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Verden er lille, siger vi, når noget velkendt dukker op i en 
sammenhæng, hvor vi ikke havde ventet det. I de senere år er 
vi begyndt at sige, at verden oven i købet er blevet mindre.

Det skyldes nok, at vi efterhånden synes, vi kender hver 
afkrog af Jorden – og mere til. Den moderne teknologi har ta-
get os med til både månen og Mars, og mange af de steder på 
vores egen planet, som for få årtier siden forekom fjerne og 
utilgængelige, kan vi i dag nå med en charterbillet – eller et 
klik på fjernbetjeningen.  

Men på Galathea 3 var det anderledes. Her fi k man indtryk 
af, at det nærmest er omvendt - at udforskningen af vores 
klode først lige er begyndt. Når det kommer til stykket, kan 
vores viden om de utallige livsformer, den rummer, bare be-
skrives som et rids i overfl aden. 

Med Galathea 3 er ridsen blevet lidt dybere. Nye arter 
dukkede op, og forståelsen af de processer, der fi nder sted i 
havene, er blevet større. Og verden blev ikke mindre af, at vi 
lærte den bedre at kende. Tværtimod. Det enorme materiale, 
ekspeditionen indsamlede, rummer oplysninger, som kan 
vise sig at få betydning for vores fælles fremtid. Nye mulighe-
der åbner sig - som rejser nye, store spørgsmål. 

Lysten til at rejse ud og blive klogere har dybe rødder i dan-
markshistorien. Som søfartsnation var vi tidligt på banen in-
den for navnlig havforskningen, og der udviklede sig hurtigt 
en tradition for et tæt samarbejde mellem videnskaben og 
fl åden. 

Galathea 3 er ingen undtagelse. Det var– som så mange 
gange før – fl åden, der lagde skib til ekspeditionen. Det var 
Søværnets mandskab, der førte VÆDDEREN sikkert fra havn 
til havn i de godt otte måneder, ekspeditionen varede. Det var 
mandskabet, der sørgede for, at den sejlende landsby funge-
rede – og at VÆDDEREN var et godt sted at være for os alle.

Der vil gå mange år, før vi kender det fulde omfang af Ga-
lathea 3’s betydning. Forskerne er i fuld gang med at bear-
bejde og fortolke de indsamlede data, og der vil gå en rum tid, 
før deres arbejde er tilendebragt. 

Undervejs vil vi få større indsigt i den verden, der omgiver 
os – og måske vil vi blive overraskede. Erkende, at verden er 
stor. Og at den ikke bliver mindre af, at vi møder overraskel-
sen i noget, vi troede, vi kendte.

H.K.H. Kronprinsens forord
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Formandens forord
 

Min barndom og ungdom var opfyldt af indtryk fra den store 
verden og de ekspeditioner, som havde udvidet vores kend-
skab til kloden og os selv. Drømme om eventyr og det ukend-
te. Søgen efter konkret viden om det nyopdagede og mere 
indsigt i det kendte inspirerede mig og min årgangs unge, 
ligesom det gør i dag.

Min far, Henning Haslund-Christensen, var offi cer, forsk-
ningsrejsende og forfatter. Oprindelig hed det opdagelsesrej-
sende, som jeg egentlig syntes lød mere spændende.

Han var med til at stifte den Danske Ekspeditionsfond, 
som blev oprettet lige efter 2. Verdenskrig, og som var med til 
at udsende Galathea 2-ekspeditionen i 1950-52.

Jeg blev student i 1951, og Galathea 2 blev et projekt, som 
jeg og mange andre fulgte tæt.

Senere havde jeg under Den Kolde Krig stædigt gennem 
næsten 10 år ansøgt om rejse- og fi lmtilladelser i Mongoliet, 
Kina og Sovjetunionen, som var fjerne lande på den anden 
side af jerntæppet - og områder, som normalt var utilgænge-
lige for vesterlændinge. Meget få troede, at jeg ville kunne få 
fi nansiering og tilladelser til en sådan ekspedition. Men eks-
peditionen kom - mod alle odds - af sted i 1985-1986, og Erik 
Frohn-Nielsens og Erik Wittrup Willumsens tre fi lm fra den 
blev vist i tv i Danmark og den store verden.

Noget efter, at jeg var gået på pension i 2003, kontaktede 
den daværende departementschef i Statsministeriet, Nils 
Bernstein, mig og spurgte, om jeg ville med i et nyt stort 
forskningsprojekt, som efterhånden fremstod som en ny Ga-
lathea-ekspedition. Opgaven ville være at skaffe midler til 
en sådan ekspedition, fi nde og udstyre et ekspeditionsskib, 
udvælge forskningsprojekter og planlægge og gennemføre 
togtet.

Det skulle være en forskningsekspedition, og selve ekspe-
ditionen og forskningen om bord skulle indgå i et forsøg på at 
styrke fagligheden i skolen og øge interessen for naturfagene 
og forskning. 

Og for at et sådant projekt skulle kunne realiseres og op-
fylde de ønskede formål, måtte man sørge for en effektiv og 
målrettet formidling om og af ekspeditionen - både i plan-
lægnings- og gennemførelsesfasen. Men hele tiden med 
forskningen som det primære og som en væsentlig begrun-
delse for at opnå fi nansiel støtte til projektet.

Visionen var med et sådant projekt at videreføre en god 
forskningstradition og få fl ere unge til at vælge en fremtid 
som forsker. Og at fastholde eventyret og jagten på nye opda-
gelser som væsentlige elementer i forskningens verden.

Det skulle være et mål at få hele Danmark til at kende den 
nye ekspedition, og også at gøre verden udenfor Danmark 
opmærksom på, at man fortsat skulle regne med os som en 

Søren Haslund-Christensen. 

Foto: Henrik Helsgaun
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forskningsnation. Og som et land med et godt og effektivt 
skole- og uddannelsessystem, der fulgte med tiden og var i 
stand til at uddanne og udvikle tilstrækkeligt mange unge til 
at vælge en videregående uddannelse og blive forskere.

Vel hjemme igen har jeg et meget positivt indtryk af, at 
den forskning, der begyndte på eller blev inspireret af Ga-
lathea 3-ekspeditionen, fortsætter på universiteter og forsk-
ningsinstitutioner her og i udlandet og vil bringe spændende 
og nye resultater i årene, der kommer.

De forskningsprojekter, der var med, var meget relevante 
og vil vise resultater, som vil sætte spor i forskningsverdenen 
og i debatten om bl.a. miljø og klima.

Vi vidste, at man ikke i perioden fra lige før til lige efter 
sommerferien i 2006 ville kunne få ret mange skoleklasser 
til at indpasse Galathea 3’s tilbud om direkte satellitforbin-
delse mellem VÆDDEREN og klasseværelset i pensum og ti-
meplanlægning for skoleåret 2006-2007. Når man betænker 
den korte forberedelsestid og de mange andre samtidige 
ændringer og nye tiltag i skoleverdenen, er det egentlig for-
bløffende, at så mange skoler og klasser fi k så meget ud af 
samarbejdet med Galathea 3, som de rent faktisk gjorde. Og 
da Galathea 3 ikke er ophørt med VÆDDERENs hjemkomst 
i april 2007, men sejler ”virtuelt” videre i de kommende år, 
vil man i lang tid fremover og i stigende omfang mærke 
ekspeditionens og forskernes tilstedeværelse i undervisnin-
gen på skolerne.

Jeg er meget taknemmelig for, at VÆDDEREN og Galathea 
3 kom hjem uden tab af menneskeliv eller andre større ulyk-
ker og håber, at de uheld, der skete, forhåbentlig ikke vil 
sætte varige spor. Når man betænker de forhold, farer og ud-
fordringer, som skib og besætning og de over 500 deltagere i 
ekspeditionen har været udsat for og klaret så fl ot, kan man 
ikke andet end være tilfreds, ydmyg og taknemmelig.

Jeg har selv været om bord og deltaget i togtet og livet på 
skibet, og jeg vil gerne stille mig i spidsen for de mange, der 
har udtrykt anerkendelse og beundring for den måde, besæt-
ningerne, cheferne, offi cererne og Søværnets mandskab på 
VÆDDEREN har løst deres – og mange andre nye og ukendte 
– opgaver på.

Og når jeg siger besætninger vil jeg inkludere alle, der i 
kortere eller længere perioder sejlede med – forskere, stude-
rende, teknikere, fi skemestre, journalister, fotografer, formid-
lere, elever og lærere m.fl . De kom alle med deres forskellige 
forudsætninger, fordomme og kulturer, og i løbet af ganske 
kort tid blev de integreret i og med besætningen fra Søværnet 
til en velfungerende ”sejlende landsby”, som det var en fornø-
jelse og berigelse at være med i. Jeg tror, at Galathea 3 her har 
vist et eksempel, som kunne danne forbillede i mange andre 
situationer og forhold.

Jeg er ikke bange for at betegne Galathea 3 som en fl ot suc-
ces.
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Der er mange, der skal takkes: HKH Kronprinsen, mini-
stre, politikere, bestyrelse, embedsmænd, chefer og rådgivere, 
fonde og sponsorer, erhvervsvirksomheder og privatpersoner. 
Uden jeres indsats og støtte var vi aldrig kommet af sted eller 
i mål. 

Tak.

Søren Haslund-Christensen


