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Ved direktør Asser Amdisen

Det forløbne år har været et af de 
helt stor år i Georg Stages historie  
Vi startede året i fremmed havn, 
hvilket aldrig er sket før, vi drog 
over Atlanten, hvilket vi ikke har 
gjort ret tit, og ikke mindst så tog vi 
hul på færdiggørelsen af det enorme 
rehabiliteringsprojekt, som forven-
tes færdig i løbet af sommeren 2018 

Vi overvintrede på de canariske 
øer – nærmere bestemt på Tenerife, 
hvor skibet havde en god vinter  Vi 
havde folk på skibet hele tiden og i 
den sidste del af opholdet blev der 
lavet større reparationer og klargø-
ren til den lange tur over Atlanten 

Selve turen startede med store 
vinkedag, som i modsætning til 
sædvanligt ikke foregik i solskin 
på en forårsdag, men derimod en 
morgen meget, meget tidligt i Kø-
benhavns Lufthavn  De nye elever 
mødte i deres nye uniformer, som 
de dog tydeligvis ikke endnu helt 
følte sig hjemme i  Det var nok også 
lidt meget at forvente, men der blev 
vinket og måske endda knebet en 
tåre i hjørnet inden flyveren fløj til 
Tenerife 

Dernede fik eleverne den aller-
meste grundlæggende træning før 
trosserne blev smidt og 28 dage 
over Atlanten fulgte  Det er en af 
Georg Stages længste ture nogen-
sinde  Jeg havde selv fornøjelsen af 
at tage imod dem i Christiansstad på 
Skt  Croix, hvor de til sidst så land 
igen  De så noget mere hærdede og 
hjemme ud i deres uniformer på det 

tidspunkt  Skt  Croix var lagt på sejl-
planen, da det i 2017 var hundrede 
år siden Danmark havde solgt øerne 
til USA  Vi fik talt en del om det salg 
og ikke mindst historien om sukker, 
slaver og hvorfor vi havde øerne til 
at begynde med 

Efter Skt  Croix gik turen over Ha-
vanna til Miami  Anløbet deroppe 
havde givet mere administrativt 
besvær end noget andet havnean-
løb i mands minde  Man kunne må-
ske forvente, at det kommunistiske 
Cuba ville være mere besværligt end 
USA, men det var ikke tilfældet  
Overhovedet ikke  

Årsagen til at Miami var på sejl-
planen var, at overborgmester Frank 
Jensen fra København havde bedt 
Georg Stage om at være der under 
Outgames 2017 for at reklamere 
for København som vært for et til-
svarende event i 2021  Det var ikke 
fordi arrangementet var uden pro-
blemer, men Georg Stages andel 
gik forrygende godt  Både Tommy 
Pedersen fra borgerrepræsentatio-
nen og USA’s tidligere ambassadør i 
Danmark Rufus Gifford lagde vejen 
forbi  Om det skyldtes vores indsats 
kan man jo ikke vide, men det var 
godt at se, at Københavns bestræ-
belser var en succes  Arrangementet 
kommer til København i 2021 

Efter hjemkomsten deltog Georg 
Stage i Kulturhavn 2017 med frivil-
lige om bord, da eleverne var sendt 
videre ud i Det Blå Danmark og be-
sætningen trængte til en lille pause 
efter fem måneder om bord  Arran-
gementet fungerede udmærket selv-

INDLEDNING
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om skibet kun havde en afpillet rig  
Weekenden var en god afslutning på 
togtet inden besætningen 1  septem-
ber sejlede skibet mod Assens  

Første september anløb vi Assens 
og et gigantisk arbejde gik i gang  
Masterne blev taget op, dækket ble-
vet fjernet og hele apteringen blev 
taget ud  Så blev stålet sandblæst og 
store dele af det skiftet med nyt stål  
I skrivende stund er skroget malet 
og dækket er næsten lagt på igen  Vi 
forventer at få skibet tilbage 1  juni, 
hvor vi så har en hel måned til at 
gøre det klart inden eleverne kom-
mer igen  

Vi har i denne udgave af virksom-
hedsberetningen samlet både beret-
ninger fra togtet og ladet en journa-
list snakke med et par gamle elever, 
som fortæller om, hvad de har fået 
ud af deres tid om bord  Der er 
også lister over vore elever og ikke 
mindst de mange bidragsydere – 
uden hvem Georg Stage ikke kunne 
fungere 

Næste år bliver nok lidt mindre 
vildt, men forhåbentligt ikke meget 
mindre  Vi glæder os enormt til at 
kunne vise det rehabiliterede skib 
frem, når det engang er færdigt 
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1  april Eleverne møder
9  april Afgang Tenerife
30  april Windward Island
7-9  maj St  Croix
20-22  maj Havana
26-29  maj Miami
8-11  juni Bermuda
26  juni Azorerne
27  juni Horta
28  juni Azorerne
9-11  juli St  Malo
17-18  juli Hamborg
22  juli Ankomst København
27-28  juli Bestyrelsessejlads
22  august Nedrig afslutter
25  august Elever afmønstrer

SEJLPLAN FOR TOGTET 2017 

student
Gul seddel
Opsætning - kan den evt. blive skrevet ind så der er mellemrum mellem hver destination så det ser sådan ud:

1. April         Eleverne møder

9. April.         Afgang Tenerife 

etc. 

Og så sætte det mindre centreret i midten, (vedhæfter billedE)
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Da eleverne i år har været helt fan-
tastiske til at skrive dagbog, vil jeg 
lade dem få den primære stemme i 
årets beretning.

KAPTAJNEN
1. april – 8. april
Afgang Santa Cruz de Tenerife, Nord - 
atlanten 

Så er årets togt kommet rigtigt i 
gang  Kl 13 00 LT den 9  april afgik 
vi i dag Santa Cruz de Tenerife og 
næste stop er Caribien over 2000 nm 
væk  Årets togt er på mange måder 
specielt, da det var første gang i 22 
år, at vi tog turen over Atlanten og 
det var første gang at togtet ikke star-
tede i Danmark 

Vi skulle dog først ned til skibet 
og kl  04 00 den 1  april mødte 63 
søvndrukne elever op i Kastrup 
lufthavn  På trods af det tidlige tids-
punkt, var der en god stemning, og 
alle var spændte på hvad der ven-
tede dem  Forude ventede et togt 
tværs over Atlanten og tilbage igen, 
før vi om 4 måneder senere var i 
danske farvande og mødte familie 
og kærester igen  De fleste havde 
aldrig set skibet i virkeligheden før, 
og det var derfor svært for dem at 
forestille sig, hvordan livet om bord 
udfoldede sig; “kan jeg sove i hæn-
gekøje?”, “bliver jeg søsyg?”, “tør jeg 
gå til vejrs?”.

For at lære noget nyt, bliver man 
nødt til at kaste sig ud i eventyret, 
arbejdet og udfordringen  På trods 

af den tidlige afgang var alle mødt 
op i lufthavnen  Alle var glade, om 
end lidt triste ved tanken om at være 
væk fra familie, kærester og venner 
i 4 måneder 

Vi kan roligt sige, at eleverne blev 
kastet direkte ud i det i år  Lige ef-
ter ankomsten startede program-
met nemlig for fuld udblæsning  De 
skulle indskrives på skolen, vises 
rundt på skibet, aflevere pas, finde 
sit skab, pakke ud, få første introtime 
med Kaptajnen og Overstyrmanden, 
og til sidst lære at hænge sin hæn-
gekøje op  Første nat i en hængekøje 
kan være vanskelig, men i løbet af 
4 måneder kom man til at elske sin 
hængekøje, da det var det eneste 
sted man havde for sig selv og hvor 
man fik en pause fra skibets evinde-
lige rulninger hen over Atlantens 
dønninger  De fleste gik ud som et 
lys lige så snart de lagde sig i køjen 
og forstod ikke, at de ikke lige havde 
lukket øjnene, når de igen blev pur-
ret for nattevagten  I år sov de fleste 
dog tungt allerede første nat, og jeg 
tænkte at dagens tidlige start havde 
en del af skylden for dette 

De næste otte dage var hæsblæsen-
de  Der var meget som skulle nås, 
så der blev purret 06 30 og eleverne 
var klar til første rotur, rigtræning og 
undervisning kl 08 00 Programmet 
for ugen lød på oplæring i rutiner, 
forventningsseminar, rengøringsin-
strukser, roning, oprignig af sejl, flå-
deøvelse og undervisning 

BERETNING FRA ÅRETS TOGT

student
Gul seddel
Noget med opsætningen som ikke fungerer - evt det kursive som start rubrik --> bred / fylde begge spalter. 
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1. BAKKE
3. april
Puring kl 06:30 Tenerife tid  Vi hav-
de søsikkerhedsundervisning med 
førstestyrmand Johannes, hvor vi 
lavede øvelser med brandmønstring 
og bjærgningsmønstring  Vi fik en 
ualmindelig dejlig frokost bestående 
af lammekølle  Første bakke var en 
tur i skibets ene jolle for at lære at 
ro, og spytte kommandoer ud som 
fartøjsfører  Derefter rengjorde vi 
hele den indvendige del af skibet og 
nattede dækket dvs  gjorde det vådt  
Om aften var vi alle på dæk og fik 
demonstreret hvordan man hejsede 
en jolle op fra vandet  Det krævede 
næsten hele skibets opmærksom-
hed og kræfter  Til sidst, men ikke 
mindst, lærte vi at pakke rednings-
veste til flådeøvelsen næste dag  
Frida nr. 1, Rikke nr. 13

4. april
Halloj! Hanna här! Idag har vi haft 
livflotteövning, i princip hela da-
gen  Vi skulle hoppa i vattnet från 
relingen med räddningsvästar som 

vi blåste upp innan  Sen när vi var i 
vattnet skulle vi klättra upp på flot-
ten och vända den genom att luta oss 
bakåt  Flotten välte over oss så man 
var tvungen att hålla fast i ett rep när 
den välte/vändes för att kunna ori-
entera sig ut  Men det gick bra för 
mig och min partner Hans-Henrik 
från Grönland  Vi kom upp på flot-
ten i princip på första försöket och 
vände den tillsammans  Man skulle 
jobba i par två och två och vända 
den tillsammans  Min vakt/skifte 
hade senare informationsstund med 
Kaptenen Bjarke Wahlqvist om Ge-
orge Stages historia samt regler om-
bord  Nu är vi äntligen lediga efter 
att ha packat ihop alla räddnings-
västar igen och fått tillbaka våra ar-
betskläder från flotteövelsen 
Hanna nr. 17

5. april 
Som sædvanligt startede dagen kl  
06:15 med kommandoen “ud af kø-
jerne og mønstring på dæk!”. Der-
efter forsøgte vi at færdiggøre vores 
brand- og bjærgningsøvelse fra i går  
Førstestyrmand Johannes gjorde 
klar med røgbomber, nødblus og il-
debrand til øvelserne  Dog var det 
kun halvdelen af os elever, som nå-
ede at forsøge at slukke ildebranden 
med pulverslukkere, da havnevæs-
net afblæste resten af seancen  Over-
styrmand Helle forklarede, at det 
ofte skete at havnen på den måde 
“opfandt regler”  

Således gik resten af formiddagen 
for mit, og resten af 1  skiftes ved-
kommende, med at slå sejl under  
Det var en rar fornemmelse at vide 
at der hang et storsejl, på grund af 
os  Vi blev vigtige brikker i pusle-
spillet, allerede før vi sejlede  Kl  

student
Gul seddel
Kan det flugte bedre? - så linjerne er mere symmetriske fra spalte til spalte. 
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17:00 fik 2  og 3  skifte landlov, så 
vi på 1  skifte havde skuden for os 
selv  Vi fortsatte oprigningen og 
fiksede løbende andre småting, der 
helt naturligt opstår på et 80 år gam-
melt sejlskib  Næste dag stod den på 
landlov  

KAPTAJNEN
Inden afgang afholdte vi en større 
øvelse hvor eleverne lærte at vende 
en flåde, affyre pyroteknik og bruge 
en håndslukker  Den 4  april var af-
sat til dette og vi havde fået lov af 
myndighederne til at hoppe i vandet 
langs skibet, hvor vi så kunne vende 
flåde mm  I Danmark skal vi normalt 
have redningsdragter på, når vi la-
ver øvelsen, men i år kunne det gø-

res i badetøj, da vandtemperaturen 
var ganske fornuftig  Herefter havde 
vi aftalt med havnen og agenterne, 
at vi kunne affyre nogle røgsignaler 
og håndflares samt lave nogle små 
bål vi slukkede med pulver og CO2  

Desværre var kommunikationen 
mellem instanserne dernede ikke 
så god  Der gik ikke længe fra, at det 
første røgsignal var affyret, til at der 
stod et par politibetjente på kajen, 
og havnen råbte via radioen, at der 
alligevel ikke var tilladelse  Heldig-
vis var Johannes hurtig og havde 
forudset at der kunne opstå proble-
mer, så det meste var afviklet inden 
betjentene kom, og mange nåede at 
slukke et bål 
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1. BAKKE
6. april
Dagen i dag var meget som de fore-
gående  Vi brugte det meste af tiden 
oppe i sejlene med 1  skifte, og satte 
to nye sejl  Om eftermiddagen lærte 
vi hvordan man foldede sejlene på 
råen  Det gik, efter min mening, 
meget godt  Ellers var dagens udfor-
dring at klargøre og fikse brammen, 
så vi kunne blive klar til at sætte 
sejl  Sidst på dagen fik vi en lektion 
i hvordan man kan “klæ”  
Malik nr. 7

7. april
Dagen i dag var skøn! Vi blev meget 
bedre til at ro i 1  bakke og forhå-
bentlig havde vi snart en elev som 
blev fartøjsfører, så at vi kunne tage 
ud på egen hånd  Fartøjsføreren var 
den person som sad bagerst i jollen, 
holdte roret og gav kommandoer 
som “klar på årene! Ro væk” til de 
andre  Om aftenen fik vi landlov  
Det var skønt at få se Santa Cruz og 
kunne dele sig op i mindre grup-
per  Det var nemlig nogle gange lidt 
overvældende at være 73 menne-
sker sammen døgnet rundt 
Frida nr. 1

8. april
Sidste dag på Tenerife! Vi havde 
landlov de sidste par dage  Det var 
fantastisk, og vi er ved at blive rystet 
godt sammen  Alle så ud til at blive 
gode venner, og alle kunne sammen  
Alle glædede sig også til at sejle, så 
vi kan blive rigtige sømænd! 

Livet på Georg Stage virkede til at 
være lutter lagkage  Ikke fordi det 
ikke var hårdt, men fordi alt hvad 
vi lavede var fantastisk sjovt  Uanset 
om vi roede, bjærgede sejl, skaffede 

(spiste) eller havde fritid så hørte 
man latteren på dæk og i banjerne  I 
dag havde vi MOB-rulle som var en 
procedure man brugte hvis nogen 
skulle ryge over bord 

KAPTAJNEN
Vi tænkte at det var bedst at elever-
ne fik lidt landlov og mulighed for 
at strække benene, købe tandpasta, 
slik og tobak inden vi tog afsted i 
28 dage  Hvert skifte fik to landlove 
mellem kl 18  00 og 22 00  

Sidste aften inden afgang var der 
shantysang (sømandens arbejds-
sang) om bord ved Haakon Vatle, 
som nu har afholdt dette for 12  år 
i træk  Det var en god måde at ry-
ste eleverne lidt sammen på  Det var 
ikke kun sang, men også et foredrag 
om shantyens vigtighed, om hvor-
dan man udførte det hårde fysiske 
arbejde ombord, samtidigt med at 
man bevarede arbejdsglæden  

1. BAKKE
9. april
Så skete det endelig! Georg Stage 
havde i skrivende stund været un-
dervejs i 4 timer  Ganske vidst lå 
Tenerife stadigvæk og lurede om 
styrbord, og også maskinens dunken 
mindede os om at vores stag-, for- og 
mesansejl var sat med henblik på at 
skabe stabilitet og fremfor fremdrift  
Det var dog alligevel en fantastisk 
følelse  Det nogenlunde stabile dæk, 
som vi havde vænnet os til i havnen, 
blev erstattet af et mere levende og 
gyngende af slagsen  Søsygen havde 
vi indtil videre ikke mærket noget 
til, men vi spekulerede i om den 
mon snart dukkede op  Vi fordrev 
tiden med at stirre ned i vandet, der 
var så blåt at det virkede helt sur-
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realistisk for os danskere, som var 
vant til de hjemlige farvandes grå-
grønne nuancer  Frivagten øvede sig 
på de 217 forskellige tovender, som 
på nærmest magisk vis, skulle føre 
os over Atlanten – når vi ellers fik 
sat sejl  Vi andre farede rundt som 
hovedløse høns og forsøgte at forstå 
hvad Overstyrmand Helle mente, 
når hun råbte “vi braser til bagbord 
halse!”. Søfolk var vi langt fra end-
nu, men stemningen fejlede intet, og 
da fem-seks kaskelothvaler dukkede 
op, rundt om vores lille skib, blev 
den endnu bedre  

Solen gik så småt ned bag vulka-
nøerne, fire streger om styrbord, og 
foran os lå 3000 sømil åbent hav og 
ventede  
Niels nr. 19 

2. BAKKE
10. april
Natten til i dag var vores første på 
søen  Vi havde 12-4-vagten, og den 
var hård for mange af os  Folk bræk-
kede sig på skift af søsyge og de ra-
ske skyllede det væk og holdte om 
os  Selv oppe fra riggen kom der 
bræk flyvende  Charli lavede en om-
gang heftig havregrød til de som fik 
noget indenbords, og så gjorde vi el-
lers vores bedste på skibet i den gyn-
gende verden  

Skibsklokken markerede med fire 
dobbeltslag at klokken var 04 00, og 
vi var godt trætte  Vi stod og så ud 
som en lille flok krigere, i et forsøg 
på baksmønstring  
2  skifte afløste os i mørket og vi 
tumlede ned i vores længe ventede 
køjer  Der blev mumlet “godnat” og 
vi vuggede i søvn side om side i vo-
res køjer  Merethe lå og aede sig på 
maven i et forsøg på at fjerne fokus 

fra det gyngende skib – og sådan 
havde vi alle vore egne metoder 

Vi holdte af hinanden i 2  bakke  
Alle udfyldte en plads og bidrog 
med sit  Vi støttede hinanden, hvil-
ket der også var nødvendigt, for lige 
pludselig blev der råbt: “Skynd jer 
ud af køjerne, undervisningen star-
ter om lidt”. De havde simpelthen 
glemt at vække os  

Kort tid efter sad vi på skolebæn-
ken til Søsikkerhed, og vi forsøgte 
at smile og følge med på trods af 
søsygen helt oppe i halsen  Der blev 
mumlet om at skrive en sikkerheds-
rapport blandt andet på baggrund af 
vi ikke nåede morgenmaden  Først 
til frokost, fik vi vores morgenmad, 
som denne dag stod på musaka  Vi 
spiste alt hvad vi nåede på den tid vi 
fik, og snakkede altid ivrigt om deli-
katesserne  Særligt Jakob bidrog til 
stemningen og samlede os om nogle 
af hans mange vigtige emner  Han 
fik os til at grine, så vi kæmpede 
med ikke at spytte maden ud  

Efter frokosten på 15 minutter, 
skyndte vi os på dæk for at afløse 
vagten  

Vi satte forsejl og brød hjernen 
for at lære alle tovenderne at kende  
Efter vagten, gik vi på forbanjen og 
blev undervist af overstyrmand Hel-
le i arbejdssikkerhed 

Klokken 17:00 var det tid til af-
tensmad  I vores bakke fik vi en vane 
med bare at råbe “der er maaaaad!” 
i stedet for “2. bakke klar til skaf-
ning”. Det bad de os hurtigt om at 
stoppe med  Frederik, som ellers var 
mesteren i smørrebrød, havde ikke 
appetit til aftenens brød og pålæg  
Det fortalte lidt om det at være sø-
syg  Han gik en tur på dækket, og 
kom derefter tilbage med et smil på 
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læben, og bad om brød, pølse, agurk, 
tomat, løg og mayonnaise  Han over-
kom vist søsygen 

Peter opdagede desuden senere, 
at vi mønstrede med en tilfældig 
køje, hvilket vi gjorde for at komme 
hurtigere til køjs  Den blev heller 
ikke godtaget  

KAPTAJN BJARKE
9. april 2017
Afgangen gik fint og uden proble-
mer, dog lå vi midt i et højtryk med 
skiftende vinde, og vi sejlede mo-
torsejlads de første par timer  Dog 
gjorde det ikke noget, da vi tidligere 
på dagen blev hilst velkommen til 
søs af blåhvaler, skildpadder og del-
finer  Det var bestemt ikke dårligt 

for første dag  I løbet af aftenen blev 
vinden god og vi satte sejl  Alt i alt 
en perfekt første dag til søs  

Jeg glædede mig til at vi alle skul-
le lære hinanden rigtigt at kende på 
det lille skib  Heldigvis havde vi 28 
dage, skibet og havet til hjælp, så det 
skulle nok blive godt  

10.april 2017 
Desværre var vinden et lokalt fæno-
men i forbindelse med de kanariske 
øer og vi måtte starte motoren op om 
morgenen  På grund af årstiden ryk-
kede passaten længere sydover og vi 
startede maskinen op, for at komme 
væk fra øerne og ned til vinden  

Dagen fortsatte med rigtræning, 
opstart af undervisning- både på 

student
Gul seddel
Teksten skal være "Kaptajnen" ligesom før. 
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dæk og om læ  Skibet bevægede sig 
næsten ikke, men alligevel meldte 
de første søsyge sig og fik lægen til 
at give dem søsygepiller  Vi fik fat 
i lægen og han forklarede, at dette 
vejr var perfekt til at komme over 
sin søsyge uden hjælp fra piller  

11. april
Præcis et døgn gik der for motor, 
og før vi om morgenen satte sejl og 
hægtede os fast på Nordøstpassa-
gen  Vejrudsigten havde givet lidt 
bekymring i forhold til udeblivelsen 
af vind i starten, hvilket ville have 
tvunget os til at bruge store mæng-
der af diesel på starten af vores tur  
Heldigvis forblev det blot en bekym-
ring  Vi brugte nu vores sparsomme 
diesel på at lave strøm, fryse madva-
rer ned og lave ferskvand af saltvand 
med vores nye “watermaker”  

2. BAKKE
11. april
Når man begynder på noget nyt, så 
skulle tredje gang være den værste  
Det erfarede vi var sandt  

I går var det tre dage siden vi for-
lod Tenerife, og vores kroppe for-
stod vi ikke var på krydstogt 

På vores nattevagt forrige nat, var 
det under halvdelen af vores skifte 
der arbejdede, da resten lå i rende-
stenen med voldsom søsyge og eks-
trem udmattelse  Heldigvis var vo-
res kvartermester ved godt mod, og 
opmuntrede os til alligevel at gøre 
vores allerbedste  Ligeledes gjorde 
havregrødspausen kl  03:00 om nat-
ten noget rigtigt godt for vores alles 
humør  

Ja, tredjenatten var hård, men bag-
efter sad vi på fjerdedagen med hår-
dere hud, et langt større overskud, 
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for ikke at glemme en gladere kvar-
termester  Og desuden også mere 
vind i sejlene, bogstaveligt talt  
Asta nr. 14, Merethe nr. 18

12. april
Kl 00-04 
Første skifte havde igen nattevagten  
Vi øvede os i at kunne alle tovender 
uden ad  Derefter skulle skibets af-
fald af vejen  Posen i spanden med 
alt vores Bio- affald var faldet til 
bunds, så vi var nødt til at grave det 
op med en fejebakke, og smide det 
over bord i små etaper 

Kl 09:30 blev vi igen vækket for 
sent, og havde alt for travlt  Kl 10:00 
startede vores førstehjælpsunder-
visning med skibets læge Thomas  
Efter vores 3 timers vagt havde vi 
vores første undervisning med Emil 
omkring skibsteknik  Det gav et godt 
indblik i hvad man kunne blive in-
denfor den maritime verden  Senere 
fik vi vores lækre aftensmad, og den-
ne gang havde vi god tid til at nyde 
den  Efter maden var folk trætte og 
brugte meget af tiden på at skrive 
dagbog og læse lektier 

13. april
Vi blev vækket til den rigtige tid 
09:15 efter en dejlig nattevagt Der 
var desværre ikke nok grød til alle, 
og grøden var det eneste vi fik at spi-
se indtil kl 12:00, og vi havde vagt 
igen  

Vi holdte brandøvelse hvor alle 
blev involveret, og tre elever spil-
lede syge efter en lastbrand  Derefter 
lærte vi hvordan vi bremsede skibet 
for sejl  Vi prøvede flere gange, og 
for hver gang blev vi bedre og hur-
tigere  Bagefter fik vi aftensmad og 
alle var glade 

Om aftenen sad mange af elever-
ne og læste lektier eller hyggede på 
dækket og banjerne  De fleste sad 
også og første sine personlige dag-
bøger  Således endte endnu en even-
tyrdag på Georg Stage  

KAPTAJNEN
13. april
I dag lavede vi større øvelser  Vi la-
vede øvelser hvor vi blandt andet 
testede brandudstyr, sejlmanøvrer 
og mand over bord rutiner  Vi havde 
også særligt fokus på førstehjælp i 
øvelserne, da vi på turen havde en 
læge med, som underviste os i ma-
ritim førstehjælp  Det betød at vi 
havde nogle rimeligt blodige figu-
ranter, med alt fra åbne benbrud til 
brandskader 

På grund af et stort højtryk over 
Biscayen og Nordeuropa, lå der et 
endnu større lavtryk som havde po-
sitioneret sig over Azorerne, hvor 
der ellers plejede at ligge et fint høj-
tryk  For os betød det at passaten 
rykkede længere sydpå og vores tur 
over Atlanten blev længere end først 
antaget  Mere præcist var vi oppe på 
at skulle sejle 3100 sømil for at kom-
me helt frem  Da vi ikke havde die-
sel til at sejle for maskine hele vejen 
over Atlanten, var vi meget afhæn-
gige af vejret for at nå frem til tiden  
Vi skulle holde 5 knob i snit, for at 
nå St  Croix til planlagt tid  Vores 
fart skiftede mellem 7 og 3 knob, så 
snittet passede  

16. april
Søndag om bord  Solen skinnede  
Vinden kom fra samme retning i 
samme styrke  Rutinerne blev ruti-
ne  Roen bredte sig  Mobil- og inter-
netabstinenserne lagde sig  Atlan-
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terhavets størrelse lagde en sælsom 
dæmper på de utålmodige 

Søndag var også en undervis-
ningsfri dag på krydsningen, hvilket 
betød at der var frivillig undervis-
ning i meteorologi med Kaptajnen, 
sejlsyning med Overstyrmanden, 
duelighedsbevis i motorlære med 
Maskinmesteren, samt dueligheds-
bevis i sejlads med Andenstyrman-
den  

Søndag var også lig med vaskedag, 
så alt blev vasket ned, og mellem kl  
18 00 til 20 00 vaskede vi tøjet i hån-
den på dæk 

Heldigvis var søndag også åben 
kiosk dag, og vi åbnede kiosken ved 
solnedgang  Vi tænkte at det blev 
modtaget med glæde, da vi så at suk-
kertrangen var udpræget, da antallet 
af sukkermadder til aftenskafnin-
gen var stærkt stigende  Nogle ele-
ver havde allerede stolt fortalt hvor 
meget det havde tabt sig på en uge, 
hvor de ikke havde fået sodavand og 
fastfood  

3. BAKKE
17. april
3  bakke sad samlet på aftenens 20-
24 vagt  Ovenover os lyste den vil-
deste stjernehimmel og morilden 
flød rundt bag Georg Stage  I går var 
den store vaskedag på skibet, hvil-
ket var hårdt tiltrængt efter to ugers 
ophobning af arbejdssved  Vasken 
var en omfattende proces; tøjet kom 
i tre saltvandsbaljer efterfulgt af sæ-
beskrubning, hvor det til sidst blev 
fersket af i en pøs  Derefter var Ben-
ja, nr  27, en lille tur til vejrs i kryds- 
og fortoppen for at hænge tøjjollen 
op  Det var den ultimativt længste 
strækning af tøjvask i vores liv og 

mest omfattende, men også den hyg-
geligste og smukkeste  

2  skifte kørte i sidste uge de hårde 
15-20 + 04-08 vagter, og vi kæmpede 
alle med tunge øjenlåg henover mor-
torlærebøger og tovender  Derfor var 
søndagens “fridag’’ hårdt tiltrængt  
Nogle brugte dagen til meteorologi 
og sejlsyning på dæk, og diff  nav og 
diff  motor om læ, eller et velfortjent 
spil poker eller syv på banjen  Ef-
ter aftenens tøjvask åbnede skibets 
slikbod Sloppen, og folk strømmede 
til for at stakke op på chokolade, 
lakridser og pibetobak  Da slikfråse-
riet løjede af, var det tid til et længe 
ventet vagtskifte, da vi overgik til 
08-12 + 20-24 vagten  3  bakke var 
taknemmelige for uafbrudt natte-
søvn og spise måltider, hvor vi ikke 
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kastede maden i hovedet, så Ida, nr  
37, havde tid til at kredse om ma-
yonnaisen  

Mandag aften havde vi efter da-
gens undervisning og aftenskafning 
tid til at få vores gennemluftede va-
sketøj af vejen  Inden vi mønstrede 
til vagt klokken 20, blev der spillet 
både kort og musik på forbanjen  
En time inden at 3  bakke afløste os 
på 2  skifte, afbrød kvartermester 
Lau hyggen omkring dagbogsskrive-
riet, ved at melde MOB-rulle  Vi fik 
da togtets rekord på 5 minutter og 
elleve sekunder, men vi arbejdede 
senere stadig hårdt på at slå tidens 
bedste rekord på Georg, nemlig 2:18  
Bagefter vendte vi tilbage til toven-
derne, og sendte tankerne mod nord  

18. april
Aftenens vagt lakkede mod enden og 
Andreas, nr  31, havde tabt kampen 
mod de tunge øjenlåg  Resten af 3  
bakke var atter samlet om dagbogs-
skriveriet, efter en overlegen sejr 
over 4  bakke i en omgang toven-
destafet på listetær  I dag fik vi salt-

vandsbad på dæk, efterfulgt af de tre 
tryk på ferskvandsbruseren, hvilket 
mildest talt var tiltrængt  Når man 
arbejdede i denne varme, så trængte 
man bestemt til lidt ferskvand  Til 
frokost fik vi lasagne og Sofie, nr  29, 
brummede tilfreds ved opdagelsen 
af vegetarudgaven der ventede i ka-
byssen  Bakkens svenske repræsen-
tant Gustav, nr  35, mestrede des-
uden endelig de bløde danske d’er 
efter mange dages kalden på ’’kødfa-
det’’  Til 15-pausen gik vi om bord i 
den sidste friske frugt og nød det til 
fulde  Der gik nogle uger før vi igen 
hørte den knasende lyd af et saftigt 
æble  

23. april
De sidste par dage stod på vedlige-
holdelse og vaffelis, som vi omtalte 
som “de to V’er”  Det hørte vel sam-
men, når man er på skoleskib  Der 
blev skrabet og genlakeret, riggen 
blev tjekket for knækkede vævlin-
ger, så vi kunne gå til vejrs på ny-
splejsede og fastbændslede væv-
linger8  På nattevagten oplevede vi 
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lidt af hvert  Vi øvede os i at gå til 
vejrs, pakkede og satte sejl, brasede 
og lavede MOB-ruller, men flyvefisk 
der pludselig landede på dækket var 
nok det mest spændende som ske-
te  Især da nordmanden Marius nr  
40 fra søsterbakken fik fat i den fa-
møse fisk, sprættede den op på ma-
ven, og ellers gik om bord i denne 
rå Atlanterhavsdelikatesse  Det var 
da et held at fiskene selv hoppede 
ombord, eftersom vi de sidste 14 
dage havde to liner løbende agterud, 
uden at fange en eneste fisk  

Dagene gik hurtigere og hurtigere, 
og den ene tog den anden  

Vi var faldet meget bedre på 
plads, både hos hinanden og i ruti-
nen ombord  Undervisningen kørte 
også derudaf og vi holdte trit, hvil-
ket betød lektielæsning om natten, 
sidemandssnakke om totakts- og 
firtaktsmotorer og naglediagrams-
rundfart flere gange i døgnet  Det 
var nu meget rart med sådan en søn-
dag, hvor vi havde tid til vaffelis og 
hygge  Søndagen stod på luftning af 
køjer, soveposer og lagner  Der var 
ingen tøjvask denne dag, det ven-
tede vi med til næste morgen, hvor 

vores bukser endelig fik en tur – de 
kæmpede også en brav kamp de sid-
ste 23 dage  

Efter hejsningen af køjerne på 
tøjjollerne, stod den igen på meteo-
rologi og sejlsyning på dæk, efter-
fugt af valgfagene om læ  Her var 
valfarte stor – især diff  nav med det 
eftertragtede erhvervsduelighedsbe-
vis var af interesse med deltagelse 
fra omkring halvdelen af alle elever  

Da kokkeeleven Janus kom ud 
fra kabyssen med frisklavede kolde 
smoothies, blev vi ikke skuffede  
Dagen efter fik vi desuden kiks og 
saftevand, og i dag fik vi vaffelis 
med både flødeskum og syltetøj  
I det hele taget havde vi det godt i 
forhold til sukkertrangen, da vi fik 
is af to omgange, og også i forbin-
delse med to fødselsdage fik vi kage 
til  Vi klagede bestemt ikke, og sang 
fødselsdagssang højt i kor  Senere på 
dagen blev der vist film på storsej-
let  Dem som trængte, fik genopfyldt 
slikdepoterne på Sloppens anden 
åbningsdag, og var derefter klar til at 
hygge med en god film  

Vi bød desuden en ny vagtplan i 
møde, da vi går hen til 24-04 og 12-
15 vagten  Vi hyggede os med dag-
bogstjansen, og håbede alt var vel 
hjemme – vi havde det i hvert fald 
godt  
Bjørn nr. 21, Marie nr. 23, Inuna nr. 
25, Benjamin nr. 27, Sofie nr. 29, 
Andreas nr. 31, Mikkel nr. 33, Gu-
stav nr. 35, Ida nr. 37, Carl nr. 39

KAPTAJNEN
23. april 2017 
Så blev det endnu engang søndag  
Og den seneste uge bød ikke på 
mange overraskelser  Både vejret og 
vinden var stabile, hvilke gav os en 
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fart mellem 3 og 5 knob  Den førom-
talte tålmodighed blev i den grad sat 
på prøve, da vi på anden uge i træk, 
sneglede os henover Atlanten  Det 
føltes mere og mere som om vi drev, 
end sejlede over  

Skolemæssigt gik det rigtig fint, 
der var intet som forstyrrede under-
visningen  Det gik så fint fremad, at 
vi satte vedligehold på skemaet og 
begyndte, at bruge det fine vejr til at 
klargøre skibet forud de kommende 
havneophold 

Store stimer med flyvefisk viser 
sig ofte ved at bryde igennem over-
fladen og svæver i samlet flok væk 
fra skibet  Om natten skal man passe 
på da de ikke kan fornemme skibet, 
flyver de ikke så sjældent hen over 
dæk, nogle rammer en elev andre 
lander på dækket 

I dag nåede vi halvejs; både i for-
hold til sejlet distance, men også an-
tal dage til søs  Det passede fint med 
søndag om bord  Det skulle selv-
følgelig fejres og i mangel på havn, 
lavede vi vores egen havnekiosk i 
kabyssen, hvor der blev serveret vaf-
felis og solgt slik  En flok havterner 
fulgte os hele dagen og bidrog til 
stemningen fra de hjemlige havne-
byer  

Da solen gik ned omkring kl  18 50, 
lavede vi en biograf hvor filmen “SS 
Martha” blev vist på storsejlet  Køje-
tiden blev udskudt med 50 minutter, 
men det gjorde ingenting, når man 
spiste slik på en stjerneklar nat, med 
Martha på storsejlet, og flyvefisk på 
dækket, og hvor man glædede sig til 
at lægge sig i en ny-luftede køje der 
hængte klar på banjen  
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4. BAKKE
30. april
I denne uge passede vi 12-04 vag-
ten og havde travlt som sædvanlig  
Søndag aften stod på filmvisning på 
storsejlet  Det var en virkelig fed op-
levelse, selvom det selvfølgelig ikke 
var helt ligesom at se en god film i 
biografen derhjemme  Hvem kan el-
lers prale med at have set sømands-
kultfilmen Martha under stjernerne 
midt på Atlanterhavet?

Mandagen stod i tøjvaskens tegn, 
hvilket var noget af en kaotisk ople-
velse  Alt tøj sejlede i sæbevand på 
dækket og vi skurede og skrubbede 
på vores T-shirts, som var fyldt med 
solcremespletter  Overstyrmanden 
kom sågar ned på knæ med børste i 
hånden for at hjælpe os på 4  bakke, 
med at få tøjet rent  Så beskidte var 
vi simpelthen!

Onsdag blev vi purret med be-
skeden om at vores Watermaker – 
maskinen som forvandler søvand 
til ferskvand – var gået i stykker  
Angstens sved dryppede koldt ned 
ad ryggen på alle, med tanken om 
saltvandsbade den kommende uge  
Dog forblev det kun en kort frygt, 
for maskinmester Mathilde fik flot 
fikset maskinen  Vi gik i denne uge 
fra at svinge mellem 2-3 knob, til 
at sejle hele 6-8 knob! Vi ramte en-
delig den vind, som vi havde sejlet 
syd for i tre uger  Stemningen blev 
af samme grund mere opløftet  Tem-
peraturen var mellem 30-35 grader, 
og det hjalp en frisk omgang vind os 
med at overkomme  

I dag havde vi også vedligehold og 
blev pisket i arbejde af kvarterme-
ster Lau 

På nattevagten fik vi udført vores 
hidtil bedste MOB-rulle som lød på 

intet mindre end 3 minutter og 20 
sekunder  Nattevagten var fin med 
havregrød, tid til lektielæsning og at 
gå til køjs om natten, men vi savner 
dog alligevel morgenmaden  

Højdepunktet for ugen var, da vi 
af Georg Stages glidende bevægel-
ser, førte de tapre elever fra 2  skifte 
gennem Atlanterhavets evige bru-
sende bølgetoppe, en mørk og ikke 
særlig stormfuld aften  Lige plud-
selig sprang en flyvefisk op fra sit 
trygge habitat, og svævede som en 
jetjager gennem luften, for til sidst 
at kollidere voldsomt med Davids 
venstre kæbe  Det var sjovt 
Liv nr. 22, Ebbe nr. 24, Aputiaq nr. 
26, Oliver nr. 28, Sally nr. 30, Mads 
nr. 32, Morten nr. 34, David nr. 36, 
Nikoline nr. 38, Marius nr. 40, Clara 
nr. 62. 

5. BAKKE
6. maj
Vand, vand og atter vand  Vanvid og 
varme dage 

Det endeløse vandskab begyndte 
efterhånden at tære på fornuften  
Flere medlemmer af 5  bakke mær-
kede den hydrofile psykose kravle-
de ombord og ind i vores hjerne som 
en anden Klabautermand på vores 
treugers til søs  Den omtalte psykose 
infiltrerede vores evne til at kommu-
nikere; intet gav mening og alt var 
sjovt  Det eneste middel mod dette 
vanvid, måtte være landtid  

  Derfor havde vi med længsels-
fyldte blikke søgt efter land  Men 
en morgen da en orange- og sort-
farvet fugl vækkede Carl med små 
prik i knæet, vidste vi at ventetiden 
snart var ved at være ovre  Fuglen 
blev vores maskot, og ledte os mod 
fast grund under fødderne, med sin 
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opløftende fuglekvidder  Den aflø-
ste kamikaze-flyvefiskene hver nat 
forsøgte at tage os med i faldet, når 
de skød ind over dæk i hovedhøjde, 
som slimede selvmordsprojektiler  

En tidlig morgen på vagt blev den 
ellers uforanderlige horisont brudt 
af tre knejsende Toblerone stykker  
Ved synet af disse slog vi alle flikflak 
over dækket og frydede os ved tan-
ken om palmer, drinks og landlov 
der snart ville være inden for ræk-
kevidde  

Lørdag d  6  maj blev dagen hvor 
vi kom i havn  I takt med at sejlene 
blev bjærget og vandet blev lavere, 
steg en boblende spænding på ski-
bet eksponentielt  Kommandoerne 
fløj om ørerne på os, mens vi, og an-
dre ivrige Georg Stage elever, ilede 
lettere forvirret fra agt til stævn, 
og fra last til mast, som myrer i en 
tue, med ønsket om at være til mest 
mulig hjælp, og gå mindst muligt i 
vejen  Efter mange, lange, varme og 
strabadserende timer lænede vi i 5  
bakke, og 3  skifte os mageligt til-
bage i det smukke, fortøjrede skib, 
mens vi vinkede farvel til vores pa-
radeklædte venner, som var på vej 
til landlov  Vi så frem til at det næste 
dag blev vores tur til at være vilde i 
varmen, for varmt var her og vilde 
ville vi være 

PS  Salt; salte tårer, salt sved, salt i 
såret  Må jeg bede om saltet  Salt- og 
pebergast 
Maria nr. 41, Magnus nr. 43, Malik 
nr. 45, Carla nr. 47, Timm nr. 49, 
Oscar nr. 51, Gruscha nr. 53, Carl 
nr. 55, Tine nr. 57, Frederik nr. 59, 
Janus.

KAPTAJNEN
2. maj 2017 
Den seneste uge bød ikke på nogen 
overraskelser  Vi kæmpede med at 
holde farten over 5 knob  Vejrudsig-
ten så lovende ud og jeg besluttede 
at låse ankomstdatoen på den 6  Maj 
kl 10 00  Det gav de sidste par dage 
lidt problemer da vi røg ud i noget 
bygevejr, som betød at der næsten 
ikke var noget vind imellem by-
gerne  Gennemsnitsfarten for at nå 
det den 6  maj blev pr  dags dato nu 
oppe på 5,4 knob  

Efter lidt skriveri frem og tilbage 
mellem myndighederne og lodserne 
på St  Croix besluttede vi at sejle 
til Christiansted, i stedet for Frede-
riksted, som ellers først var planen  
Christianssted skulle efter sigende 
være hyggeligere end Frederiksted, 
som eftersigende var meget præget 
af at være en havn for Cruise skibe 
og disses passagerer  

Sejladsen over gik ind i sin sidste 
fase  Der var nu kun fire døgn tilbage 
før ankomsten  

Det kan ofte være et af de sværeste 
tidspunkter på en lang rejse: Man 
tænker at “nu er vi der næsten”, og 
så kan det være vanskeligt at kapere 
at der faktisk stadigvæk er fire døgn 
tilbage  Dette resulterer oftest i, at 
alle bliver mere og mere rastløse  

I går var også elevernes første må-
ned om bord  Vi regnede derefter ud 
at hver enkelt elev har været i land 
sammenlagt i 10 timer, den sidste 
måned  Så vi forstod godt hvis de 
var rastløse og lidt slidte i forhold 
til de sociale evner 

Fiskeriet gik ind i anden fase, 
hvor vi havde hoveder med fra min-
dre fisk som agn – vi gik efter de 
store fisk  
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Eleverne ønskede at lære hinan-
den bedre at kende på tværs af skif-
tene, så om aftenen fik de to timer 
hvor de fandt på et speeddating-
lignende koncept  Rundt om stor-
masten sad de i to cirkler, hvor alle 
kom til at snakke med alle  Det var 
både festligt og højlydt  

Flere elever var allerede langt i 
deres skolearbejde, så de kan udføre 
rigtigt vedligehold, med bankning 
af rust, malerarbejde, splejsning af 
vævlinger, lakering og meget andet  

6. maj 2017
Ankomst Christianssted, to timer in-
den St  Croix 

Efter 27 døgn og 3189 sømil (6043 
km) hvor vi sejlede efter bedste 
evne og holdte den maksimale fart 
som mulig for sejl, samt de vinde 
vi havde til rådighed, ankom vi nu 
St  Croix en time for sent, på den 
planlagte dag  I går udskød lodsen 
ankomsten med halvanden time, 
da han havde et andet skib at lodse 
ind  Det betød at vi kom 30 minutter 
foran tidsplanen, hvilket er ret vildt  
Oprindeligt havde jeg sat den 7  Maj 
som ankomst, men overstyrmanden 
lavede ankomsten til den 6  maj kl  
10 00 på skemaet, som hun lavede 
2 måneder før afgang fra Tenerife  
Som hun altid siger “Ting der tager 
den tid der er sat af til det!”  

Igen fik hun ret…

7-9. maj
Langs kajen på Christiansted  Vi blev 
fint modtaget, og indklareringen ind 
i USA gik over al forventning, der 
var ingen grund til bekymring  

Grundet særlige regler som USA 
havde for “Foreign Garbage” var det 
ekstremt dyrt at komme af med vo-

res affald, da alt skulle pakkes ned 
i små lufttætte beholdere, og trans-
porteres direkte ud til forbrænding  
Vi var dog lige ved at brænde fing-
rene, da vi, for at lette arbejdet med 
at aflevere affald, satte det klar på 
kajen til afhentning  Det skabte lidt 
panik hos agenten og firmaet som 
skulle afhente affaldet  Vi fik proble-
met løst uden bøder, men de forkla-
rede os venligt, at vi sandsynligvis 
ikke ville være lige så heldige, hvis 
vi lavede samme nummer i Miami  
Det lod vi så være med!

Ellers forløb havneopholdet fint, 
vi fik besøg af vores direktør  Han 
bød ind med et meget oplysende 
foredrag om øernes historie, og i 
særdeleshed Danmarks rolle som 
slavenation  Det var ikke et foredrag 
for sarte sjæle, og Dansk-Vestindien 
lød pludselig ikke så idyllisk  

Der blev arrangeret busture for 
eleverne, så vi så det meste af øen 
med de gamle danske forter, sukker-
møller og strande 

Vi opdagede på vejen over At-
lanten, at vores skrue var begroet 
med ruer og tang efter vinteren på 
Tenerife  Der var nogle friske elever 
som straks meldte sig frivilligt til at 
hoppe i vandet og rense skruen  De 
lå i vandet det meste af dagen, mens 
resten af vagten malede skibsside, 
skrabede lak og malede master  Re-
sultatet kunne man se da vi sejlede 
ud – for at kunne opretholde 6 knob, 
var vores dieselforbrug gået ned med 
50% i forhold til afgang Tenerife 

Nogle elever afprøvede også, hvor-
vidt vi mente det helt seriøst, at de 
ikke måtte komme synligt berusede 
hjem fra landlov og der blev i den 
forbindelse udstedt en håndfuld 
mundtlige advarsler  Ellers var der 
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tid til at slappe af, skrive postkort, 
gå på stranden, spise is, finde WIFI 
og hvad som ellers havde interesse  

6. BAKKE
6.-14. maj
Den første landlov på den vestlige 
side af Atlanten, og faktisk den før-
ste egentlige landlov  

Tolv timers af ren og skær frihed 
til at gøre hvad end hjertet begæ-
rede, efter en måneds opsparede 
forventninger  Iklædt uniform gik 
vi i samlet flok direkte henimod 
den første fyraftensforfriskning  Vi 
fyldtes med forundring over den 
nye verden for enden af landgangen; 
palmerne, bjergtoppene og villaerne 
med tydelige spor fra danske kolo-
nitider stod i skarp kontrast til det 
amerikanske flag, firehjulstrækkere 
og andre amerikanske varemærker 
man kendte fra TV 

På strandpromenaden fandt vi 
den første ATM og stiftede et rund-
håndet bekendtskab med “the al-
mighty dollar”  Man følte virkelig 
at man udlevede den amerikanske 
drøm, da man stod i 29 graders var-
me med en “lime in the coconut” i 
vandkanten 

De lokale var meget gæstfri og 
interesserede i vores transatlanti-
ske sejltur, og vi blev både inviteret 
ombord på deres motorbåde og ind i 
deres private boliger  Og vi var selv-
følgelig slingrende ædru, da vi kom 
tilbage over landgangen i god tid  

Tilbage til søen og til rutinen  Til-
bage til søben og afbrudt nattesøvn, 
til lektier og kogende timer på agter 
banjen  Selvom det føltes hjemvandt 
og velkendt at være af sted igen, var 
det alligevel anderledes at sejle mel-

lem de Caribiske øer, hvor der hele 
tiden var land i sigte, og hvor det 
ikke var sjældent at en chilensk lyst-
sejler dukkede op og hilste på  Det 
var anderledes end det uendelige 
Atlanterhav der omgav os den sidste 
måned, og hvis uendelighed først 
blev afbrudt da vi så land et døgn 
før vi nåede St  Croix  

Da vi tirsdag forlod Christiansted 
var uniformshuen og de hvide uni-
formers T-shirts skiftet ud med vo-
res blændende orange olietøj, for det 
stod ned i stænger  Det fortsatte det 
med de første par dage  Det utilreg-
nelige vejr gjorde arbejdet på dæk, 
endnu mere utilregneligt, og banjer-
ne mere velbesøgte for frivagterne  

Fredag omkring middagstid for-
svandt vinden, og stort set alle fra 3  
skifte strøg til vejrs for at gøre alle 
sejl fast  Fordelt på de tre master ar-
bejdede vi os stødvist nedad mens 
sveden piblede frem i den bagende 
sol  Vi nåede knap ned igen, før ar-
bejdet kaldte  Vinden var nemlig 
vendt tilbage og sejl skulle gøres los, 
så de igen kunne sættes  Op igen og 
ned igen  Men det var 20 glade og 
veltilfredse elever der ved vagtskif-
tet blev afløst  Vi følte vist alle at vi 
udrettede noget, og det føltes godt at 
kunne klappe hinanden på ryggen 
og sige ’godt arbejde’  

Med kursen sat mod Cuba be-
gyndte vi allerede at drømme os 
væk, ved tanken om tropiske frugter, 
cigarer og salsa 

Alt vel fra 6  bakke 
Lasse nr 42, Benedikte nr. 44, Malte 
nr. 48, Ida nr. 50, Lucas nr. 52, Mik-
kel nr. 54, Jonas nr. 56, Mille nr. 58, 
Regin nr. 60
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KAPTAJNEN
12. maj 2017 
Ved afgang St  Croix kom der samti-
digt en frontpassage ind over øen og 
himlen tømte sluserne ned over os, 
så vi alle blev godt og grundigt affer-
sket  Det var faktisk ikke så værst, da 
det var en ualmindeligt varm dag, og 
den kølige regn gjorde at vi næsten 
frøs  Det skal siges, at vi til dagligt 
havde det så varmt, at vi nød den 
østlige brise på agterdækket, når der 
kun var 28 grader i skyggen kl  06 00 
om morgenen  

Kort efter solnedgangen opstod 
et fantastisk scenarie  En blodrød 
og enorm fuldmåne rejste sig over 
agterstævnen  På bagbordsside lå 
kraftige tordenskyer tungt over den 
Dominicanske Republik, som med 
sine enorme lysglimt afslørede lidt 
af skuernes enorme masse – det 

lignede nærmest et krigslandskab 
mellem store borge  Skyerne holdte 
sig over land, og himlen over Georg 
Stage var ligeså klar som på en vin-
ternat hjemme i Danmark  Et magisk 
øjeblik  

Turen mod Havanna gik plan-
mæssigt fremad, vindene skiftede, 
men fungerede altid som halvvind 
eller agten for tværs  

Det var også varmt! Undervisnin-
gen på banjen kørte planmæssigt 
fremad mens eleverne og undervi-
sere langsomt smeltede  

1. BAKKE
15. maj
Dagen startede fuldstændig ulideligt 
varmt med 35 grader, totalt vind-
stille og virkelig høj luftfugtighed, 
hvilket til sammen gjorde det meget 
lummert  Og på grund af varmen fik 
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vi lov til at række saltvandsbad til i 
middagspausen, så vi lige blev kølet 
lidt af inden undervisningen starte-
de for os kl 13 00  Det lille vandskyl 
føltes virkelig som himlen på jord, 
og den sløve stemning, der tidligere 
havde floreret, forsvandt som dug 
for solen  

Vi gik dog alle stadigvæk og håbe-
de på en regnbyge, der kunne rense 
luften  Det var for en gangs skyld 
rarere at være på banjen end på 
dæk – og det sagde ikke så lidt  Men 
regnbygen fik vi  For imens vi sad til 
undervisning, åbnede himlen sig og 
regnen fortsatte kontinuerligt ind-
til vi gik af aftenvagten til midnat  
Fordi det regnede så meget, var der 
aftenhygge på forbanjen, da de fle-
ste gerne ville være i tørvejr  Begge 
skifte der boede på forbanjen havde 
frivagt  Det var super hyggeligt at 
være samlet på banjen, hvor folk la-
vede en masse forskellige ting  Nog-
le lavede differentieret navigation, 
andre spillede spil, hørte musik og 
der var sågar også nogle der fik sig 
en lur  Der var en helt speciel stem-
ning, da det var det første “rigtige” 
regnvejr vi havde på turen  

På aftenvagten var i alle iført det 
orange olietøj og dertilhørende støv-
ler  Flere gange var vi til vejrs for at 
bjærge sejl, hvilket jeg syntes var en 
meget speciel oplevelse  Sejlet blaf-
rede op i hovedet på os, vi stod på 
råen og hørte den specielle lyd sejlet 
lavede når det slog i vinden  Så kan 
man ikke lade være med at tænke 
over, hvor vilde kræfter der var på 
spil  Det gjorde det også bare endnu 
federe at stå deroppe – også selvom 
det regnede  Efter vagten gik hele 1  
skifte trætte, men glade til køjs 
Rikke nr. 13

17. maj
Efter en god nats søvn blev vi purret 
kl 07 00, så vi blev klar til at over-
tage vagten fra 3  skifte kl 08 00  
Efter de faste rengøringsrutiner på 
vagten skiftede vi gårdingerne på 
storsejlet  Førstekvartermester Peter 
præsenterede opgaven for os  Deref-
ter skulle dem som havde prøvet det 
før, oplære de andre  Vi delte os op, 
og mens nogle gik til vejrs, lavede 
andre syede taklinger i tampen på 
de nye gårdinger  Det var vildt fedt 
at lave praktiske opgaver på skibet, 
som kom i brug med det samme  Så 
blev det rigtig tydeligt at alles ind-
sats var vigtig 

I løbet af den regnfulde nat, var 
der løbet vand fra hustaget og ned 
i forskibet og videre ind i elskabet  
Det gjorde at maskinmester Mathil-
de hele dagen arbejdede bravt for 
at få det fikset igen  Det gjorde dog 
også, at der efter skafning vi sluk-
kede for strømmen til kabyssen og 
at lukkede for vandet på hele skibet  
Besøget på det lille hus var derfor 
lidt alternativt det meste af dagen, 
for vakuummet virkede, men vi 
hældede selv vand i kummen igen 
fra de store vasketøjspøse, vi havde 
fyldt med vand 

Da midtvejsprøverne jo nærmede 
sig med hastige skridt (de foregik 
mellem Cuba og Miami), havde vi 
en prøve-før-prøven i praktisk sø-
mandsskab på nattevagten  Dvs  
at vi fik en time til at lave en øjes-
plejs, to syede taklinger og et kryd-
størnsbændsel  Det var meget fedt at 
prøve, og det var godt at gennemgå 
alles arbejde bagefter  Peter fortalte 
os hvad de virkelig lagde vægt på, 
når de vurderede os til den rigtige 
prøve  
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Allersidst på vagten, da vi hav-
de purret 2  skifte, begyndte det at 
dryppe  Så efter vagtmønstring gik 
vi roligt og tørt til køjs, og glædede 
os over endnu en dejlig varm nat på 
banjen, mens 2  skifte måtte ty til 
det orange olietøj 
Rikke nr. 13

KAPTAJNEN
Ved afgang fra Havanna fik vi mod-
vind det første døgn, hvilket gav os 
en sjælden mulighed på dette års 
togt, for at lave nogle stagvendinger  
Strømmen var med os, så vi fik der-
for nogle udmærkede skift  Eleverne 
var glade for at få lov til at rykke lidt 
i tovenderne  

På vejen mod Miami blev en elev 
syg med smerter i maveregionen, og 
da vi ikke kunne udelukke blind-
tarmsbetændelse, besluttede vi os 
for at evakuere eleven ind til Miami  

De hentede hende ved lodsstationen 
i en ambulancebåd  Heldigvis viste 
det sig ikke at være noget alvorligt, 
og eleven var tilbage om bord efter 
et par døgn på hospitalet 

Den primære årsag til at sejle over 
Atlanten, og helt til Miami, var at 
vi skulle hjælpe Copenhagen Pride 
og Københavns kommune med at 
få World Outgames til København  
Det var planen at skibet skulle bru-
ges til receptioner, mens eleverne og 
besætningen var inviteret til diverse 
arrangementer, som blandt andet åb-
ningsceremonien  Desværre lukkede 
bystyret store dele af arrangementet 
ned, på grund af rod i økonomien fra 
arrangørernes side  Vi blev dog alli-
gevel hjerteligt modtaget af byen og 
delegationen fra Copenhagen Pride, 
som tog hele situationen med et fan-
tastisk overskud  De stablede en del 
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arrangementer på benene, så alle de 
deltagere der var kommet til Miami 
fra hele verdenen, ikke rejste forgæ-
ves  

Receptionerne på Georg Stage 
blev afholdt som planlagt, og de vil 
fremover huskes som legendariske 
i Georg Stage regi; det var en fanta-
stisk blanding af ambassadører, drag 
queens i havfruekostumer, livemu-
sik og performancekunstnere i rig-
gen!

3. BAKKE
29. maj – 4. juni
Så stævnede vi ud fra Miami  Ophol-
det forløb ikke helt som forventet  På 
vej ind til Miami havde vi et herligt 
øjeblik, da vi på 4-8 vagten, gjorde 
klar til at gå til ankers og pakkede 
sejl  Det var selvfølgelig hele skiftets 
kvinder, der gik til vejrs, for at pakke 
alle tre undermærserne, mens fyre-
ne vaskede dækket  Det havde taget 
to år for Georg Stage at nå hele vejen 
til Miami  Rejsen begyndte på sidste 
års togt, som sejlede fra København 
til Tenerife, hvorefter vi overtog og 
sejlede resten at turen over Atlan-
ten, i den anledning at repræsentere 
København som fremtidig værtsby 
for World Outg2ames  Men sådan 
gik det ikke  Inden det hele gik løs, 
var der nogen fra arrangementet som 
stak af med pengene – det er i hvert 
fald hvad rygterne i Miami fortalte 
os  Vi var skuffede op over begge 
ører  Men det positive var at vi fik 
mere tid til landlov, hvilket indbød 
til mange forskellige aktiviteter i en 
storby som Miami 

Don, der var overstyrmand Helles 
gamle kollega og Miamigenser, hav-
de arrangeret forskellige aktiviteter 
vi havde mulighed for at deltage i  

Bjørn nr  21, Andreas nr  31, Ben-
jamin nr  27 og Hans Henrik nr  6 
tog en tur med Miami Police ud i 
deres Fast Patrol Boat, hvor de fik 
en sightseeing de sent vil glemme; 
de så DJ Khaled, Miamis dyreste ø, 
“the house build on erection” samt 
diverse kendishybler  Desuden im-
ponerede drengene da de ved hjælp 
et tømmerstik fik flyttet en palme, 
der var på afveje  Nogle af fyrene tog 
også på fisketur, og Carl nr  39 fan-
gede sig en Redsnapper  Andre tog 
det mere stille og roligt; Sofie nr  29, 
Marie nr  23, Gustav nr  35 og Ebbe 
nr  24 cyklede Miami tyndt, mens de 
andre shoppede  Fælles for alle var 
dog besøgene på Miami Beach  Her 
var det vigtigt at huske at bruge ri-
geligt af solcreme med en stærk nok 
faktor  Til stor fortrydelse for Ida nr  
37 og Mikkel nr  33 kom de afsted 
med en ikke-vandfast solcreme, 
hvilket resulterede i to postkas-
serøde kammerater, som skiftevis 
skallede, og især Ida var plaget med 
et par andengradsforbrændinger på 
skuldrene med vabler på størrelse 
med kinderæg 

 Vi havde desuden plads på for-
reste parket under Memorial Day 
Weekend, hvor der var shows til 
vands og i luften og hvor militær-
fly fløj indover stranden, og flådens 
skibe lå tæt på land til skue for alle 

Efter nogle gode dage i Miami 
var vi klar til at komme på vandet 
igen  Vi hilste endnu engang på At-
lanten, der i denne omgang bød på 
nye udfordringer; blandt andet den 
trodsige trosse  Alle fik udleveret et 
stykke kvadrat-flettet tovværk, hvor 
vi til praktisk sømandskab lærte at 
øjesplejse  Derudover var vi også i 
gang med en masse rigarbejde, hvor 
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vi skiftede diverse tovender  Skøder, 
fald og gårdinger stod derefter flot 
og tot 

Vi var generelt meget til vejrs denne 
uge  Både i forbindelse med udskift-
ningen af riggen, men også i forbin-
delse med det omskiftelige vejr, som 
gav os rig mulighed for at få sat og 
bjærget sejl – det var godt for vores 
træning 

Den til tider sløje vind sørgede for 
træning i opstart af motoren til vo-
res maskingaster (I 2  Skifte Andreas 
31 og Oliver 28) og vores nye ma-
skinmester Jesper  Vi fik desuden 
stiftet kendskab til et nyt fag, da vi 
fik besøg af Tanker Thomas, der var 
vikar for andenstyrmanden og navi-
gationslæreren  Thomas underviste 
i Tanker Familiarization, hvilket te-
stede vores koncentrationsevne, da 
vi hørte om losse og lastemetoder, 
hvordan man rengjorde et tankrum 
og sørgede for at et skib ikke eksplo-
derede  Ramund, som var Kaptaj-
nens ferieafløser, besøgte os – og han 
tog, til alles fornøjelse, sin lille søn 
med  Også historikeren fra Helsin-
gør Skibsmuseum Morten besøgte 
os på dette stræk, da han var i gang 
med et spændende projekt om at do-
kumentere dagligdagen ombord  

Ugen bød ikke på nogen søndags-
fridag, og det var lidt en bagvendt 
uge, idet at vi skiftede vagt ons-
dag, frem for søndag  Så vi fik en 
uafbrudt søvn på 20-24 vagten  Vi 
glædede os desuden til Bermuda, og 
hørte rygter om lyserøde sandstran-
de og drypstenshuler  Vi så frem til 
dage for anker med masser af fartøjs-
tjeneste i både ro- og motorjollerne  
Bjørn nr. 21, Marie nr. 23, Benjamin 

nr. 27, Sofie nr. 29, Andreas nr. 31, 
Mikkel nr. 33, Gustav nr. 35, Ida nr. 
37 og Carl nr. 39.

4. BAKKE
11. juni
Indsejlingen til Bermuda var fanta-
stisk smuk, og også starten på nogle 
dejlige dage  Skibet kom sejlende 
gennem en smuk lagune, og alle tro-
ede nærmest vi var havnet i paradis  
Vi blev alle overvældede og mente 
det var det fedeste sted vi var hav-
net  Vi lagde til og blev indklareret i 
Bermuda  Der kom mere ro på skibet, 
hvor alle pustede ud og nød følelsen 
af igen at være godt fortøjet  Det blev 
nogle gode dage med vedligehold på 
skibet, vind i smakkesejlene på jol-
lerne og en masse oplevelser  Fordi 
vi ankom lidt før end beregnet, fik 
vi masser af tid på øen, til at se alt 
lige fra topmoderne hurtigbåde, til 
ældgamle drypstenshuler, der lod 
os føle historiens vingesus  

På rejsen mellem USA og Bermu-
da gennemgik vi hvordan man bedst 
undgik at sprænge sig selv, og et 
tankskib, i luften  Thomas stod for 
undervisningen og blev efter første 
lektion, selvfølgelig kendt som Tan-
ker Thomas  Han tog tankskibstjan-
sen med en så eksplosiv gejst, at rå-
olien nærmest sprøjtede ud af én  Vi 
snakkede op af stolper og ned i last-
rum om over- og undertryksventiler, 
personlige værnemidler og som el-
lers hørte med på et tankskib  Den 
læring forblev i vores hukommelse 
som et olieudslip i Antarktis  

Bjarke og Cæcilie kom tilbage om-
bord, og historikeren Morten tog sin 
afsked med os  

Ved kajen lå mange andre sejl-
skibe til ankers  De var samlet pga  
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konkurrencen og mange af dem tog 
videre til Boston  Vi benyttede os 
af lejligheden, og satte MOB-båden 
i vandet og forhørte os om det var 
muligt, at komme ombord og se de-
res flotte skibe  Vi ønskede at høre 
om livet ombord på de skibe, som 
med stor sandsynlighed kom til at 
blive arbejdsplads og hjem for nogle 
af os en dag ude i den nære og fjerne 
fremtid  Nogle bød os velkommen, 
og andre så vi kun udefra  At se de 
forskellige skibe, gav os en fornem-
melse af at drømmen og virkelighe-
den stemte overens, da vi satte vores 
fødder på nogle af de skibe vi tid-
ligere blot havde hørt historier om  
Det gav os endnu mere motivation 
til arbejdet og undervisningen, når 
man på den måde bedre kunne for-
nemme sin fremtid, liggende nær-
mest til ankers ved siden af  

Skibet blev frisket op efter seks 
dag til ankers, uden den stramt ske-
malagte søvagt  Vi fik tid til at rengø-
re forlasten og også officerernes toi-
let fik en klat maling inden afgang  

5. BAKKE
12.-18. juni
Ugen begyndte med en magisk sol-
skinsmorgen hvor os fra 3  skifte 
førte os bort fra Bermudas lyserøde 
palmestrande, røverhistoriefortæl-
lende taxachauffører og tarokkort-
læggende narkohekse  Selvom Isles 
of the Devil var gode ved os, var vi 
efter næsten en uge ved land, endnu 
engang klar til at komme til søs  Det 
kildede i fingrene for at mærke det 
ru tovværk mellem hænderne, samt 
bølgegangen i de stive og landstabi-
liserede ben  

De første par dage var magelige, 
og tillod på stille vis den velkend-

te og vellidte rutine at komme ind 
under huden; EL-lære om stikkon-
takter, slået MOB-rullerekord der 
resulterede i amputeret vindmand, 
brandøvelse med simulerede fald 
fra hustaget, simulerede åbne ben-
brud, samt en overstyrmand der 
overbeviste os om, at vi var omrin-
get af orlogsmænd  

Natten til torsdag fik sofasejladsen 
dog en brat ende, da Neptuns våde 
vrede, vækkede os i form af ikke-
lukkede koøjer ned til vores banje  
Det tillod litervis af aggressivt sø-
vand plaskende ned på dørken – og 
i vores køjer  Sådan vågnede vi til en 
natte- og morgenvagt med standhaf-
tige søben, to gange havregrød (den 
smagte noget bedre da den skulle 
ned end da den kom op igen) og seks 
meter høje stålgrå dønninger, der på 
faretruende vis rejste sig omkring 
os, og mindede os om vigtigheden 
af forsigtighed  I midten af det be-
vægelige bjerglandskab følte vi os 
skiftevis på toppen af verden og på 
bunden af havets endeløse dyb  

Denne vilde torsdag morgen blev 
fulgt af en begivenhedsrig fredag ef-
termiddag  Vinden skiftede retning 
på nul komma fem, hvilket betød 
at vi måtte i gang med en halsning, 
for igen at fange vores yndlingsfrem-
driftsform  Manøvren, som vi ellers 
havde godt styr på, blev ikke udført 
korrekt og skibet fortsatte sin drej-
ning, hvilket endte ud i en ufrivillig 
stagvending  Det var i sig selv ikke 
noget stort problem, men da vi ikke 
var forberedte, blev fiskelinerne ikke 
halet ind i tide  På den måde fik vi 
altså togtets hidtil største fangst på 
krogen – nemlig vores egen skrue  
Vi måtte derfor med hiv og sving få 
brast bak, så MOB-båden kunne sæt-
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tes (denne gang uden at ødelægge 
vindmænd) og førstestyrmanden 
med snorkel og våddragt befriede os 
fra os selv  

Vi fik, efter intens brasning, bjærg-
ning og fastgøring af sejl, tændt for 
motoren, og lod fiskelineløse skrue 
bevæge sig frit igen  Imens fik vi be-
søg af nogle venner som vi ikke hav-
de set i lang tid, og næsten glemt: 
En flok delfiner gjorde os selskab, 
og fik os til at blive fyldt med barn-
lig glæde, da den første delfin brød 
en dønnings krusede overflade i et 
overlegent badutspring, som i øvrigt 
virkede til at være til ære for os  Det 
mindede os om vores første kryds-
ning af Atlanten, og om hvor meget 
der var sket siden da  

Vinden var dog meget som før, 

stadigvæk ikke just med os, hvilket 
blev kendetegnende for vores togt  
Vi sejlede derfor en mindre omvej 
mod nord, og håbede at vi kunne 
fange en vind der ville føre os øst-
på mod Azorerne  Dog var det en 
behagelige afveksling at sejle mod 
nordligere himmelstrøg – banjen var 
ikke længere 40 grader varm, hvil-
ket tillod en god søvn i soveposerne, 
som indtil da var overflødelige  Vi 
varmede dog stadigt indefra, ved 
synet af smukke solopgange, og ikke 
mindst hinandens selskab og ven-
skab, der hver dag blomstrede  
Maria nr. 41, Magnus nr. 43, Malik 
nr. 45, Carla nr. 47, Timm nr. 49, 
Oscar nr. 51, Gruscha nr. 53, Carl 
nr. 55, Tine nr. 57, Frederik nr. 59, 
Janus.
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6. BAKKE
24. juni
Endnu en uge gik på Atlanten  Kur-
sen var nordøstlig og vi sejlede mod 
lyset og lange nætter  Temperaturen 
faldt og tvang os i halsrør og uldne 
underbukser  Vi tog vores forholds-
regler, og som den portugisiske or-
logsmand, klaskede vi ud i symbio-
tiske klumper af hygge på dæk for 
at holde varmen i disse kolde tider  
Netop Portugisiske orlogsmænd 
var i centrum for megen diskus-
sion  De små goplelignende flydere 
i vandoverfladen var svære at blive 
kloge på; nogen mente endda at de 
slet ikke var portugisiske, men det 
var svært at tro på når det netop var 
portugisisk grund vi stævnede mod  
Portugisisk eller ej, så var der lige 
lovlig mange af dem, og deres lange 
gifttråde var ikke noget vi ønskede 
at komme i klammeri med  

3  skifte havde i denne uge 8-12 
vagten  I disse atlanterhavstider, 
hvor hverken vinden, farvandet el-
ler trafikken spillede os nogen pus, 
fandt vi på andre ting at lave, mens 
tovenderne samlede støv  Om for-
middagen kæmpede vi i praktisk 
sømandsskab med wiresplejsen  Vi 
skiftede det treslåede tovværk ud 
med trossen, trossen afløste vi af at-
lastrossen eller tyfun-wiren, og den-
ne blev smidt på hylden til fordel 
for stålwiren  Wiren voldte mange 
frustrationer  Lavede man en fejl, 
var det svært at ændre på  Wiren har 
udgydt blod, sved og tårer, så dens 
snedige lillebror “Congo-splejset” 
var et højtelsket alternativ  

HU – håndværksmæssig uddan-
nelse, blev for tredje skiftes ved-
kommende til håndværksmæssig 

underholdning, og en HU-epidemi 
spredte sig på aftenvagten  Projek-
terne blomstrede op, og der blev, 
udover den obligatoriske grill, både 
produceret kraner og praktiske løs-
ninger til bakstørnen  Der bliver 
målt op og målt af, nedstrøget og af-
rettet, boret og svejset til stor glæde 
og underholdning for tredje skifte, 
til mindre stor glæde for 1  skifte der 
ikke nød den søde lyd af nedstryge-
ren kl  22, sådan som vi gjorde  Vi 
rykkede derfor ned i maskinen, så-
ledes at 1  skifte fik deres skønheds-
søvn  Leg og læring blev på fineste 
vis kombineret, når kranføreren blev 
udfordret med i blinde at følge de 
kommandoer den ene gav, som den 
anden viste med fagter  Et spil kryds 
og bolle med miniudgaver af 20 
fodscontainere endte nemt ud med 
at vare et par timer på den måde  
Næste projekt var at øve MOB-rulle 
med minikranen, og så kunne vi næ-
sten kalde os selv for autoriserede 
kranfører  

Fredag aften var Skt  Hans aften 
og det skulle vi ikke snydes for, selv-
om vi ikke kunne tænde et rigtig bål  
Elevrådet havde inviteret til Skt  
Hans, og ved kommandoen “klar 
ved bålet – klar overalt – Hejs bålet” 
voksede et flammehav af orangeglø-
dende regntøj op omkring storma-
sten  Elevrådsformanden Ida nr 37, 
Niels nr  19 og kaptajnen holdt nog-
le fine, sjove og tankevækkende ta-
ler  Midsommervisen fungerede ak-
kurat lige så fint på Atlanten rundt 
om et regntøjsbål, som derhjemme 
med levende ild  Det var en rigtig 
skøn aften, og der blev sendt en tan-
ke hjem til venner og familie, som vi 
savnede herudefra  
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Vi var desuden til EL-eksamen, 
hvor alle bestod  Vi fejrede også at 
der nu kun er en måned til vi er 
hjemme igen, med overstyrmand 
Helles velpoppede popcorn  Næste 
dag ankom vi til Horta, Azorerne, og 
vi glædede os til at få fast grund un-
der fødderne igen  
Lasse nr. 42, Benedikte nr. 44, Malte 
nr. 48, Ida nr. 50, Lucas nr. 52, Mik-
kel nr. 54, Jonas nr. 56, Mille nr. 58, 
Regin nr. 60

1. BAKKE
26. juni – 2. juli
Mandag stod vi op og 2  skifte havde 
lagt til i Horta havn på Azorerne  
Det var en rigtig fin havn, som var 
omringet af høje klipper og med en 
vulkan i sigte  1  og 2  skifte fik land-
lov med det samme og 3  skifte blev 
ombord på skibet og lavede vedlige-
hold  Azorerne lignede “en tropisk 
udgave af Færøerne”, hvilket Over-
styrmand Helle fremhævede ved 
flere lejligheder 
I Horta var der en “kendt” væg, hvor 
man lå til kajs  Den ellers grå og ke-
delige væg var prydet med tekst og 
malerier af diverse skibe, som havde 
gjort sig bekendt med den  Vi tænkte 
da selvfølgelig, at Georg Stage ikke 
skulle stå til side, så Lasse nr  42 og 
Carl nr  55 malede et maleri af vores 
flotte hjem  

Kvartermester Peter planlagde 
at dagen stod i lakeringens tegn og 
nedvaskning af mesanmasten  Det 
blev der næsten ikke tid til, da der 
i stedet skulle provianteres  Skibet 
blev forhalet til en ny kajplads og 
vi havde et uheld da der blev fyldt 
og i dieseltanken og der var pludse-
lig diesel på en tredjedel af hoved-
dækket  Så hele skiftet skyndte sig 

at lukke rendestenen til så dieselen 
ikke skyllede ud i havnen  Derud-
over moppede vi alt diesel op med 
alt hvad vi kunne finde af klude og 
gamle laser  

Hele aftenen drønede motorjollen 
rundt i havnen og dem der havde 
lyst blev ’fartøjsførere’ i den  Kvar-
termester Lau fik ferie og som afløser 
kom Simon og Anita ombord  Inden 
de kom, havde besætningen spredt 
rygter om at Simon var noget nær en 
stjernepsykopat, der lige var kom-
met ud af fængslet og hans tidligere 
elever kaldte ham “Nazi-Simon”  Til 
vores store lettelse var han enormt 
flink og besætningen havde blot la-
vet sjov med os  Vi havde ham som 
kvartermester mellem St  Malo og 
Hamborg, hvor Peter tog på ferie  

Onsdag morgen gjorde 2  skifte sku-
den klar til afgang mens 3  skifte 
havde fartøjstjeneste  Vi gjorde rent, 
og klokken 10:00 lagde vi fra Horta 
og Azorerne  Georg Stage var som 
bekendt et sejlskib, men i denne uge 
har vi til tider haft fornemmelsen 
af at være ombord på en gammel 
coaster  Støjen fra motoren lå som 
et fast lydtapet døgnet rundt, og sej-
lene lå som fint beslåede viskestyk-
ker om ræerne  Ikke ligefrem den 
mest spændende sejlads! For tiden 
gik vi i 1  skifte 04-08 vagten  Tra-
ditionelt var vagten kendetegnet ved 
meget arbejde og få pauser  Denne 
gang mærkede vi dog, at vi havde 
oparbejdet en rutine efter 3 måneder 
ombord  Således satte vi, tror vi nok, 
Georg Stage-rekord i dæksvask: 25 
minutters effektiv skrubning  

Et andet sted, hvor tempoet 
var i top, var hos det umage “bak-
størnsteam” Marcus nr  3 og Niels 
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nr  19  Motiveret af en intern kon-
kurrence med bakstørnsdronningen 
i 2  bakke (Maria nr  4) havde gutter-
ne vist at vestjyder og Københavne-
re, under de rette omstændigheder, 
kan udrette store ting  Den bestemte 
herre, Jacob Rye, har tronranede sig 
titlen som baksformand i 2  bakke, 
hvilket gjorde at Magnus #2 nu stod 
tilbage til baksmønstring  

Dertil havde den meget spøjse, 
men dog seriøse endagssyge ramt 1  
skifte  Alt fra maskingaster til kvar-
termester var i rendestenen, men gik 
over igen, og hele 1  skifte var nu 
samlet og stærkere end aldrig før 

Vi sejlede nærmest for motor si-
den vi forlod Horta  I forhåbning om 
noget god vind, foreslog førstestyr-
mand Johannes at vi skulle ofre no-
get, vi havde kært – og det blev der  
Alt fra landlovs T-shirts, slik, en lok 
hår og indholdet fra en dåseøl og en 
cola kom i havet  Vi ventede spændt 
på blæsevejr, for det var altså lidt 
mere spændende at sejle for sejl, 
end motor  

FREE JANUS #63 blev så flot 
skrevet på væggen, ved siden af det 
benævnte Georg Stage maleri på 
Azorerne  Vi havde desuden kun én 
kokkeelev tilbage, og kabyssen kørte 
på højtryk som aldrig før  Nu måtte 
dækselverne og hovmesteren træde 
til og udfylde det tomrum som Ja-
nus efterlod  Vi satsede på at se ham 
igen i St  Malo  
Frida nr. 1, Marcus nr. 3, Niels nr. 19

2. BAKKE 
3.-9. juli
Halløj, Europa i sigte, to streger om 
styrbord 

…  og følelsen af hjemme indtraf 
så småt  Vandet skiftede farve fra 

det klare blå, til det grågrønne som 
vi kendte fra Danmark  Vi tog skiun-
dertøjet i brug på nattevagterne, som 
stadigt bliver køligere og køligere  Et 
tegn på snart endt togt, er desuden 
den konstante eksamenssnak fra of-
ficererne og afrunding af pensum i 
de forskellige fag  

Vi gik stadig for motor, der var in-
gen vind og vandet var spejlblankt  
Siden Azorerne gik vi til 4-8 vagten, 
hvor vi havde nogle utrolig flotte 
morgenvagter, med både knaldrød 
himmel og total tåge  Derfor var 
hverken dæksvasken og toiletskrub-
ningen så slem igen  
Asta nr. 14, Merethe nr. 18, Frederik 
nr. 20. 

Tud i hornet, en af de største!
Fredag morgen fik vi lidt af en op-
levelse, da vi på radaren så at ver-
dens største containerskib (TRIPLE 
E) stævnede lige imod lille Georg 
Stage  Mange af os kendte den kun 
fra billeder, men vi så den faktisk 
med vores egne øjne  Den passerede 
os helt vildt tæt på, Munkebo Ma-
ersk – vi vinkede og de svarede med 
et tud i hornet, hvilket var vildt fedt  
Det var stadig ret så underligt at 
vi næsten var hjemme  Og at der 
ikke gik ret lang tid før vi lagde til 
hjemme på Holmen i København  Vi 
mærkede alle tydeligt, hvor klar vi 
var til at vende hjem til hvor vi hver 
især kom fra, og måske få skrevet i 
de næste kapitler i vores liv  
Jakob nr. 16

Dagene og rutinerne blev mere og 
mere ensartede eftersom vi havde 
været her i over tre måneder nu  Det 
føltes som om vi bakkevis alle hav-
de kendt hinanden i flere år, selvom 
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første mødedag huskes som var det 
i går  Man mærkede tydeligt at folk 
var meget glade for at være her, og 
for at have mødt og lært hinanden at 
kende  Men længsel efter at komme 
hjem til dem man kendte blev større 
for hver eneste time vi opholdte os 
ombord  Georg Stage havde virke-
lig givet en god periode i ens liv, og 
man levede livet fuldt ud, samtidigt 
med at man lærte at glæde sig over 
alle de ting man havde derhjemme 
Gabriel nr. 12

 3. BAKKE
10. -16. juli
Søndag morgen åbnede St  Malo sig 
for Georg Stage, da vi sejlede ind 
gennem den smukke indsejling til 
byen  Vores ankomst var nøje timet 
efter tidevandet der hver 6  time 
ændrede byens og havnens udtryk 

fuldstændigt  Vi så frem til at udfor-
ske byen, spise franske oste, få en 
ordentlig kop kaffe og måske en lille 
Bretagne pilsner  Men vi glædede os 
mest til at se kvartermester Lau igen, 
efter et par ugers intenst savn  Vores 
rødhårede leder vendte nemlig til-
bage fra ferie  

2  skifte havde vagt, hvilket som 
sædvanligt bød på vedligehold i 
form af lakering af træværk, mate-
ring på pissoiret og opstramning af 
ryg perter  Efterfølgende lagde om-
trent 500 nysgerrige franskmænd 
vejen forbi os, i forbindelse med at 
vi holdte åbent skib  De lod os vide 
at skibet både var “incroyable!”og 
“magnifique!”  

Om aftenen havde vi et par timers 
fri før de andre skifter vendte tilbage 
fra landlov  Det blev til kortspil og 
hyggetid på dæk  Endnu mere hyg-
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geligt blev det, da Ebbe nr  24, Mor-
ten nr  34 og maskinmester Jesper 
fremførte deres hit “Dinglebras” på 
henholdsvis saxofon, guitar og pøs  
Festen var derfor på sit højeste, da 
Lau kom tilbage  

To dages landlov blev det til for 
os  Vi brugte førstedagen på en mor-
gen rotur, og derefter bevægede vi os 
mod St  Malos stræder  Her stiftede 
vi et bekendtskab med kaffe og fran-
ske croissanter  Flere så mulighe-
den for at få shoppet lidt, og andre 
nød sin frokost bestående af moules 
frites  Vi fik selvfølgelig også smagt 
lidt af den franske Bretagne pilsner, 
og dagen blev med god stemning 
rundet af  Følgende dag blev et gen-
syn med byen, croissanterne og an-
dre franske delikatesser  

Efter endt ophold i St  Malo, blev 
det tid til vores obligatoriske engle-
ske uge  Der måtte vi, i en hel uge, 
kun tale engelsk – og vi lærte derfor 
mange nye maritime udtryk på spro-
get  Ugen bød desuden på sjove ord-
spil og lidt “danglish”, som gjorde vi 
ofte trak på smilebåndet  Vi sluttede 
ugen af med en engelskprøve som vi 
alle klarede fint, og var mange mari-
time udtryk rigere  

KAPTAJNEN
De sidste dage.
I Hamburg ankom 3 observatører 
fra det blå erhverv som overværede 
de mundtlige eksamener  De var re-
præsentanter fra Lodsvæsenet, Svit-
zer og Skoleskibet Danmark  De var 
med så eleverne kunne møde nogle 
fra erhvervet, men så sandelig også 
for at vores elever havde mulighed 
for at vise deres evner  

På trods af at det var svært at kon-
centrere sig de sidste dage inden 
ankomsten til København, så kla-
rede alle sig igennem skærene med 
bravur og lettede kunne de sejle ind 
gennem molerne til Københavns 
havn  Skibet havde været væk fra 
havnen i næsten halvandet år, hvil-
ket måske var årsagen til at vi fik 
en overdådig velkomst  Vi fik nem-
lig følgeskab af joller, både samt en 
Svitzer slæbebåd der fulgte os hele 
vejen gennem havneløbet, mens den 
gjorde honnør på “skibsk”, ved at 
afgive to kæmpe fontæner af vand  

Ved ankomstkajen ventede flere 
hundrede mennesker, som ønskede 
tillykke med den veloverståede rej-
se – og gensynsglæden var stor hele 
vejen  Skibet blev stolt, men hur-
tigt, vist frem  Det var weekend, og 
en velfortjent landlov pressede på  
For selvom rejsen var slut, fortsatte 
skolen lidt endnu  De skriftlige ek-
saminer skulle overstås, og eleverne 
skulle også nå igennem brand- og 
værkstedsskolen, radiokursus og 
lidt til  Oven i alt dette skulle ski-
bet også pakkes ned  Vi demonte-
rede riggen ned til pælemaster og vi 
tømte lasterne, kamrene, skabene, 
køjerne, fryseren, køleren, salonen 
fuldstændigt, da skibet skulle på 
værft til en total rehabilitering  Det 
var et kæmpe arbejde, som eleverne 
udførte med stor iver  De skal have 
den største ros og tak for deres ind-
sats med arbejdet, som er med til at 
sikre at Georg Stage kan sejle mange 
togter fremover  Jeg blev dybt impo-
neret over den motivation, arbejds-
disciplin og glæde de udviste, på 
trods af at det var de sidste uger af et 
meget langt forløb  
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Tine får det sidste ord i denne be-
retning  

TINE NR. 57
22. august
Snart kom dagen hvor vi efter 21 
uger forlod Georg Stage for sidste 
gang – som elever vel og mærke  Ti-
den bevægede sig, som den yndede 
at gøre, på meget mystisk vis mens 
vi var ombord  Nogle gange i skræm-
mende fart med 100 km/t, og andre 
gange ligeså langsomt som en snegl 
på sovemedicin  Dog altid med da-
gen i morgen, overmorgen og så vi-
dere for øje  Så selvom fredag d  25  
august længe virkede som en dag, 
der aldrig indtraf, blev vi alligevel 
overhalet indenom og stod nu med 
håret i postkassen og spørgsmålet 
“hvad skal du så bagefter?” rungen-
de for vores ører, blot tre dage inden 
afmønstring  

Og ja, hvad hulen skulle vi dog 
foretage os, når der om lidt ikke var 
nogen til at fortælle os, hvad dagens 
program var? Hvad skulle vi gøre, 
når der ikke længere var nogen til at 
smide os ud af køjen hver morgen, 
og sørgede for at vi fik noget i skrut-
ten? Hvad skulle vi gøre når Helles 
opkvikkende røst ikke var der ved 
en morgenmønstring, og fortælle os, 
om vi skulle skrabe lak eller male 
blokke? Og hvad skulle vi dog gøre 
når vi kl  22 ikke længere blev bedt 
om at tage køjerne frem og slukke ly-
set en halv time efter? 

Hele verden lå for vores fødder, og 
det eneste vi skulle gøre var at tage 
tilløb, sætte af og springe ud med 
hovedet først  For lige meget hvad 
vi end måtte ramme, kunne det ikke 
gå helt galt  Vi var nemlig blandt de 
heldige få, der fik den helt unikke 

chance for at krydse Atlanten, ikke 
bare én, men to gange ombord på 
jordens smukkeste skib  

Vi blev rustet til at løfte enhver 
opgave og mødte enhver udfordring 
med oprejst pande  Der fandtes ikke 
længere den undermærs, chiligrød, 
wiresplejs eller vejrudsigt vi ikke 
klarede, og alt det kunne vi takke 
Georg Stage og dets brillante besæt-
ning, hinanden og ikke mindst os 
selv for  I sidste ende havde alt dette 
nemlig kun været muligt, fordi vi 
ville det  Fordi vi overvandt højde-
skrækken på vej til tøjlen den første 
gang, fordi vi stod op til ruskende 
regnvejr midt om natten, og fordi vi 
stod sammen om at hejse jollerne, 
og gang på gang halede som én sam-
let organisme  Fordi vi sagde ja – til 
skibet, til hinanden og til os selv  

Så hvad skulle vi egentlig bagef-
ter? Nogle skulle i ESVAGT og an-
dre i søværnet  Nogle skulle tilbage i 
skolen, postvæsnet eller bage vafler 
på Nyhavn  Men alt dét betød ikke 
det fjerneste  For vi havde stadig 
vores blokke og vores lak  Vi havde 
vores køjer og vores Helle  Vi havde 
vores skib og vi havde hinanden  I 
hvert fald indtil på fredag  Og hvad 
der end måtte komme derefter kan 
bare komme an  Vi klarede trods alt 
både Cuba og Skt  Croix 
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Af Simon Koefoed Toft

En arbejdsplads, et hjem og et fly-
dende stykke historie  Georg Stage 
er utvivlsomt mere end “bare” et 
skib  

Den vigtigste rolle har dog altid 
været at uddanne unge mennesker i 
sømandsskab, og det har Georg Sta-
ge gjort fra dengang det blev søsat til 
den dag i dag 

Daniella Jørgensen og Jonathan 
Engel Rousseau er to af de elever, 
der har været på togt med det stolte 
skib, og som er blevet en del af den 
maritime verden som et produkt 
deraf 

“HELT BLANK”
Jonathan har sømandsskab i blodet  
Både farfar og morfar var styrmænd, 
så tanken om at uddanne sig inden 
for det maritime lå ikke fjernt for 
ham, da han blev færdig med gym-
nasiet  Interessen blev for alvor væk-
ket til en studiemesse, hvor “World 
Careers” havde en bod  

“Jeg tænkte, at jeg gerne ville prø-
ve det af, før jeg bandt mig til et liv 
til søs  Og så fandt jeg jo ud af, at 
der var noget, der hed Georg Stage”, 
siger Jonathan om sine overvejelser 

En motiveret ansøgning senere var 
han klar til afsejling på 2015-togtet, 
der skulle vise sig at være ganske af-
gørende for hans fremtid 

Tiden op til Store Vinkedag var 

naturligvis fyldt med spænding, 
men Jonathan forberedte sig på sin 
egen facon 

“Jeg prøvede egentlig – så vidt så 
muligt – at lade være med at gøre 
mig for mange forestillinger  Jeg syn-
tes, at det kunne være spændende at 
komme ind ‘helt blank’ og bare tage 
det hele til sig”, fortæller han  

Med på selvsamme togt var også 
en anden elev, som kun havde gjort 
sig ganske få forestillinger om livet 
på Georg Stage  Men det var ikke 
fordi hun prøvede at lade være 

MED PÅ ET AFBUD
Daniella Jørgensen havde allerede 
været ude at sejle, før hun stævnede 
ud med skoleskibet  Hun brugte otte 
dage på fiskerikontrolskibet “Vest-
kysten”, “Bare for at se hvordan det 
var at være til søs”  

Her mødte hun Hanne Juul Jen-
sen, der i mange år har sejlet som 
kvartermester og styrmand på Georg 
Stage  Og så gik det stærkt 

“Allerede inden jeg forlod det 
skib, havde jeg skrevet en ansøg-
ning  Det var i slutningen af marts, 
togtet startede 7  april og sidste til-
meldingsfrist var en gang i januar ”, 
siger Daniella om det hektiske for-
løb 

Ikke desto mindre blev hun opta-
get på Georg Stage, hvor der havde 
været et afbud 

“Jeg blev ringet op og fik at vide, 
at jeg skulle møde i København to 

DU ANER IKKE HVOR DU SKAL HEN, 
FØR DU ER DER
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dage senere, for ellers ville de sejle 
uden mig ”

Daniella nåede heldigvis til ho-
vedstaden i tide og har ikke set sig 
tilbage siden  I dag har hun sin dag-
lige gang på tankskibet Nord Hum-
mock, hvor hun arbejder som aspi-
rant  Når hun ikke er på havet, går 
hun på søfartskolen SIMAC i Svend-
borg og til april næste år er hun fær-
diguddannet skibsfører 

SØSTER VAR BOGORM
Måske er det ikke så underligt, at 
Daniella har valgt netop den vej, for 
det at navigere på vand, stikker langt 
tilbage i hendes tidlige barndom  
Hendes far byggede både yachts og 
sejlbåde, og der blev også tid til at 
konstruere lidt til familien 

“Da jeg var helt lille, omkring fire 
år gammel, byggede han en båd – 
bare en lille jolle – som vi kunne fi-
ske fra  Og min storesøster sad altid 
bare og læste, så det var altid mig, 
der fik lov til at styre, og så min far 
der fortalte, hvordan jeg skulle gøre 
og hvor vi skulle hen ”

I dag er det ikke længere far, der 
bestemmer, hvor der skal sejles hen  

Daniella og Nord Hummock sejler 
trampfart, “så vi sejler der, hvor der 
er noget at sejle efter”, som hun selv 
siger det 

Da interviewet fandt sted, lå Da-
niella i havn i Porvoo i Finland, 
og tidligt morgenen efter gik turen 
så til England, op af Themsen nær 
London 

Porvoo og London er nok noget 
nær de mest forskellige byer, man 
finder på verdenskortet, og det siger 
i grunden meget om, hvorfor Dani-
ella er vild med at sejle på den måde 
hun gør 

“Det, jeg synes er fedt ved tramp-
fart, det er, at du tager afsted uden at 
ane, hvor du havner ” siger hun 

Og den eventyrlyst og søgen ef-
ter det ukendte har hun båret i sig 
længe  

Sabbatårene efter gymnasiet blev 
brugt på at rejse, og allerede den-
gang fornemmede Daniella, at hun 
skulle finde sig et erhverv, hvor hun 
kunne komme ud og opleve noget  

Alligevel skulle hun et smut forbi 
fysikstudiet på Københavns Univer-
sitet, før det for alvor stod klart, at 
det ikke var de tunge bøger, der trak  
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“Det var lidt for teoretisk og tri-
vielt til, at jeg kunne holde den kø-
rende ” som hun siger 

Teori har hun dog også haft på 
Georg Stage, men det ville være en 
skam at kalde togtet trivielt 

TILBAGE TIL STAGE
Som elev på Georg Stage er der ikke 
meget fritid, i hvert fald ikke i tradi-
tionel forstand  

Jonathan fortæller, at det oftest 
bare blev til en enkelt time om af-
tenen, udover den “fritid” der var 
forbundet med at være på vagt 

Men sådan er det naturligvis, når 
man på en gang skal sejle en tre-
mastet fuldrigger og modtage både 
praktisk og teoretisk undervisning 

Undervisningen ombord er ind-
rettet sådan, at alt, hvad der kan 
gøres praktisk, bliver gjort praktisk  
Og sådan skal det også være, mener 
Jonathan 

“Det er selvfølgelig kedeligt at 
sidde og læse i en bog, hvordan du 
fletter noget snor sammen, hvis vi 
alligevel har noget reb vi kan lære 
at splejse ”

Dog er der selvfølgelig dele af un-
dervisningen, som for eksempel na-
vigationsundervisning, som foregår 
på banjerne under dæk, hvor der er 
indrettet klasseværelse 

Men alligevel bærer undervisnin-
gen på Georg Stage tydeligt præg af, 
at der er tale om et skoleskib med en 
lang tradition og historie 

“Basisundervisningen man får, 
er brugbar på alle skibe, men man 
lærer også nogle ting, som man be-
stemt ikke lærer på normale søfarts-
skoler  For eksempel nedrigning, og 
at man kan få lov at lære at sy sejl ” 

fortæller Jonathan med en del begej-
string i stemmen 

“Helt kulturmæssigt bliver der lagt 
meget vægt på også at holde fast i de 
gamle traditioner, for der er mange 
ting, der stadig virker, selvom man 
har fundet på nye løsninger nu ”

Det var givetvis ikke mange sejl, 
Jonathan fik syet, da han på sin sid-
ste tur på havet sad og lavede last-
beregninger på Ship-to-Ship Ope-
rations ud for Vestafrikas kyst, men 
respekten for traditionerne om bord 
på skoleskibet har tydeligvis gjort sit 
indtryk 

Måske netop derfor går han med 
en lille drøm om en dag at vende til-
bage til Georg Stage  Ikke som elev 
naturligvis, men som styrmand  

“Georg Stage har gjort meget for 
mig, og jeg synes at det var en af de 
fedeste oplevelser, jeg nogensinde 
har haft  Den vil jeg gerne have igen, 
og jeg vil gerne prøve at hjælpe nog-
le flere til at have den også ” siger 
han 

“MÅSKE BARE LIDT RASTLØS”
At 2015-togtet på Georg Stage var en 
stor oplevelse, er naturligvis ingen 
overraskelse  

Alligevel er det slående, at det er 
netop de fem måneder, der har gjort 
det største indtryk, når Jonathan i 
flæng kan nævne at have sejlet ved 
Vestafrika, De Kanariske Øer, Færø-
erne, Middelhavet og et væld af an-
dre farvande 

“Man får set nogle steder, som 
man aldrig ville få set ellers  For 
eksempel var jeg i Sierra Leone og i 
Freetown ” fortæller han 

Jonathan har altså set mere af pla-
neten end de fleste, og har efter alt at 
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dømme ingen planer om at sætte far-
ten ned  Derfor er hans svar endnu 
mere sigende, da han bliver spurgt, 
om han er udpræget rejselysten 

“Jeg er måske bare lidt rastløs,” 
griner han  “Jeg er ikke god til at stå 
stille i hvert fald, det passer mig rig-
tig godt at komme rundt omkring ”

Og rundt skal han nok komme  
Som skibsførerstuderende på femte 
semester mangler han stadig syv 
måneders praktik på verdensha-
vene, og efter planen skal alle syv 
bruges på trampfart 

“Det er jo det fede ved tankskibs-
branchen, for der sejler man ikke ef-
ter en bestemt rute, man sejler efter 
hvor der er last  Du aner ikke hvor 
du skal hen, før du er der  Det passer 
mig rigtig fint ”

STORMKAOS OG  
HVAL-SPOTTING
Tilbage i 2015 – lang tid før Sierra 
Leone og i Freetown – var der sær-
ligt to oplevelser på Georg Stage, der 
for evigt satte sig i Jonathan 

To helt ekstremt forskellige op-
levelser, der spænder lige fra den 
smukkeste natur til grænsen af livs-
fare 

“Vi lå i fuldt mørke, og alle var 
søsyge  Vi var vist kun fire på skif-
tet, der var friske  Og da der så lige 
pludselig kom en hel masse vejr, så 
måtte vi fire jo op og tage alle sej-
lene  Det var bare med at holde sig i 
gang på adrenalinen, der bare kørte 
og kørte  Og det gik jo godt, hvilket 
var en kæmpe optur ” fortæller han 
med et smil, der fortæller, at han tri-
ves i ekstremer 

“Jeg frygtede aldrig for min sikker-
hed, fordi jeg vidste, at dem ombord 

havde styr på, hvad de lavede, og 
aldrig nogensinde ville udsætte os 
for fare, medmindre det var absolut 
nødvendigt for skibets overlevelse ” 
siger Jonathan 

Den nat i skoleskibets master 
lærte ham vigtigheden af, at kunne 
stole på hinanden, når man er om-
bord på et skib  Og det er svært at 
undervise i et klasselokale 

“Så det, at det var hårdt og at det 
var grænseoverskridende, det synes 
jeg egentlig bare var fedt, fordi man 
får skubbet sig selv så meget ”

Den anden historie, som Jonathan 
fortæller om sit togt, viser for alvor, 
hvilken bredde af oplevelser en tur 
på Georg Stage fører med sig 

Kursen var sat mod Island, og 
der var ikke meget vind at fange, så 
skibet var noget bagud i forhold til 
tidsplanen 

“Jeg stod udkig, mens vi stod næ-
sten helt stille  Pludselig kan jeg se 
langt, langt ude i horisonten, at der 
kommer en finne op  Jeg råber selv-
følgelig, at der kommer hvaler og kun 
et øjeblik senere er der omkring 200 
grindehvaler lige ved siden af skibet, 
der følger med os i en times tid ”

Så selv på de mindre action-præ-
gede sejldage, hvor vinden ikke altid 
er at finde i sejlene, så kan det altså 
alligevel ske at man som sejlende 
bliver budt på specielle oplevelser  
Og disse alsidige oplevelser er med 
til at gøre tilværelsen ombord på et 
skib, til et ganske særligt af sin slags  

BARE LEG MED
For utallige elever har Georg Stage 
været scene for store og små ople-
velser, nederlag og sejre, læring og 
hygge  Et sted, hvor man har lært sit 
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fag, sine medmennesker og sig selv 
bedre at kende  

Og for både Jonathan og Daniella 
var det stedet, hvor de tog beslutnin-
gen om at fortsætte i det maritime 
liv på ubestemt tid 

Også fremtidige elever kan se frem 
til deres livs tur, når Georg Stage ef-
ter en gennemgående renovering 
igen i efteråret 2018 stikker til søs  

Da Jonathan bliver spurgt, hvad 
hans bedste råd til de kommende 
aspiranter er, tøver han ikke et ene-
ste øjeblik 

“Man skal ikke sige nej til noget  
Det er bare at smide sig ud i det  Jo 
hårdere man arbejder, jo federe bli-
ver det, og jo mere lærer man  Bare 
leg med, så bliver det endnu sjovere ”

Det er hermed givet videre 
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student
Gul seddel
Teksten skal laves om - og det skal være på 2 sider, så man ikke skal vende bogen. Vender tilbage ang. at få teksten til at stå mer frem. Ellers skal det ud. 

student
Gul seddel
Hvis tidslinjen skal med, så skal den også have en overskrift. Og måske skal den være bagerst i bladet, ligesom UD OG SE.
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SKIBSNR. NAVN BY
 1 Frida Webster Fessel Rødovre
 2 Magnus Honoré Bisgaard Hundested
 3 Marcus Atli Nadybal Brønshøj
 4 Maria Attrup Silkeborg
 5 Natasja Jørnels Arnsberg Kirke Såby
 6 Hans-Henrik Djurhuus Nuussuaq
 7 Saamik Kreutzmann Sisimiut
 8 Johan Emil Friis Rasmussen København K
 9 Shay Reef Kinch Bolton København S
10 Freja Møller Jyderup
11 Charlie Fredrik Clement Albertslund
12 Gabriel Dyndvold Marcher Gudhjem
13 Rikke Mølbak Eskildsen Fjerritslev
14 Asta Filipa Juul Streich Millinge
15 Marius Qvist Middelfart
16 Jakob Shekhar Uldahl Rye Nørresundby
17 Hanna Lönnqvist Stockholm
18 Merethe Dalsgaard Horsens
19 Niels Exner Koch Rønde
20 Frederik Thjellesen Frederiksberg C
21 Bjørn Alsted Greve Albertslund
22 Liv Fjelsted Alrøe Nibe
23 Marie Beierholm Skydsgaard København Ø
24 Ebbe Grevelund Kiil Vanløse
26 Aputsiaq Lynge Nuussuaq
27 Benjamin Udsen Armfelt Humlebæk
28 Oliver Borg Borch-Andersen Svendborg
29 Sofie Serup Petersen Svendborg
30 Sally Marie Drachmann Jacobsen København Ø
31 Andreas Tornved Niebuhr Gislinge
32 Mads Bach Esbjerg V
33 Mikkel Ankjær Jørgensen Hellerup
34 Morten Foersom Sørensen Kalundborg
35 Gustav Ola Sven Dagberg Stockholm
36 David Brændeholm Ørebro Hjørring
37 Ida Schelhase Langenskov Frederikssund
38 Nikoline Kauffeldt Esbjerg Odense SØ

SKOLESKIBETS ELEVER 2017
226 indkomne ansøgninger
63 optagne og 59 gennemførte togtet

student
Gul seddel
mellemrum mellem afsnit
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39 Carl-Magnus Juul-Pedersen Gudhjem
40 Marius Blom Houlder Oslo
41 Maria Dræby Halding København V
42 Lasse Per Corfitzen Holbæk
43 Magnus Rask Åkerstøm Struer
44 Benedikte Roland Brønshøj
45 Malik Lars Rønning Olsen Sisimiut
47 Carla Ceinwen McCollin Kolding
48 Malte Hjulmand Roskilde
49 Timm Froberg Nielsen Aarhus
50 Ida Kjær Wolter Johansen Nykøbing F
51 Oscar Andreas Trappaud Østergaard Dragør
52 Lucas Petersen Asserballe
53 Gruscha Thomas Göteborg
54 Mikkel Dyhr Müthel Idestrup
55 Carl Oscar Veien Godthjælpsen København Ø
56 Jonas Holm Karlsson Fejø
57 Tine Romby Nielsen Svendborg
58 Mille Budde Magaard Hobro
59 Frederik Jæger Amtoft Mikkelsen Karlslunde
60 Regin á Rógvi Strendur
61 Ronnie Lunding Nymann Sorø
  
  
 
HJEMSTED SKOLEUDDANNELSE GENNEMSNIT
Danmark 53 9  klasse 11 Alder 20,0
Grønland 5 10  klasse 24 Højde 177,2
Færøerne 1 Gymnasium/HF 13 Vægt 68,9
Norge 1 Andet 15  
Sverige 3    

student
Gul seddel
Mellemrum mellem overskrifterne og tekst
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FLIDSPRÆMIER
Nr 19  Niels Exner blev valgt som Årets Elev, af eleverne 

Nr  7  Saamik Kreutzmann får en Maritim Ordbog

Nr  18  Merete Dalsgaard får en Jens Kusk Jensens “Haandbog i Praktisk 
Sømandsskab” af Stiftelsen Georg Stages Minde 

Nr  23  Marie Beierholm får en Jens Kusk Jensens “Haandbog i Praktisk 
Sømandsskab” af Stiftelsen Georg Stages Minde 

Nr  24  Ebbe Grevelund får en Jens Kusk Jensens “Haandbog i Praktisk 
Sømandsskab” af Stiftelsen Georg Stages Minde  

Nr  50  Ida Wolter får en Riggertaske

Nr  53  Grusha Thomas får en Kikkert

Nr  58  Mille Budde får en Riggertaske

Nr  61  Ronnie Lundin, kokkeelev
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SKOLESKIBETS BESÆTNING
DEN FASTE BESÆTNING
Kaptajn
Overstyrmand
1  Styrmand
2  Styrmand
3  Styrmand
Maskinmester
Maskinmester
Hovmester
1  Kvartermester
2  Kvartermester
3  Kvartermester

Bjarke Wahlqvist
Helle Barner Jespersen
Johannes Birk Brøndum
Cæcilie Blinkenberg
Emil Christensen Cronjäger
Mathilde Cecilie Romer Olsen
Jesper Britton Rasmussen
Christel Kershøj Petersen
Peter Sloth Jakobsen
Lau Busch-Petersen
Markus Delfs Jespersen

Elev 1/1997
Elev 41/1982

Elev 51/2005

AFLØSERE
Kaptajn
Kaptajn
Styrmand
Styrmand
Kvartermester
Kvartermester

Ramund Arge Malmberg
Hanne Juul Jensen
Thomas Aagaard Dyrehauge
Janus Magaard
Simon Wozniak Kristensen
Simon Christian Jensen

Elev 26/1997

ANSATTE I LAND
Direktør
Sekretær
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

Asser Amidsen
Minna Elsberg
Hanife Basoda
Trine Lykkebak Larsen
Sander Eskebjerg Jensen
Freja Cilia Røskva Klemmensen Kirk
Eva Thagaard Nørager Elev 6/2005

STATISTIK FRA TOGTET 2017
MANØVRE: 
Stagvendinger 5
Halsninger 8
Brase bak 6

UDSEJLET:
For maskine 63%
Under sejl 37%
I alt 8.383 sømil

student
Gul seddel
Mellemrum mellem overrubrik og følgende tekstHvis det er - så evt. sæt statistik fra togtet ind på næste side. 
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UDDANNELSEN OM BORD
Undervisning er tilrettelagt efter lov om maritime uddannelser  Lektionerne 
fordeler sig pr  elev 

TEORETISKE FAG:
Søsikkerhed/brandbekæmpelse 102 timer
Arbejdssikkerhed  49 timer
Førstehjælp/sundhedslære 18 timer
Motorlære  51 timer
Tankerfamiliarization 12 timer
Navigation/søvejsregler 44 timer
Skibsteknik  40 timer
Orientering  16 timer
EL-lære / Tegningslæsning  36 timer

•  Kokkeelever har faget Ernæringslære og Proviantering 10 timer 
•  Kokkeelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste 
•  Kokkeeleverne har kun deltaget i søsikkerhed og brand, samt arbejdssik-

kerhed 

•  Faget brand omfatter desuden et kursus på 1 dag hos Nordsjællands 
Brandskole 

•  En ½ dag temaundervisning om krisestyring  6 timers sikkerhedsøvelse 
ombord på HH-Ferries 

•  Evakueringsøvelse på Tenerife 
•  2 dages brandskole for røgdykkerbevis, hos Københavns brandvæsen 

student
Gul seddel
Mellemrum mellem overskriften "teoretiske fag" og resten af teksten.
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PRAKTISKE FAG: 

Værkstedsskole 48 timer
Praktisk sømandsskab 162 timer
Håndværksfag  218 timer
Vagthold  346 timer
Fartøjstjeneste  22 timer
Rengøring   147 timer
Engelsk  25 timer 
Diverse   66 timer
Kabystjeneste   40 timer 
 
Diverse indeholder 20 lektioner i diff  navigation og 12 lektioner i diff  Mo-
tor, samt 10 lektioner i VHF ROC  Dertil kommer to skibsbesøg samt besøg 
hos Diesel House   
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BIDRAG, STØTTER OG VENNER
Også hjælp og støtte med råd og dåd har været væsentligt medvirkende til, 
at skolen har kunnet dimittere endnu et hold veluddannede unge søfolk  
Hjulpet har bl a  følgende:

•  Københavns Brandvæsens Redningsskole som ydede undervisning i 
brandbekæmpelse 

•  C  Hempels Fond, der leverede maling til skibet på særdeles favorable 
vilkår

•  DK-Brandteknik udførte tilsyn med brandustyr
•  Apoteker Peder Harboe, Korsør apotek, som leverede skibets medicinki-

ste 
•  Læge Sine Wichman og læge Thomas B  Knudsen vogtede helbredstilstan-

den ombord 
•  Lærer Lars Henriksen med undervisning i maritimt engelsk
•  Transas Danmark
•  Bornholms flådeservice

Tak til censorerne ved de afsluttende prøver:
•  Kamma Sørensen
•  Hanne Juul Jensen, Fiskeridirektoratet
•  Stig Søndergaard, Søværnets teknikskole

Tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:
•  Helge Mikkelsen, Svitzer
•  Johan Erdland, Lodsvæsnet
•  Jesper Amholt, Skoleskibet Danmark
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STØRRE ØKONOMISKE BIDRAG
Ambjørn Holding kr  200 000
Paula og Axel Nissens Legat kr  100 000
Højesteretsadvokat Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat kr  75 000
Fonden for Søfarendes og Søfartens Vel kr  75 000
Generalkonsul Jens Olsens Fond kr  70 000
Lemvig-Müller Fonden kr  63 000
Torms Understøttelsesfond kr  63 000
Generalkonsul Jens Olsens Fond kr  60 000
Fonden Julius Skrikes Stiftelse kr  50 000
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond kr  50 000
Torben og Alice Frimodts Fond kr  50 000
Harald Halkiers Legat kr  20 000
Friedrich Wilhelm Frank og Hustru Angelina Franks Mindelegat kr  20 000
Cold Stores fond kr  15 000
Dan-Bunkering A/S kr  5 000
Esvagt A/S kr  5 000
Gilleleje Marineforening kr  2 500
Marineforeningen kr  2 000
Havnens venner kr  1 000
Jørgen Kjær kr  1 000
Dorrit Mikkelsen kr  1 000
Jørgen Amstrup Jørgensen kr  1 000
Klaus Kay kr  1 000
Mads Poulsen kr  1 000
Anker Nissen kr  500
Kirsten Borck kr  500
Fatto a Mano Furniture kr  500
Dorthe Anneberg kr  500
Palle Anneberg kr  500
Jens Lundgaard kr  500
Henrik Møller kr  500
Svenning Bisgaard kr  500
Steen Messmann kr  500
Jens Karsten Broni kr  500
Jan Krogsaa kr  500
Gorm Bramnæs kr  500
Heinrich Hammersholt Petersen kr  500
Allan Thisgaard Andersen kr  500
Mie Engel Jønsson kr  500
Jan-Bernt Hamilton Clausen kr  500
Steen Messmann kr  500
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Bent Mølgaard Christensen kr  500
Sara Roberts kr  500
Steen Friis Hansen kr  500

Og mange, mange flere 

Vi har desuden, i forbindelse med renoveringen af skoleskibet, fået en lang 
række store bidrag fra Augustinus Fonden, A P  Møller Fonden, Aage og Jo-
hanne Louis-Hansens Fond, Hempel Fonden, Knud Højgaards Fond og Hen-
ning G  Kruses Fond  

Med udsendelsen af denne årsberetning følger også Stiftelsens hjertelige tak 
til alle for den store interesse, venlighed og konkrete hjælp og støtte der igen 
i 2017 er vist Stiftelsen og skoleskibet GEORG STAGE, og som har muliggjort 
endnu et produktivt og godt år til fremme af Stiftelsen formål og til gavn for 
GEORG STAGEs elever  
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STIFTELSENS BESTYRELSE
Lars Rosenberg Overby (formand)
Advokat og Partner i advokatfirmaet Hafnia Law  Fagligt speciale er ship-
ping og søret  
Medlem af bestyrelsen siden 2009 og formand siden 2014 

Mette Christensen (næstformand)
Fhv  vicepræsident i Sø- og Handelsretten, forligsmand  Mette Christensen 
er uddannet cand jur  Ud over sine arbejdsmæssige kvaliteter har hun vare-
taget en lang række tillidshverv i fonde og i maritime sammenhænge 
Medlem af bestyrelsen siden 2013 og næstformand fra 2016 

Niels Lehmann Christensen
Dispachør med egen virksomhed  Uddannet skibsfører og cand jur  Har igen-
nem en længere årrække fungeret som kasserer i stiftelsen og har et indgå-
ende kendskab til stiftelsens økonomi og formueforhold  Medlem af besty-
relsen siden 2002 

Ole Ingrisch
Havnedirektør i Esbjerg  Uddannet skibsfører, tidligere officer på Georg Sta-
ge og forstander for Martec  Har et stort netværk i det Blå Danmark og byg-
ger især bro til de mange maritime aktiviteter omkring Esbjerg  Medlem af 
bestyrelsen siden 2012 og næstformand 2014-2016 

Pernille Stage
Læge  Efterkommer af stiftelsens grundlægger og udpeget som bestyrelses-
medlem af familien Stage  Medlem af bestyrelsen siden 1998 

Mogens Rasmussen
Uddannet skibsfører og tidligere officer på Georg Stage  
Medlem af bestyrelsen siden 1999 og igennem mange år skibsinspektør 

Torben Frerks
Direktør for Iver C  Weilbach & Co  A/S  Uddannet skibsfører og jurist  Tidli-
gere ansættelser i Mærsk og i
flåden  Erfaring som leder af lodsvæsenet og som forstander for Maritimt 
Uddannelsescenter Vest  
Medlem af bestyrelsen siden 2014 

Helle Barner Jespersen
Overstyrmand  Medarbejderrepræsentant 
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STIFTELSENS ØKONOMI
Af direktør Asser Amdisen

Stiftelsen har en sund økonomi  Driften giver et fornuftigt underskud og 
der er en stabil basis i egenkapitalen til, at vi kan imødegå eventuelle kriser 
uden bekymring  Det er selvfølgelig klart, at hvis man fraregner de store pri-
vate bidrag til driften, så ville det slet ikke gå  Den offentlige finansiering er 
den store del af økonomien, men den kan ikke stå alene 

I året har vi brugt enorme ressourcer på at rehabilitere skibet  Det præcise be-
løb bliver ikke offentliggjort før projektet er færdigt, men det er større beløb 
end der nogensinde tidligere er blevet puttet i skibet  Dette projekt er gen-
nemført uden brug af offentlige midler  Over de senere år har gamle elever 
og andre testamentarisk ladet midler tilflyde stiftelsen, som vi så har brugt 
til at sætte skibet i stand  Dette har fungeret som egenfinansiering, men der-
udover har vi fået store bevillinger fra A P  Møller og hustru Chastine Mc-
Kinney Mølers Fond til Almen formål, Augustinus Fonden, Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Orients Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 
Hempel Fonden, Knud Højgaards Fond og Henning G  Kruses Fond  Vi er 
taknemmelige for alle bidrag 

Det store ukendte fremover er, at man i forbindelse med det nye forsvarsfor-
lig har besluttet at bortsælge store dele af Holmen  Skoleskibet Georg Stage 
har ligget på Nyholm siden oprettelsen i 1882 og vi håber at kunne fortsætte 
med det, men nu får vi se hvordan det ender 

Under alle omstændigheder har vi en fornuftig og fremtidssikret økonomi, 
som ikke lægger op til de store ekstravagancer, men som giver os mulighed 
for at drive skib og skole på en fornuftig måde 
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RESULTATOPGØRELSE 2017
 2017 2016 (t.kr.)
  
Tilskud fra staten 9 300 000 9 300
Andre indtægter 2 465 305 4 209
Omsætning i alt 11.765.305 13.509
  
Undervisningens gennemførelse (7 827 781) (7 439)
Ledelse og administration (1 926 888) (1 831)
Bygnings- og skibsdrift (437 346) (293)
Bygningens og skibets tilvejebringelse (478 188) (1 364)
Kostafdeling (603 241) (541)
Markedsføring (126 462) (113)
Driftsudgifter i alt (11.399.906) (11.581)
  
Driftsresultat (365.399) (1.928)
  
Finansielle indtægter 30 316 30
Finansielle udgifter (0) (0)
Årets resultat 395.715 (1.958)
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