
”Sommertogtet” til Antarktis med 
Nella Dan 

september 1980 til maj 1981. 
 

Fortalt af 1. styrmand Jens Aage Schulz gennem 10 artikler  

skrevet til Herning Folkeblad gennem samme periode – ”vinteren” 1980 til 1981  

samt af 2 artikler fra ugebladet Hjemmet i 2013. 

 

Jens Aage Schulz ved roret på togtet til Antarktis, vinteren 1980/81.  

Ovenover med højre hånd på ”styrepinden” og venstre på ”maskintelegrafen”. 

 

Samlet og genoptrykt, marts 2015 



Forord. 
 

I dette hæfte er samlet 10 artikler om Nella Dans togt til Antarktis 1980-81. Togtet udgik fra 

Aalborg i september 1980 og til Melbourne med retursejlads til Danmark i maj-juni 1981. Fra 

Australien til Antarktis gennemførtes 4 togter frem og tilbage inden retursejladsen.  Herunder også 

et 80 dages langt fiskeriforsøg. 

De 10 artikler er skrevet af Jens Aa. Schulz, som var 1. styrmand på Nella Dan under togtet. Schulz 

er opvokset i Herning. Herning Folkeblad optrykte de 10 artikler, som blev skrevet under sejladsen. 

Sidst i dette hæfte er medtaget to artikler fra februar 2013 i ugebladet HJEMMET, hvor Jens Aage 

Schultz blev interviewet om sine oplevelser med Nella Dan. 

Klaus Stenderup var letmatros på samme togt. Han optog mange smalfilm på netop dette togt. 

Klaus har tillige samlet en masse andre personers billeder via en Facebook-gruppe ”Friends of 

Nella Dan”. Ud af dette materiale har Klaus redigeret en film på 52 minutter, som findes på 

Youtube med navnet: ”En arbejdsplads i Danmark, Nella Dan” og med adressen: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMHOITYu3E 

Jens Aa. Schulz optræder i denne film på følgende sekvenser i filmen: 

17:47-17:50 Første styrmanden serverer juleaften for messens personale. 

43:20-43:29 Jens Aage Schulz på vagt på broen. 

 

Klaus Stenderups film og Jens Aa. Schulz’ artikler fortæller med andre ord om samme togt og 

supplerer hinanden med billeder, tale, musik og tekst. 

Søger man ”Nella Dan” eller ”Klaus Stenderup” på Youtube viser der sig rigtig mange videoklip 

med hvert sit bidrag til den samlede legende om Polarskibet Nella Dan. 

/ems. 

 

Kort CV om Jens Aa. Schulz. 
 

f. 1950 i Herning. 

Sejlads 1967-1971 

Svendborg Navigationsskole 1972-1974 

Sejlads som styrmand i flere perioder 1974-1986 

Lærer og sidst inspektør ved Kogtved Søfartsskole i flere perioder 1975-1986 

Velfærdsofficer i Singapore for Handelsflådens Velfærdsråd 1982-1984 

Velfærdschef ved Aalborg Havn 1987-dd 

Klosterforstander ved Aalborg Kloster 1999-dd 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMHOITYu3E


 

Indhold. 
 

10 artikler fra Herning Folkeblad – 1980-1981: 

 

I:  Herningenser startet på spændende rejse til Antarktis, HF, 9/9-1980. 

II:  Bound for Antartica. HF, 19/11-1980. 

III: Satellitterne er gode, men himmellegemerne bedre. HF, 3/12-1980. 

IV:  Man bliver pludselig glad for indførelse af fiskekvoter. HF, 7/1-1981. 

V:  Mellem hundredtusinder af rugende kongepingviner. HF 14/1-1981. 

VI:  Hypermoderne teknik aflokker Sydhavet dets hemmeligheder, HF, 21/1-1981 

VII: Her er alle politiske og økonomiske interesser blevet ”frosset ned”. HF 25/1-1981. 

VIII: Afstandsbedømmelses er praktisk taget umulig. HF, 11/3-1981. 

IX: 2½ måned uden fast grund under fødderne. HF, 1/7-1981. 

X: En orkan i Antarktis er en uhyggelig oplevelse. HF, 22/7-1981. 

 

 

 

 2 ugebladsartikler fra ”Hjemmet” - 2013: 

 

XI:                   Jeg er gået efter gode oplevelser. Hjemmet nr. 8, 18. februar 2013 

XII:                  Rejsen lærte mig noget om tillid. Hjemmet nr., 9, 25. februar 2013 

 










































































