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Skoleskipet «Sør-
landet» ankommer 
Cartagena torsdag 
28. oktober. Om bord 
har fullriggeren 80 
personer hvorav 60 
er norske og interna-
sjonale elever i 17-års 
alderen. Øvrig perso-
nell er lærere og det 
maritime mannskapet.
 
CARTAGENA/TORREVI-
EJA Det norske skipet er ver-
dens eldste seilende fullrigger. 
Hun ble bygget i Kristiansand 
og sjøsatt i 1927, og hun er den 
best bevarte av de tre norske 
seilskipene. Hvert år seiler hun 
med den internasjonale skolen 
A+ World Academy – en dan-
nelsesreise hvor elevene i til-
legg til fullt skoleår (Vg2) også 
tar del i driften av skipet. 

– På grunn av pandemien 
ble forrige skoleår kansellert. 
I år er alle vaksinert og godt 
forberedt på denne lange seila-
sen, forteller administrerende 
direktør for Stiftelsen Fullrig-
geren Sørlandet, Knut Arne 
Gjertsen. Skuta kommer fra 
Leixões i Portugal og skal ligge 
i Cartagena frem til torsdag 5. 
november. Turen videre går til 
blant annet Las Palmas, Kapp 
Verde, Karibien, Bermuda og 
Azorene. Hun returnerer til 
hjemmehavnen i Kristiansand 

5. juni etter 
endt skoleår.

Gjertsen 
har lang 
fartstid 
på Costa 
Blanca og 
kommer selv 
til Torrevieja 
for å besøke 
båten før 
den siler 
videre.
– Jeg kjøpte 
feriebolig på 
Cabo Roig i 
1999 og har 
feriert der 
mange gan-
ger siden vi 
overtok den nye boligen i 2002. 
Mine barn og annen familie 
har også vært ivrige brukere av 
ferieboligen. Min kone og jeg 
er ikke glade i mørke vinterda-
ger. Da har våre turer til Spania 
vært et fint sted for å «lade bat-
teriene». Sommeren blir gjerne 
for varm, og da er livet i Kris-
tiansand like fint som i Spania. 
Drift av fullriggeren «Sørlan-
det» i sommer var så krevende 
på grunn av pandemien at det 
ikke ble tid til ferie. Så hva er 
vel bedre da enn å kombinere 
det med jobb i noen uker i 
Spania. Det passer spesielt godt 
denne gangen siden Sørlandets 
smykke besøker Cartagena, 
forteller sørlendingen.
 
«Sørlandet» ankommer 
Cartagena torsdag 28. oktober, 
antakelig om morgenen. 

– De har 
motvind 
hele veien, 
men hvis de 
klarer det 
er beregnet 
ankomst 
klokken 
9 torsdag 
morgen. 
Havnemyn-
dighetene 
har anvist 
plass i 
«Yacht Port 
Cartagena». 
Det er fin 
plassering 
for skue-

lystne og vi håper det ikke blir 
forandringer, sier Gjertsen.
 
Skoleskipet seiler hvert 
år med utvekslingsskolen A+ 
World Academy. Skolen er en 
amerikansk High School og 
seiler med norske utvekslings-
elever på Vg2-nivå (videregå-
ende 2. klasse) og internasjo-
nale elever. De besøker 15-20 
havner og krysser ekvator og 
Atlanterhavet flere ganger i 
løpet av et helt skoleår.
 
– Mens skolen bidrar med 
et anerkjent internasjonalt 
pensum deltar elevene i driften 
av skipet. De får stå ved roret, 
setter seil, går sjøvakter og 
lever tett sammen i ni måneder. 
Slik får de innføring i praktiske 
ferdigheter, mestringsopplevel-
ser, sosial trening og kunnskap 

om ulike kulturer i mange 
havneopphold. Ved å tilpasse 
gjennom skiftende tider har 
fullriggeren "Sørlandet" evnet 
å tilby samfunnsnyttig og rele-
vant opplæring helt tilbake fra 
oppstarten i 1927.
 
Om bord er det 80 personer. I 
tillegg til det faste mannskapet 
og lærerne er 60 av dem elever. 
– Mange tror at det i all ho-
vedsak er gutter, men verden 
utvikler seg. I motsetning til 
tidligere tider er majoriteten 
jenter, hele 47. 

Turen videre går til Madeira. 
Deretter seiler de til Las Pal-
mas hvor det er foreldremøte 
og elevene får en uke fri med 
familiene. 13. desember går 
ferden videre til Kapp Verde 
hvor jul- og nyttår feires før 
man legger ut på den første 
Atlanterhavskryssingen. 

– På den andre siden av 
«dammen» skal de besøke 
øyer i Karibia, Puerto Rico 
og Bermuda. Deretter blir det 
Atlanterhavskryssing igjen 
med ankomst til Azorene. 
Hjemturen til Kristiansand 
går via Dublin og Nederland. 
Hjemkomsten blir behørig 
markert 5. juni 2022. Vi skal 
følge en fast rute hvert år, 
så hvis besøket i Cartagena 
blir en suksess, vil vi komme 
hvert år fremover, avslutter 
Knut Arne Gjertsen.
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Nasjonalpolitiet har arrestert 21 personer mellom 18 og 70 
år som tilhørte et narkotikanettverk på Costa Blanca.
Arrestasjonene av 10 kvinner og 11 menn ble gjort i Alicante 
by og Elda. Fem razziaer er gjennomført. Her ble det funnet 
heroin, kokain, marihuana, spesialvekter og penger fra salg 
av narkotikaen.
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Nå kommer «Sørlandet» på besøk

TERJE ASPDAHL
red@vikingposten.no

n Knut Arne Gjertsen er adm-
inistrerende direktør for Stiftel-
sen Fullriggeren Sørlandet.

n Fullriggeren «Sørlandet» 
ble bygget i Kristiansand 
og sjøsatt tilbake i 1927. Nå 
kan du se den i Cartagena.

Corona-hopp fører til kanselleringer
BENIDORM: Hoteller og 
overnattingssteder i Benidorm  
opplever en økning i antall 
kanselleringer etter at smit-
tetallene har økt kraftig.
Det skjer på det verst tenke-
lige tidspunktet for en næring 
som har vært i trøbbel under 
pandemien.
  Mandag var smitteraten økt 
til 286 smittede per 100.000 
innbyggere i badebyen, og 
mer enn halvparten av de nye 
smittede er utlendinger. 

  Britene har blitt klandret for 
corona-økningen, og britiske 
aviser spekulerer i at myndig-
hetene vil gå så langt som å 
forby britiske turister å reise til 
Spania. Smitten i Storbritan-
nia er langt høyere enn her i 
Spania.
  Det kommer neppe til å skje, 
men ABC antyder at det kan 
komme særegne cororona-
restriksjoner for Benidorm 
dersom smittetallene fortset-
ter oppover.


