergen  3. klasse overlevde 

Adolf Mathias Olsen Humblen 1869 Humla  3. klasse omkom 

Johannes Hansen Nysveen  1851 Øyer  3. klasse omkom 

Arthur Carl Olsen   1903 New York 3. klasse overlevde 

Carl Sigwart Andreas Olsen  1870 Trondheim 3. klasse omkom 

Henry Margido Olsen   1884 Trondheim 3. klasse omkom 

Ole Martin Olsen   1885 South Dakota 3. klasse omkom 

Thor Andersen Olsvigen  1892 Ådal  3. klasse omkom 

Olaf Pedersen    1883 Sandar  3. klasse omkom 

Knud Paust Rommetvedt  1863 Sola  3. klasse omkom 

Anna Kristine Salkjelsvik  1890 Skodje  3. klasse overlevde 

Lena Jakobsen Solvang  1849 Haugesund 3. klasse omkom 
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Simon Sivertsen Sæther  1868 Børsa  3. klasse omkom 

Peter Andreas Laurits A. Søholt 1892 Sjøholt  3. klasse omkom 

Engelhart Cornelius Østby  1847 Christiania 1. klasse omkom 

Helene Ragnhild Østby  1889 Rhode Island 1. klasse overlevde 

 

 Kjelberg Sonen besøkte etter at han kom til Canada, 

sin tante Inga Rovick i Minneapolis, MN. Hun var 

født Skatvoldsvedjan. Der møtte han Minnie Hershaug 

(1890 - 1976). De giftet seg i 1922 og slo seg ned i 

Scotsguard, Sask, Canada. De fikk to sønner: Arnold 

(1923-2008) og Palmer (d.1995). Kjelberg Sonen kom 

hjem til Norge og Trøndelag på besøk i 1953. Det var 

stor stas. Amerikabesøk var gjeve saker den gangen. 

Det var da gått 41 år siden han forlot Sondalen i 

Hegra. Kjelberg ville bo på hotell i Trondheim. Han 

likte at tilgangen til akevitt var lett, og som alle 

amerikanere så han stort på alt. Men da han fortalte sin 

slekt om livet i Amerika, kom det raskt fram at der 

borte fikk en ikke noe gratis. Han fortalte om hvordan 

det var de første årene, der han bygde seg a sod house 

(et jordskur) på 2 x 3 meter. Utenfor måtte han alltid 

henge opp maten, slik at ikke coyoten tok den. 

Naturen var nådeløs, farene mange. Men med flid og 

slit bygde han sitt nye land sakte, men sikkert opp til 

en mønsterfarm. Folket i Hegra og på Skatval satt med 

ørene på stilker og lyttet andaktig til den store fader. 

Og når han fortalte om hvor stor prærien var - og the 

great plains - som hadde blitt trampet hard av 30 

millioner bøfler, var det nok dem blant de sindige 

sondalingene som trodde han var ute på viddene i dobbel forstand. Kjelberg fortalte nevøen 

Per Vollan hvordan det gikk for seg når en skurtresker skulle repareres."Well son, da køm det 

a plane landing...you see..." og så fortalte han om at mekanikerne kom ut på prærien i fly, 

landet ved siden av - reparerte og tok av igjen. Per sa det ikke, men var fristet til å si: "No lyg 

du, onkel!" En dag Kjelberg kom innover fra byen, fortalte han at han hadde kvelden før - for 

ikke å si natta - fått dårlig eller godt selskap, alt etter som en så det - men det ble en temmelig 

fuktig kveld, hvor ordene og selvskrytet ble proporsjonalt med inntaket. En fuktig gauldøl 

som så stort på livet, skrøt av at han hjemme i Gauldalen 

hadde 800 mål. Det imponerte nok ikke norskamerikaneren. 

Kjelberg tenkte det var best å holde seg til "acres" slik at han 

ikke knuste gauldølen helt, så den utvandrede sondalingen sa 

bare med saktmodig stemme: "Well, I am impressed - jeig 

harr elleve thousand acres..." (omgjort: ca. 45 000 mål). Nå 

forteller ikke soga hva sortir'n ble, men det heter seg at 

dersom du drikk deg kanon på druebrennvin, så faller du 

bakover. Drikk du derimot kornbrennvin, så faller du 

framover. Noen vil i ettertid ha det til at gauldølen datt 

sidelengst av det store tallet fra amerikaneren, ble brått edru 

- og ruslet molefunken ut av baren.  

 

 

Brudebildet av Kjelberg Sonen og 

Minnie Hershaug i 1922 

  Arnold Sonen, d. 2008, sønn av Kjelberg 
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Kjelberg Sonen kunne i 1953 fortelle at det å krysse Atlanteren nok ikke var hans lott her i 

livet. For turen østover skulle heller ikke gå knirkefritt. Han var passasjer på Stavangerfjord, 

en av datidens mest kjente Amerikabåter. Dette velrenommerte skipet mistet den 9. desember 

nemlig roret ute i Atlanteren og ble styringsløs. Stor dramatikk, før skipet ved hjelp av 

motorene og sine to propeller klarte å manøvrere seg videre. Dette ble berømmet som 

særdeles godt sjømannskap. Kaptein Olaf Bjørnstad og maskinsjef Odin Danielsen ble hedret 

av kongen for sitt glimrende virke etter denne strabasiøse turen. Det skal tillegges at Kjelberg 

Sonen hadde vært en tur i USA som 37-åring i 1927. Han er nemlig registrert som ankommet 

grensestasjonen North Portal i Saskatchewan i Canada - fra USA den 8. oktober. 

 

Etter at Kjelberg Sonen kom tilbake til sitt nye hjemland trolig i januar/februar 1954, hvor han 

hadde sin farm og sine familie ved Shaunavon i Saskatchewan i Canada (rett innenfor den 

canadiske grensen nord for Montana) - skjer det som har skjedd med så mange familier, 

nemlig at kontakten ikke opprettholdes. Familien i Norge visste at han hadde kone og to 

sønner: Arnold og Palmer. I Hegra og på Skatval satt de med brudebilde av Kjelberg, men det 

var mest alt. Og så gikk årene, mange hadde nok med seg selv. De eldre dør, og neste 

generasjon blir eldst. Per Vollan mister sin sjuårige datter, 30 timer etter at hun klaget på 

vondt i halsen. Slike hendelser setter alle tilbake. Så går årene så altfor fort - en vet en har 

noen der på andre siden, men.....så, 59 år etter at Kjeldberg forsvant andre gangen - en fin 

junidag i 2012, kommer undertegnede i kontakt med Vollanfamilien, takke være Leif Myhr i 

Skatval historielag, og hokus-pokus - så hadde jeg og Jean Marthaler i Minnesota funnet 

familien Sonen i Canada. Og når dette skrives har jeg full oversikt over familietreet der borte, 

hvem er hvem, hva de gjør og hvordan livet har vært fra 1912, fra 1953 - og så videre. 

Beverley Schindel (f. 1953) og Barry Sonen (f. 1956), to av barnebarna til Kjelberg i Canada - 

har bistått og gjenopptar nå forbindelsen over Atlanteren igjen - mest tre generasjoner etter at 

kontakten opphørte. Ganske spennende for slektsleddene på begge sider av storhavet. 

Kjelberg Sonen døde før jul 1965. 

 

 

 

 

Bilde 1, på Flatla på Skatval i desember 1953 - f.v: Johan Arnt Vollan, John Arve Vollan, Emma Vollan, 

Kjelberg Sionen (m/briller og hatt), Olga Vollan, Leif Vollan m/sønnen Modulf og Bjørg Vollan.  

 

Bilde 2, på Sonen nedre i Sondalen, i desember 1953 - f.v: Petra Sonen og Irving Krogh. I sleden foran med 

tømmene: Ole Petter Sonen, ved siden av ham: Johan Arnt Vollan. Bak: Emma Vollan og Kjelberg Sonen 

(m/briller og hatt) og bak skyver Odd Magnar Bjerkås 



Nå når så mange puslebiter var kommet på plass, regnet jeg med å løse hele problemet med 

hvorvidt Kjelberg Sonen vitterlig mistet Titanic. For hadde det skjedd, ville han helt sikkert 

ha fortalt det innad i sin familie. Ja, jeg var sågar så stor optimist at jeg håpet at de hadde 

billetten innrammet på veggen i våningshuset på farmen - som fortsatt står der ute på prærien.  

Men nei, ingen av Kjelbergs etterkommere, eller andre assosierte familiemedlemmer i 

Amerika - har noen gang hørt ett ord om Kjelbergs relasjoner til Titanic. Det i seg selv er 

selvsagt en klar indikasjon på at det trolig er en eller annen misforståelse - som har fått lov å 

utvikle seg. Logikken og fornuften tar over. MEN - ja, det blir noen MEN nødvendigvis. Bør 

vi ikke fortsatt la tvilen komme historien til gode og fordel? Hvorfor står det i Stjørdalsboka 

at Kjelberg kom for sent til Titanic? Vi må tro på det. De som har skrevet Stjørdalsboka, levde 

på samme tid som Kjelberg. Og de som har vært kilder møtte Kjelberg da han var hjemme i 

1953. Jon Arve Vollan forteller at hans farfar, Johan Arnt Vollan (d. 1978) fortalte Jon Arve 

mange ganger hva Kjelberg snakket om da han var på besøk på Skatval i 1953. "Jeg husker vi 

hentet ham med hest og slede på Skatval jernbanestasjon", sier John Arve - som var fem år 

den gangen. Farfar Johan Arnt kom stadig tilbake til dette med at Kjelberg hadde fortalt at han 

hadde billett til Titanic, men kom for sent. Det må derfor ha vært noe i det! Såpass skylder vi 

våre forfedre og verbale vitnesbyrd - og de lokalhistorikere som har satt påstanden på print i 

Med ulike tanker gikk Kjelberg under dekk igjen...... 



Hegraboka. Hvordan og hvorfor Kjelberg Sonen kom for sent til avgangen og derved mistet 

Titanic, og billettproblematikken teknisk foregikk - får være underordnet denne gangen - 

foreløpig.   

 

Han stod ute på dekket. Nøt denne merkverdige og for ham uvante sjølukta. Han hadde for få 

dager siden forlatt vakre Hegra nettopp utsprungen i sin vårdrakt. Lenger oppe i Sondalen var 

det så vidt blitt musører på bjerka. En viss spenning hang i kroppen, ikke den som trigget hans 

nysgjerrighet overfor det å utvandre, det ukjente foran ham - en ny start i livet. Ikke var det 

samvittigheten som rørte på seg gjennom tanker om skyldfølelse overfor de der hjemme, hva 

han forlot. Faren hadde forlengst passert de 50 - og lillesøster Emma skulle konfirmeres til 

høsten. Lille Emma, ja - hun ble flyttet til besteforeldrene på Skatval da hun var tre - fire år 

gammel. Det var mange andre også ute på dekket. Alle med en viss forventning i seg selvsagt, 

men akkurat nå - mer av frykt, ikke redsel - men anspente. Både han og de andre visste hva 

som hadde skjedd for ca. tre uker siden. Gigantskipet som ikke kunne synke hadde gått ned 

med mann og mus. Årsak: et lite isfjell. Nå stod de der alle og speidet etter nettopp isfjell. 

Noen av mannskapet hadde fortalt at de nå var i samme området hvor Titanic møtte sin 

skjebne. Kjelberg Sonen så flere isfjell på avstand. Det knyttet seg i muskulaturen. Han rister 

på hodet, men til hva og hvem? Navnet Titanic var som et spyd - det trengte inn i de verste 

tanker om hva, hvis, så men.....- "....tenk om jeg hadde tatt Titanic, slik planen var......". Han 

lener seg litt lenger utover rekka, synes han ser noe - mest som rekved - noen kasser kom 

drivende forbi. I et splitt av et sekund leser han navnet på den største kassa. Der stod det 

Tit........- tankene ville ikke fullføre fasiten.  ".... nå strever sikkert lille Emma med 

konfirmasjonsleksene....". Hjernen vred seg unna - over på noe annet. Så ruslet han under 

dekk. Han ville være litt for seg selv igjen - søke metoden indianerne brukte - han håpet å 

frembringe en ny visjon - se inn i fremtiden i det forjettede land. 

 

 

  

 


