Elev Theodor Fachmann

Dramatisk skildring af:
Skoleskibet Georg Stages forlis i 1905

22 søfartselever omkom, da en engelsk damper 25. juni 1905 i nattens mulm og mørke vædrede
skoleskibet Georg Stage i Hollænderdybet syd for Middelgrunden.
Katastrofenatten for det danske skoleskib er detaljeret og dramatisk beskrevet i bogen om Georg Stage
af orlogshistorikeren Hans Christian Bjerg:
Skibet var på vej fra Stockholm, og skibsføreren, premiereløjtnant M. E. Malte-Bruun og overstyrmand
Myhre befandt sig på bakken.

På farlig kurs
Klokken var lidt over halv 12, og en del af eleverne, der ikke havde vagt, befandt sig på dækket i den
lyse sommernat, hvorfra de kunne overvære midnatsfyrværkeriet over Tivoli, der netop var gået i gang.
Pludselig bliver man på bakken af Georg Stage opmærksom på en damper, der kom fra nord og havde
kurs direkte mod Georg Stage. Det var mørkt, men absolut sigtbart, så der var ingen undskyldning for,
at damperens fører ikke skulle kunne have opdaget Georg Stage på samme måde, som man derfra
observerede damperen i god tid."

Alle mand på dæk
Begge skibe havde korrekt lanterneføring, og da dampskibe ifølge de internationale søvejsregler skal
vige for sejlskibe, forestillede man sig vel på Georg Stage, at dampskibet, på trods af kursen, snart ville
begynde at dreje af for at gå af vejen for sejlskibet.
Da det stod klart for Malthe-Bruun, at dette ikke var tilfældet, og at damperen fuldstændig uantastet
fortsatte direkte mod Georg Stage, beordrede han overstyrmanden til at kalde alle mand på dæk
samtidig med at roret blev lagt hårdt om.
Kollisionen var uundgåelig. Damperen pløjede ind i Georg Stages styrbords side, og vandet væltede
ind i skibet.
Alt var kaos om bord. Eleverne, der havde ligget og sovet i deres køjer på banjerne, væltede
søvndrukne op for derefter at konstatere, at de befandt sig i vandet. I løbet af få minutter var skibet fyldt
med vand og stod på bunden kun med det øverste af masterne stikkende op."

Intet at gøre
De to skrog hang et øjeblik fast i hinanden, så langt var damperens skrog gået ind i siden på Georg
Stage. Damperens motor blev holdt i gang, hvorved sænkningen blev forsinket en smule.
Drengene havde utallige gange øvet sig på at sætte bådene i vandet i tilfælde af forlis, men kollisionen
og katastrofen kom som et lyn fra en klar himmel, og alt det de havde lært var til ingen nytte. Det
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lykkedes nogle at springe over på damperen, andre at klamre sig til vragrester. Nogle nåede muligvis
ikke op fra banjerne og druknede."

Damperens skyld
Det, der nok medførte de største konsekvenser, synes at have været det nedfaldne tunge gods, som
ramte adskillige af eleverne, der opholdt sig på dækket eller som kom op fra banjerne.
De overlevende blev taget op af en tililende lodsbåd samt af en svensk damper, "Irene"."
Katastrofen førte til landesorg, og føreren af den engelske damper "Ancona" blev tillagt hele skylden for
katastrofen.

Hollænderdybet
er en sejlrende, der ligger lige ud for sejlløbet ind til Københavns Havn. Hollænderdybet ligger øst for
Middelgrunden, og benyttes fortrinsvis til gennemsejling i Øresund. Middelgrundsfortet er bygget hvor
Kongedybet og Hollænderdybet mødes i den nordlige ende af Middelgrunden.

Billedet er lånt hos Søfartsmuseet.
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Skoleskibet
Fuldskib med hjælpeskrue Georg Stage af Kjøbenhavn
Elever:
Ejnar A. A. Kønig, Kjøbenhavn
Andreas C. F. Petersen, Myrup pr. Lau St.
Peter P. Ladegaard, Viuf St. pr. Kolding
Boe K. Boesen, Søkilde pr. Laven
Jens Peter John Folkmann, Kjøbenhavn
Dirch Petersen, St. Magleby
Niels A. Vange, Kjøbenhavn
Valdemar Thomsen, Nyhuse pr. Frederiksborg
Niels Hassing Nielsen, Silkeborg
Hans Eli Knudsen, Aarhus
Hans Thorvald Frederiksen, Glostrup
Erik V. Jensen, Frederiksberg
Kaj V. R. Jensen, Koldborg pr. Hee St.
Theodor Fachmann, Frederiksberg
Carl Emil Fenger, Kjøbenhavn
Villiam G. G. Madsen, Odense
Niels Karl Nielsen, Holstebro
Alfred P. Grejsen, Dragør
Ole Jeppesen, Skovgaard pr. Allingaabro St.
Carl A. F. O. Nielsen, Kjøbenhavn
Niels Kristian F. Nielsen, Stige pr. Odense
Henrik Holst Andersen, Sall pr. Hommel
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Theodor Fachmann blev 16 år gammel.
Han var ældste barn, blev født udenfor ægteskab.
Han blev født den 8. august 1888,
og døbt i Holmens kirke den 16. september i af pastor Petersen.
Faderen Theodor Johan Fachmann er indskrevet i kirkebogen og Theodor har
fået hans navn.
Moderen er ugift pige Laura Nielsine Christine, Herluf Trollesgade 22, Kbh.
Theodor dør natten mellem den 25 - 26. juni 1905, han begraves 3. juli 1905 på
Frederiksberg Assistens kirkegård. I kirkebogen, opslag 90
Folketællingen 1. februar 1901, Henrik Ibsensvej 15, 1. sal, Frederiksberg
Theodor Fachmann husfader, f. 21-2-1863 i Kbh. taget ophold I kommunen 1895.
Buffist ekspedient, Cirkus, årstal for indgået ægteskab 1895, antal børn i ægteskabet 3 og
antal døde børn 3.
Laura Fachmann hustru, f. Nielsen i Odense, den 10-2-1867
Søn Theodor Fachmann, f. 8-8-1888
Datter Oda Fachmann f. 28-10-1889
Datter Frida Fachmann f. 21-12-1896
Om faderen arbejde i Cirkusbygningen, vides ikke, men det kunne være et bud på hans
arbejdsplads.
Hvordan det senere gik familien efter Theodors død, vide ikke.
Ved næste folketælling (1905) er de flyttet fra adressen
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skriver på nettet følgende om Cirkusbygningen.
Cirkusbygningen, i København er opført 1885-86 efter tegning af arkitekt H.V. Brinkopff
(1823-1900). Den udvendige væddeløbsfrise er udført af billedhuggeren Frederik
Hammeleff (1847-1916). Indvendig var der akrobatbilleder på loftet og en frise med antikke
væddeløbskørsler på væggene. Bygningen kunne rumme 1800 tilskuere og havde stalde
til over 100 heste. Fra oktober til april, hvor der af hensyn til teatrene ikke måtte spilles
cirkusforestillinger, blev lokalet omdannet til Nordens største varieté, Cirkus Varieté.
Cirkusbygningen brændte i 1914, men blev genopbygget på de bevarede ydermure med
en kuppel af jernbeton. 1916-69 spillede Cirkus Schumann næsten hvert år i bygningen,
og fra september 1917 erstattede kæmpebiografen World Cinema det urentable Cirkus
Varieté. Som cirkus om sommeren og biograf resten af året fungerede Cirkusbygningen i
over 60 år. 1970-90 spillede Cirkus Benneweis i bygningen, der i 1974 blev købt af
Københavns Kommune. I 1978 og 1979 vistes balletter uden for cirkussæsonen, og i 1983
lod kommunen Cirkusbygningen restaurere i samarbejde med Tivoli.
Ved restaureringen blev den særlige cirkusatmosfære i den store kuppelsal, de buede
gange og den festlige foyer meget vellykket fremhævet af arkitekten Verner Pantons
enestående farvevalg på gulve, vægge og stole.
I de følgende 20 år dannede Cirkusbygningen ramme om store kulturbegivenheder som
musicalen Hair, balletten Dødens Triumf og Melodi Grand Prix m.v. Kendte navne som
Victor Borge, Shirley Bassey, Miles Davis, Dexter Gordon og mange flere har optrådt
under kuppelen.
I 2003 rykkede det Svenske Wallmans Nöjen ind i Cirkusbygningen med deres, bl.a. fra
Stockholm, kendte Diner Show. Det nødvendiggjorde en betydelig ombygning, som blev
gennemført med nænsom respekt for Verner Pantons farverige dekorationer. I
tilskuerrummet blev alle stolerækker taget ud, og der blev opbygget terrasser til
bordopstillinger, og de gamle stalde blev ombygget til køkken og selskabslokaler.. Bl.a. har
tidligere præsident Clinton holdt foredrag for erhvervsledere.
Ved forliset omkommer også en ung mand fra Hillerød.
Valdemar Thomsen, Nyhuse pr. Frederiksborg
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