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Når be sæt nin gen 
på Ga la thea 3-
eks  pe di  t io  nen 
fej rer jul i rum 

sø ud for Aus tra li en, er 36-
åri ge Bri an Ga de gaard fra 
Hjør ring med rundt om ju-
le bor det.

For to dage si den let te de 
han og hus tru en Anne fra 
Aal borg Luft havn ef ter at 
have vin ket farvel til tre åri-
ge Emma og fem åri ge Emil. 

Æg te par ret skal sam men 
ud fors ke Aus tra li en i 14 
dage, in den de sæt ter kur-
sen mod Ga la thea-eks pe di-
tio nen, hvor de får fire dage 
sam men, in den van dene 
skil ler dem. Anne kys ser sin 
mand farvel i Syd ney 11. 
de cem ber, hvor hun ven der 
hjem til Dan mark og bør-
ne ne, mens Bri an Ga de-
gaard ta ger hul på det, der 
er eks pe di tio nens an den del 
– fire en halv må ned på den 
his to ris ke forsk nings eks pe-
di tion Ga la thea 3. 

Han er kap tajn løjt nant og 
tek nisk of fi cer i Sø vær net 
med ud gangs punkt fra 1. 
Es kad re på Flå de sta tio nen i 
Fre de riks havn, ud pe get til 
at del ta ge på Ga la thea-tog-
tet, og selv om han har sej-
let på man ge have, er forsk-
nings-eks pe di tio nen den 
stør ste, læng ste og mest 
spæn den de tur, hans 14 år i 
Sø vær net ind til nu har budt 
på. Selv om han skal være 
væk fra fa mi li en i fem må-
ne der. Selv om han ikke er 
der, når bør ne ne har fød-
sels dag, og selv om hans 
plads ved bor det er tom, når 

de cem ber bli ver til jul, og 
Fa mi li en Dan mark ryk ker 
sam men om pak ker og pe-
ber nød der.

- Det er en stor op le vel se, 
der ven ter, og til trods for 
at jeg al drig tid li ge re har 
væ ret væk i fem må ne der i 
et stræk, så er fa mi li en vant 
til vil kå re ne. Jeg er nor malt 
væk 10-12 uger ad gan gen, 
når vi sej ler til Grøn land og 
Færø er ne med in spek tions-
ski be ne fra Fre de riks havn, 
og det bli ver sam men lagt til 
fire-fem må ne der om året. 
Bør ne ne ved, at far skal ud 
og sej le med ski bet, og det 
er de vant til. De har al drig 
prø vet, at det var an der le-
des, si ger Bri an Ga de gaard.

Hjælp fra mor
Fa mi li en er for få må ne der 
si den flyt tet ind i et ny byg-
get par cel hus i Hjør ring, og 
hu set var en af år sa ger ne til, 
at par ret straks vend te tom-
mel fin ge ren ned ad den gang 
i pås ken, hvor Anne fik til-
bud om at købe sig med på 
tu ren til Aus tra li en. Hun 
kun ne også kom me til at 
ind snu se lidt frisk hav luft 
og Ga la thea-at mo sfæ re, og 
det var fris ten de og sam ti-
dig urea lis tisk. Hvor skul le 
de man ge pen ge til fly bil let 
og ho tel op hold kom me fra, 
nu hvor drøm me hu set også 
skul le be ta les? Og hvor 
skul le bør ne ne være i næs-
ten tre uger?

Uden at no gen af dem 
hav de stil let spørgs må le ne 
til an dre end hin an den, 
kom sva ret lyn hur tigt i en 
te le fon op ring ning. 

Det var Anne Gadegaards 
mor.

- Og du skal til Aus tra li-
en, sag de hun. Men det 
skul le jeg jo ikke. Jo, sag de 
hun. Vi flyt ter ind og pas ser 
bør ne ne, og vi be ta ler bil-
let ten. Du skal med til Aus-
tra li en, in sis te re de hun. Det 
blev jeg me get glad for. Jeg 
kun ne ikke selv fin de på at 
spør ge mine for æld re, for 
de er beg ge på ar bejds mar-
ke det, og der er for skel på 
at have bør ne bør ne ne i et 
par dage og tre uger, si ger 
Anne Ga de gaard.

Mor mor fl yt ter ind
Så dan gik det imid ler tid til, 
at mor mor og mor far nu er 

flyt tet ind på H.C. An der-
sens vej og har over ta get 
god nat læs ning og madpak-
keproduktion og den me tal-
blå VW Golf med bør ne sæ-
der for de næs te tre uger.

Imens ud fors ker Anne og 
Bri an Syd ney, Brisbane og 
Sur fers Paradise ved Au stra-
li ens kyst, før det bli ver tid 
til at mødes med den øv ri ge 
be sæt ning på Ga la thea og 
nyde da ge ne sam men der.

- Jeg har al drig væ ret væk 
fra bør ne ne mere end fem 
dage ad gan gen, når de har 
væ ret hos far mor og far far 
på Sjæl land, og jeg kom mer 
da til at sav ne dem, men det 

skal nok gå. De er jo i van te 
ram mer, og det bli ver da 
også skønt at kom me på fe-
rie, hvor der ikke er no gen, 
der rå ber ”moar, jeg skal 
tis se”, si ger Anne Ga de-
gaard.

Vant til turen
Hun er sy ge ple jer ske og ar-
bej der på Sy ge hus Vend sys-
sel i Hjør ring som nat te vagt 
på mave-tarm ki rur gisk af-
de ling. Når æg te man den er 
på ha vet, er hun der hjem me 
der for vant til at hæn ge i 
den sam me klok ke streng, 
som pa tien ter ne ryk ker i, 
når hun er på ar bej de.

Når Bri an Ga de gaard er 
på ar bej de på Væd de ren, er 
hans job også me get klart. 
Han har den dag lige le del se 
af ski bets tek nis ke di vi sion, 
og ta ger sig sam men med to 
an dre tek nis ke of fi ce rer og 
11 be sæt nings med lem mer 
af alt det, der får ski bet til 
at fun ge re – lige fra el for sy-
ning og ferskvandsproduk-
tion til cen tral var me og air-
con di ti on, og så selv føl ge lig 
drif ten af de tre MAN B&W 
Al pha mo to rer med 12 cy-
lind re og 4000 hes te hver.

- Ar bej det er det sam me, 
som det jeg er vant til at ud-
fø re, når vi er af sted, men 

det er jo sjæl dent, man får 
mu lig he den for at kom me 
til Ga la pa gos-øer ne, og det 
er også helt spe ci elt, at der 
er så man ge ci vi le om bord. 
Vi, der er fra Sø vær net, 
kom mer af den sam me sko-
le, men f.eks. de man ge 
jour na lis ter og for ske re om 
bord har jo en helt an den 
ind gang til tin ge ne. De stil-
ler spørgs måls tegn ved stort 
set alt, hvad de bli ver stil let 
over for, og de er ikke vant 
til at fun ge re om bord på et 
skib i lang tid af gan gen. 
Det bli ver en stor ud for-
dring, som jeg fak tisk glæ-
der mig me get til og for ven-

ter mig me get af, si ger Bri-
an Ga de gaard.

Og hjem me i Dan mark er 
der in gen tvivl om, at hans 
rute bli ver fulgt på den 
gam le glo bus, som far mor 
og far far har fun det frem til 
Emil og Emma, nu hvor far 
skal på den an den si den af 
jor den. Godt nok er deres 
globus af en dato, hvor der 
står DDR og Sov jet på et 
par af lan de ne, men hvad 
gør det, når ens far skal til 
An tark tis og se ping vi ner og 
til Aus tra li en og se koa la er? 
Det er nær mest kun en pa-
ren tes i den sam men hæng.

Med kurs mod Ga la thea
EVEN TYR: Ver dens ha ve ne ven ter på Bri an Ga de gaard fra Hjør ring, der stø der til forsk nings eks pe di tio nen i Syd ney

Emma på tre år og Emil på fem følger fars rute på familiens globus. De er vant til, at han er væk i længere perioder ad gangen, men det er nyt for dem, at mor også rejser ud. Hun 
kommer tilbage fra Australien 12. december. Deres far ser de igen 25. april næste år. FOTO: HENRIK LOUIS

[ 11. au gust 2006 på be gynd te Ga la thea Eks pe di tio nen 
før ste del af sit even tyr jor den rundt
[ Fra Kø ben havn gik tu ren via Nor ge til Færø er ne og 
Grøn land og der ef ter vi de re til Azo rer ne, Gha na og 
Syd af ri ka. Fra Af ri ka gik tu ren tværs over det In dis ke 
Oce an til Aus tra li en. Her på be gyn des 14. de cem ber 
an den del af eks pe di tio nen, hvor bl.a. Bri an Bø ge dal 
Ga de gaard fra Hjør ring på mønst rer, og tu ren går fra 
Aus tra li en til Salo mon øer ne og New Zealand. Som den 
før ste dan ske havforskningsekspedition be sø ges 
An tark tis, in den tu ren går op langs Syd ame ri kas 
vest kyst til Ga la pa go sø er ne, gen nem Pa na ma ka na len 
til De Vest in dis ke Øer og USA, hvor fra kur sen sæt tes 
til ba ge mod Kø ben havn med plan lagt an komst 25. april 
2007.
[Op da gel ses rej sen har dybe his to ris ke rød der. Den 
før ste Ga la thea-eks pe di tion blev i 1845 ud sendt af 
Chri sti an VIII, og i 1950 ud gik den mere kend te Ga la thea 
2-eks pe di tion. Beg ge de tid li ge re eks pe di tio ner var 
jord om sej lin ger, som hjem brag te be ty de li ge vi den ska-
be li ge re sul ta ter. 
[Bag Ga la thea 3 står Vi den skabs mi nis te ri et. Fle re 
hun dre de for ske re søg te om at kom me med på 
eks pe di tio nen, og der blev plads til om kring 60 pro jek-
ter - her af 44 med ekspeditionsskibet Væd de ren som 
plat form. Væd de ren er et af Sø vær nets in spek tions ski-
be, og det er den sej len de ram me om Ga la thea 3-
eks pe di tio nen. In spek tions ski be er byg get til at 
af pa trul je re Nord at lan ten om kring Grøn land og 
Færø er ne. De kan uden pro ble mer plø je sig gen nem 
hav-isen, og det kan bli ve nød ven digt, når Ga la thea 3 
sæt ter kurs mod An tark tis. 
[Dansk Ekspeditionsfond plan læg ger, fi nan sie rer og 
står bag eks pe di tio nen, der kos ter om kring 200 mio. kr. 
at gen nem fø re. Pen ge ne kom mer fra sta ten, pri va te 
fon de og virk som he der.
[Via www.galathea.nu kan alle dan ske re føl ge med i 
eks pe di tio nen og kig ge for sker ne over skul de ren. Ikke 
mindst er det me nin gen, at unge i sko ler, gym na si er og 
på de vi de re gå en de ud dan nel ser via in ter net tet kan 
bru ge eks pe di tio nen i un der vis nin gen in den for især 
na tur vi den skab. 
[Væd de ren er et krigs skib, så in den af rej sen har det 
gen nem gå et en stør re om byg ning for at kun ne fun ge re 
som forsk nings skib. Mest iøj ne fal den de er helikopter-
dækket om byg get til en fors ker by med laboratoriecon-
tainere, fry se plads, spil, kra ner og fis ke red ska ber. 
[Be sæt nin gen be står af 100 per so ner, og un der 
eks pe di tio nen er der lø ben de nog le, der af mønst rer og 
an dre, der på mønst rer. Ca. 50 af de 100 er be sæt nings-
med lem mer, mens res ten er for ske re, jour na lis ter, 
fo to gra fer og stu de ren de.
[Nav net Ga la thea stam mer fra den græs ke my to lo gi 
og til hø rer en af hav gu den Nereus 50 døt re. Den mest 
be røm te af søst re ne er Thetis, der bl.a. op træ der i 
Homers Illiaden. THETIS er i øv rigt - li ge som Ga la thea - 
et an vendt navn i sø vær net. Et af in spek tions ski be ne 
bæ rer nav net.

Galathea 3 på de 
store verdenshave

[ Brian Gadegaard
[ 36 år
[ Gift med Anne, der er 
sygeplejerske
[ Far til Emma (tre år) og 
Emil (fem år)
[ Bosat i Hjørring
[ Kaptajnløjtnant i 
Søværnet og vedligehol-
delsesofficer på Galathea 
3-ekspeditionen
[ Født og opvokset i 
Vindinge ved Roskilde
[ Uddannet elektriker i 
1991
[ Værnepligtig på Olfert 
Fischer i 1992
[ Konstabel i Søværnet i 
1992
[ Ansat i 1. eskadre med 
arbejde på inspektions-
skibe fra 1992
[ Premierløjtnant i 2001
[ Kaptajnløjtnant i 2006

Blå bog

Brian Gadegaard holder øje med maskinkontrolsystemet.  
 FOTO: CARL TH. POULSEN

Brian Gadegaard har på Galathea den daglige ledelse af skibets tekniske 
division og har bl.a. ansvaret for driften af de tre MAN B&W Alpha motorer 
med 12 cylindre og 4000 heste hver. FOTO: CARL TH. POULSEN


