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Forord
Året 2011 har på godt og ondt været et markant år i Stiftelsens
historie. På bestyrelsesmødet den 17. december 2010 blev det
besluttet at omstrukturere Stiftelsens organisation, således at der
blev oprettet en direktørfunktion til at varetage den daglige ledelse.
Dette tiltag skal ses i lyset af de øgede krav til en moderne uddannelsesinstitution, og med nævnte omstrukturering mener Stiftelsen,
at den er godt rustet til at honorere fremtidige udfordringer.
Stiftelsens formand siden 2002, viceadmiral Knud Borck, døde efter
kort tids sygdom den 2. maj 2011. Vi husker alle Knud Borck som
en mand med et stort hjerte for GEORG STAGE, og han har gennem mange år ydet en omfattende og uvurderlig indsats for Stiftelsen, Skolen og Skibet – en indsats, som vi er ham megen tak skyldig. Knud Borck stillede store krav først og fremmest til sig selv, og
han stræbte altid efter, at resultatet blev det bedst opnåelige inden
for de givne muligheder. Æret være Knud Borcks minde.
GEORG STAGE fyldte 76 år og selv om skibet er sødygtigt og opfylder myndighedernes krav til et skoleskib, er der steder, hvor funktionaliteten kan være bedre. Det er en stor opgave for kaptajn og
besætning i at få hverdagen til at hænge sammen, når skibet er på
togt, derfor skal der lyde en stor ros til deres håndtering af de udfordringer, der er forbundet med et skoleskibstogt.
Læs kaptajnens beretning om årets togt, der førte GEORG STAGE
til de sydlige himmelstrøg med adskillige havnebesøg på den Iberiske halvø og med Madeira som endemål. På turen hjemover anløb
skibet Cherbourg, og efter passage af Kielerkanalen var GEORG
STAGE atter i danske farvande, og i starten af august blev der afholdt afsluttende prøver på Christiansø. Den 2. september sluttede
årets togt, og 58 unge mennesker forlod skibet med en god grunduddannelse og minder for livet i køjesækken.
Endnu et år har skoleskibet udført sine opgaver som uddannelsesplatform for søfartsskolens elever og et hold kadetaspiranter fra
Søværnet, og uddannelserne om bord forløb planmæssigt og tilfredstillende.
København, februar 2012
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Sejlplan for togterne 2011
Søfartsskoletogt
14. marts

-

Start tilrigning

12. april

-

Mødedag for eleverne

14. april

-

11. maj

-

17. maj

-

19. maj

Frederikshavn, redningsøvelse

28. maj

-

30. maj

Pourthsmouth

05. juni

-

07. juni

La Coruna

15. juni

-

17. juni

Cadiz

25. juni

-

28. juni

Funchal

07. juli

-

09. juli

Vigo

19. juli

-

21. juli

Cherbourg

30. juli

-

31. juli

Hundested

01. august

-

03. august

Marstal

06. august

-

11. august

Christiansø

17. april

Weekend på Sundet
Store Vinkedag

02. september

Skoletogt slut, elever afmønstrer

Kadetaspiranttogt 2011
19. september

-

Kadetaspiranterne møder ombord

19. september

-

Afgang København

27. september

-

29. september

Riga

07. oktober

-

09. oktober

Wismar

16. oktober

-

Kadetaspiranterne afmønstrer
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Kaptajnens beretning
Isefjord, den 12. maj 2011
Dagens udfordringer nærmer sig sin afslutning, og jeg har
fundet mine minutter med fred og ro til skriblerier. Georg
Stage har været i sit es i dag, og alle vores studerende har
stiftet nærmere bekendtskab med begrebet ”halsning”. Vi
startede ud med at lette anker og have sejlrulle umiddelbart
efter klokken otte, og lidt i ni var vi under sejl med bram i
top. Da vi gav sejlene op halv fire, var vi 9 halsninger dygtigere og mange, mange erfaringer rigere. Alle elever har halset
mindst 3 gange, og vi forventer at tage hul på stagvendinger i
morgen.
I morgen skal vi have TV2 Lorry med ud at sejle nogle timer,
hvilket vi ser frem til, da vi vitterligt mener, vi har noget vise
frem. 62 engagerede elever, en solid besætning og verdens
bedste fuldrigger må da være noget.
I går afgik vi Holmen, og det var en bevægende dag for os
alle. Store Vinkedag blev endnu mere overvældende, end vi
forventede med fuld fart på de sidste forberedelser til togtet,
en radioservicetekniker, en pc-smed, interviews med TV2 og
skibshandleren i pendulfart, samtidig med forhaling til bræddebænken, rengøring overalt og træning af sejlrulle.
Pludselig var de der, de overvældende mange pårørende, og
vi var hilsende og konverserende i alle retninger, og lige så
hurtigt var tiden fra tolv til tretten gået, formandens tale hørt
og alle gæster skikket i land. Ude i bassinet halede vi bagbord
travalje op og overgik til sejlrulle. På trods af elevernes relativt beskedne træning i sejrulle lykkedes det os at få bram i
top inden Kroneløbet, og vi kunne forlade Holmen og København under sejl med TV2 News cirklende over os og nogle
meget stolte, glade og forventningsfulde unge om bord.
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Isefjord, den 13. maj 2011
Jeppe fra TV2 Lorry blev hentet i MOB-båden kl. 0800, og vi var
igen i dag hurtigt under sejl med store bram i top. Kameraet blev
håndteret diskret, og mit indtryk er, at ingen blev forstyrret af
Jeppe’s deltagelse i dagens program. Med bange anelser sad vi så
her til aften i messen og så os selv på skærmen, dog lykkeligvis
uden pinlige overraskelser. En enig besætning kunne konkludere,
at det ikke var så værst at blive udstillet på TV2 Lorry, og at vi
gerne gør det igen. Godt med positiv dækning af vores unikke skole
og
skib.
Dagen bød på 7 fine stagvendinger, hvor eleverne tydeligt var bedre kendt med deres tovender.

Kattegat, den 15. maj 2011
Træningen i Isefjord er slut, og vi er undervejs til Frederikshavn,
hvor vi forventer ankomst over middag i morgen. Det er fantastisk,
som det rykker eleverne at have et så koncentreret program med
fokus på sejltræningen. Nu gælder det at holde deres viden vedlige
og få fastholdt, at de faktisk godt kan deres tovender og sejlmanøvrer. Stemningen om bord er stadig fin, og jeg er med hensyn til
elevernes gennemførelse af togtet meget fortrøstningsfuld.
Vi sejler i frisk vestlig vind nordover med overmærs i top og kan
akkurat holde Læsø Rende oppe for sejl, herligt.
Frederikshavn, den 19. maj 2011
Vi har fået vores elever hjem efter en meget lang nat i redningsflåder anbragt midt i Flådestationens sydligste bassin. Der har været
stor tilfredshed med programmet i Frederikshavn, hvor især øvelserne i Søværnets svømmehal er blevet rost. Desværre er en elev
kommet galt af sted i svømmehallen under entring af redningsflåde, hvor hun landede på sin hånd og forvred håndled og tommel-
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finger. På Hjørring Sygehus kunne de ikke konstatere brud, men
se, at den var hævet, hvorfor de har forbundet hånden med en
støtteskinne.
Om bord er de rolige dagtimer af besætningen blevet brugt på
vedligehold, IT-udfordringer og enkelte besøg fra familier og kærester.
Alle glæder sig til at slippe kajen og komme rigtigt af sted mod
sydligere himmelstrøg.

Skagerrak, den 20. maj 2011
I går afgik vi Frederikshavn efter gennemført brandrulle, og vel klar
af Hirsholmene kom vi under sejl for en frisk vestlig vind, med
overmærssejl i top og fokken skødet for. Det var med at nyde det
flade vand, da vi alle vidste, at der efter Skagen ville komme såvel
sø som strøm. Den kom da også, og vi kunne bare holde 324 grader nordnordvest over og glæde os til, den østgående strøm ville
slække op og blive vestgående oppe under Norge og hjælpe os ud
af Skagerrak.
Ud på morgenen i dag døde den friske vestlige vind, og vi bjærgede
ned og startede Volvoen for at komme ud af Skagerrak inden næste omgang vestenvind.
Nordsøen, den 21. maj 2011
Store røjl er netop bjærget for natten, og vi duver stille vestover
for en syd sydvestlig brise. Det er stilhed før stormen, da vi har
varsel om hård sydvestlig og vestlig vind de næste mange døgn.
Imidlertid valgte vi her til middag at bruge den fine vind fra syd til
at få gennemført sejlrulle og gå vesterud under sejl. Eleverne har
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nydt dagen, og de der var søsyge nord for Skagen, har fundet ud
af, at der er et liv efter søsygen.
Nordsøen, den 22. maj 2011
Vinden friskede kl. 10, og vi går nu for maskine og stagsejl op mod
vejret, ca. 6 Beaufort på en sydlig kurs. Vejrmeldingen er klar i
mælet, og det gælder om at få arbejdet os sydover, da der er varslet hård kuling i den nordlige del af Nordsøen. Eneste område, hvor
der synes mulighed for at avancere mod vejret, er i Tyske bugt.
Vejret til trods er stemningen god, og undervisningen følger skemaet. De fleste har overvundet søsygen med enkelte undtagelser.
Således er to drenge hårdt ramt af søsyge – to store stærke drenge, der pludselig ikke spiller med muskler, men sidder ydmygt i
rendestenen og kalder på Neptun.
Nordsøen, natten til den 23. maj 2011
På aftenvagten i går klokken 2304 så vagthavende styrmand, Ramund Malmberg, til sin store overraskelse, at vores forreste flåde i
styrbord side søsatte sig selv. I en fart fik han taget stigningen fra
vores skrue, så Georg Stage holdt op med at gøre fart igennem
vandet. Vejret var friskt med ca. 12 sekundmeter vind fra sydvest,
og vi gik tæt til vinden på kurs 190 grader med klyver, mesanstagsejl og mesanen sat som støttesejl for ikke at rulle for meget i søen. Farten var lige over 3 knob, og søerne stoppede os umiddelbart
efter, at Ramund slog ned på skruestigningen. Flåden gled hen
agter, blev bremset i fanglinen og udløstes.
Overstyrmanden og jeg blev purret, og det var et ganske besynderligt skue, der mødte os af en stor orange 25 personers redningsflåde med lys på toppen. Vi lagde skibet bi med roret i borde til luv og
trak flåden for efter til lige foran halvdækket. Her hang vi lodslejder
ud, og sendte Ramund ned med en tamp, der blev surret rundt om
taget på flåden til brug for at løfte flåden indenbords. Med Ramund
vel om bord igen trak vi flåden videre til midtskibs, så vi kunne
løfte den ind ved hjælp af MOB-båds bommen. Der skulle et helt
skifte, to styrmænd, to kvartermestre og en tung kaptajn til at få
løftet flåden ud af vandet og op på lønningen. Imens det arbejde
stod på fik kvartermester, Lars, ringet til SOK og afmeldt flådens
EPIRB’s nødmelding, der i øvrigt tikkede ind under hans samtale
med SOK. Fra flåden lå på lønningskanten, og indtil den var sikkert
bjerget og lå på hoveddækket, gik tyve svedige minutter, hvor der
blev aset og maset. Sådan en oppustet flåde fylder godt på dækket.
Præcis til midnat var vi undervejs igen, forpustede, lidt rystede og
meget trætte. 3’skifte, der havde haft vagten fik en positiv debriefing, da de havde arbejdet forbilledligt sammen om at løse den
alvorlige opgave på en ellers rolig aftenvagt.
Flåden blev tømt for luft, rullet sammen og ligger nu på halvdækket, hvorfra den kommer i land på søndag, så den kan blive pakket
sammen igen i en ny glasfibercontainer. Om årsagen til hændelsen
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kan fortælles, at det var en sjækkel, der holdt flådesurringen fast
til skibet, som havde arbejdet sig løs. Umiddelbart efter gik vi alle
sjækler
igennem
og
efterspændte
og
musede
dem.
Tyske bugt, den 24. maj 2011
Dagen igennem har vi ligesom i går stampet os langsomt sydover.
Vinden er i et sydvestligt hjørne, og der er så rigeligt af den. Til
formiddag havde vi over 20 m/s i stødene, og søen har bygget sig
op således, at vi må gå hårdt med maskinen for at holde 2-3 knob.
Frokosten i messen var en udfordring, da intet blev stående på
bordet. De mange dage med frisk til hård vind begynder at kunne
mærkes på elevernes psyke, hvor lunten generelt er blevet kort, og
nogle endnu døjer med søsyge. Over middag stoppede vi undervisningen i HU på dæk og al undervisning om læ. Eleverne fik lov at
læse lektier og hvile sig, og efter aftenskafning fik alle vagtfri, så
de kunne få en god nats søvn. Sø og vind lagde sig langsomt i nattens løb, og på hundevagten kunne vi endelig sejle marchfart, 7
knob, i den rigtige retning. Vi har gjort os mange overvejelser om
muligheden for at nå Falmouth den 28. maj, og da vejrudsigten i
dag til middag fastholdt et kulingvarsel for den Engelske Kanal,
gældende for hele den 26. Maj, besluttede jeg, at vi skulle gå til
ankers ved Margate Roads tæt ved Themsens munding for at spare
os for nok et døgn med kuling ret i næsen. Falmouth er opgivet, og
vi undersøger nu mulighederne for at gå til Southampton eller
Portsmouth.
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Tyske bugt, den 25. maj 2011
En smuk, stille og solbeskinnet dag er slut, og havde hovedmaskinen ikke drillet, ville den have været perfekt. Alle elever var atter i
hopla, og vi kunne gennemføre vores undervisning helt normalt.
Imidlertid fik vi alarm på kølevandstemperaturen klokken halv fire
og måtte stoppe af og undersøge hvad, der var galt. Imens Mester
og Kvartermester Lars knoklede i maskinen, fik den øvrige besætning hurtigt sat gang i 2’skifte med sejlsætning. Vi fik sat hele garderoben, undtagen for- og krydsrøjl, og kunne holde 3 knob på en
vestlig kurs.
Mester kom med den sørgelige melding, at akslen til kølevandspumpen var knækket. Lars mente, han ville kunne svejse den
sammen, og jeg bad ham gøre forsøget, og imens kunne Mester
overveje hvordan, vi kunne etablere en fornuftig nødkøling, i fald
svejsningen ikke faldt heldigt ud. Nogle nervepirrende timer gik,
hvor jeg bed negle og tænkte positive svejsetanker, og endelig
kunne vi klokken 20 prøvekøre maskinen. Lykkeligvis holdt reparationen, og vi er atter undervejs til Margate Roads. Alle elever deltog
i sejlrulle og fik gjort sejlene fast på godt 20 minutter, herligt.
Margate Roads, den 26. maj 2011
Vi var fremme på ankerpladsen ved 11 tiden og satte vores stokanker, da der var en 7-8 beaufort fra sydvest. Med godt 3 sjækler ude
føler vi os sikre på at blive trygt liggende i den hårde vind. Skibet
tager nogle ture, når vinden slækker lidt, og strømmen, der er
indgående mod Themsen, får magt over os og fører os op mod
vinden. Når vinden atter tager fat, sejler Georg Stage lystigt med
vinden indtil, ankerkæden ikke er længere og vi foretager således
nogle pudsige fuldrigger piruetter.
Alle puster ud og nyder ikke at skulle tænke på at holde sig fast. Vi
sysler med rengøring, messingpuds og undervisning om læ. Fartøjstjeneste er ikke muligt i den voldsomme vind krydret med meget kraftige byger.
Vi har truffet aftale med Vikings serviceværksted i Southampton
om service og ompakning af redningsflåden, godt hjulpet af kontoret i land og forventer at flåden bliver afhentet søndag d. 29. maj
om morgenen og afleveret igen tirsdag d. 31. maj om eftermiddagen. Egentlig havde vi satset på at få flåden allerede mandag, men
desværre er det helligdag i England d. 30. maj.
Kanalen den, 27. maj 2011
Vi har netop sat 16 sejl på imponerende 20 minutter, og man skulle
umiddelbart tro, vi havde holdt øvelse i hurtig sejlsætning. Desværre var anledningen hverken sport eller træning, men derimod dyb
alvor, da vores nødreparation af hovedmaskinen gik i stykker, og vi
uden varsel var uden kommando midt i trafikseparationen ved
Dover. Mester er netop kommet op og har succesfuldt tilrigget nødkøl på hovedmaskinen. Jeg kan dog ikke dy mig for at give os selv
fine 40 minutter under sejl uden for separationen, hvor vi afslutter
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med en stagvending under ”the white cliffs of Dover”. Det er en
fornøjelse at mærke elevernes entusiasme under sejlmanøvre og
deres engagement, når hverdagen pludselig ikke er rutine, men i
løbet af sekunder skifter til blodig alvor.
I morges fik vi et vink med en håndspage om, at netop denne dag
ikke skulle være ren rutine. Vi startede med at gå ankeret op allerede klokken 3 i nat, da vi gerne ville tilpasse vores afgang med
udgående tidevand, der skulle tage fat klokken 4. Efter at have
hevet halvdelen af kæden ind, hvilket ifølge Kvartermester Lars er
103 omgange på capstanen, faldt olietrykket pludselig til nul, og
jeg måtte stoppe helt af. Mester måtte i tøjet og i gang med fejlfinding på Hovedmaskinen. Det viste sig, at det reelt ikke var olietrykket, der var faldet, men transduceren, der giver signal fra manometer til instrumenter, som var ramt af en løs elektrisk forbindelse. Vinden var stadig omkring 5-6 Beaufort, og vi begyndte
hurtigt at drive for ankeret. Kæde blev stukket til, og med 3 sjækler ude holdt det gud ske lov. Nervepirrende minutter, da vi var tæt
omgivet af andre ankerliggere og i øvrigt ikke havde langt til kysten. Første skifte, der havde gået de første 103 omgange på spillet
forgæves, blev skejet ud ved vagtskifte klokken 4, og andet skifte
tog over og var stand by indtil, maskinen var klar.
Klokken halv fem var vi atter i gang i spillet, og lidt over fem let,
dog med næste overraskelse klar på bakken, hvor det viste sig, at
ankerkæden havde tørnet ankerfligen dobbelt under de mange
ture, vi havde sejlet frem og tilbage til ankers. Ved hjælp af taljer
og adskillige trosser lykkedes det overstyrmand, 1. styrmand, kvartermester Anders og 2´skifte, at få ankeret klar af kæden, og stokankeret kattet ind på sin plads. En udfordring, der på trods af rigtig
mange år på Georg Stage, var ny for Helle, og et eksempel på at
vores verden forbliver spændende og uforudsigelig.
Nu giver vi sejlene op og genoptager sejladsen mod Portsmouth. En
brandslange fra hoveddækket og ned gennem maskinskylightet
vidner om vores interimistiske nødkøling, mens vi stamper os videre vestover.
Portsmouth, den 28. maj 2011
Tænk, vi ligger ved en flydebro og skal ikke tænke på tidevand.
Oveni købet er her ferskvand, vaskeri og affaldsfaciliteter til fri
afbenyttelse og kun ganske få meters gang til byens centrum.
Vi tog lods klokken 9 i morges lokal tid og var bundet fast en time
senere. Først var jeg frygtelig irriteret over at skulle have lods i det
hele taget og gjorde store anstrengelser for at slippe, men da
grænsen gik ved 48 meter, var det umuligt at undslå sig. Siden
blev jeg glad for, at han var om bord, da trafikken var intens, og
både strøm og sø gav os maksimale udfordringer. Det var en lods
af den gode skole, der holdt sig til at give kurser under indsejlingen
og lod os selv om at manøvrere på plads i havnen. Efterfølgende
var han meget behjælpsom med at anvise os bunkerkaj og diverse
informationer om forholdene i Portsmouth. Vi er klareret ind uden
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besøg af myndighederne, da de med vores fremsendte Crewlists er
fornøjet over ”the return of the young vikings.”, som lodsen så
malerisk udtrykte det.
Det bliver dejligt at få lejlighed til at se Warrior og Victory i morgen.
Portsmouth, den 30. maj 2011
Det er ikke let at ligge langs med 62 hormonforstyrrede unge. De
studerende har været ret så forløste under deres landlov her i Portsmouth. I
dag havde jeg flere gange umanerligt meget lyst til at lade gå for
og agter og gå på reden med alle sammen, og jeg er lettet ved
udsigten til, at vi snart skal under sejl igen og genoptage rejsen
mod Madeira.

I Portsmouth skred vores fine frafaldsstatistik lidt fra hinanden, da
vi af forskellige årsager måtte sende 3 elever hjem. Så nu er der
59 tilbage.
Af positive oplevelser tager jeg især besøgene på Portsmouth Historic
Dockyard med mig, hvor jeg er særligt glad for, at alle elever har
fundet det så spændende og interessant, at de af egen lyst har
besøgt museet. Fint nok, fik vores elever på grund af deres uniform
gratis adgang. Overstyrmandens mand, Uwe, sejlede med os fra
Frederikshavn til Portsmouth og har undervejs holdt PowerPoint
show for skifterne i emnet sejlskibe før og nu. Han skal have stor
tak for et inspirerende og interessant foredrag, hvilket eleverne i
den grad har værdsat.
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Biscayen, den 3. juni
Vi afgik Portsmouth tirsdag den 31. maj om morgenen klokken 10
med lods om bord. Desværre lykkedes det ikke at få bunkret diesel,
da havnen ikke kunne anvise os nogen ledig kaj. Dette var den
sørgelige kulmination på 4 dages skriftlige og telefoniske henvendelser fra min side, og jeg var både vred og irriteret over situationen. Nu er det lykkeligvis ikke sådan, at vi ikke har diesel om bord,
men det havde været mest trygt at vide os toppet op inden afgang.
Udfordringen er ikke desto mindre, at vi nu skal tænke og agere
som et sejlskib, hvilket jeg finder både sundt og spændende.
Vel ude af Portsmouth kvitterede vi lodsen og gik til ankers. Da
havnen ikke kunne anvise os plads, og vores kaj ved Gunwharf
skulle benyttes af et andet og større skib, havde vi ladet MOB-båd
og motorjolle blive for at tage imod proviant og den servicerede
redningsflåde. Studier af vejrmelding og strømkort gjorde det klart,
at afgang ville være bedst onsdag formiddag. Netop denne beslutning var således affødt af udgangspunktet ”sejlskibet Georg Stage”,
og kort fortalt handlede det om at have såvel vind og strøm i fordelagtig retning størst muligt tid på den kommende rejse til La
Coruna.
Motorjolle og MOB’en kom langs cirka halv seks, og jeg drog et
lettelsens suk over igen at være sødygtig og takkede kvartermester
Anders, søværnssergent Rune og de tre elever, der havde knoklet
med stores og flåde hele dagen.
Ankernatten var smuk og stille. Eleverne dejligt trætte efterhavnens mange upassende tilbud, og lige før solnedgang kom Bounty
af Sydney og lagde sig for anker halvanden mil syd for os.
Onsdag klokken halv ni fik vi gang i håndspagerne, og imens første
skifte gik ankeret op, fik de andre skifter gjort sejlene los, og en
time efter forlod vi ankerpladsen uden brug af maskinen. Desværre
fik vi et par timers vindstille og måtte støtte med maskinen, til vi
var klar af Isle of Wight. Resten af dagen sejlede vi stille og roligt
sydvest over, imens dagligdagens undervisning og øvrige program
skred støt fremad. I løbet af natten til torsdag drejede vinden så
meget i nord, at vi kunne holde fra Alderney direkte mod Ponte
Qussant. Farten over grunden var stærkt styret af strømmen, der
løb op mod 3 knob med skift hver sjette time. På et tidspunkt natten til torsdag havde vi 80 graders afdrift, da vi styrede sydvest og
sejlede sydsydøst beholden. Det gav anledning til gode spørgsmål
fra videbegærlige elever. Vores sejlede fart ligger på små 5 knob
set over det sidste døgn, og vi skal helst op på 6 for at nå La Coruna søndag middag. Vi sætter vores lid til vejrmeldingen, der fortsat
melder om frisk nordøstlig vind i Biscayen så langt, meldingen
rækker.
Onsdag aften klokken 1830 holdt vi lærerrådsmøde på halvdækket,
og gennemgangen af sikkerhedsrapporter fra Frederikshavn til
Portsmouth gav anledning til to advarsler, en mundtlig og en skriftlig.
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Torsdag middag tog 1. styrmand Jesper en middagsbredde, og
både styrmænd og jeg fik repeteret meridian-zenitdistance, deklination og højderettelse. Bredden afveg bare en sømil fra GPS’ens
facit, og vi har nu blod på tanden, og vil få trænet vores astronomiske navigation de næste dage.
Det, at vi er under sejl, har løsnet op for stemningen om bord, og
alle synes at nyde sejladsen. Natten til i dag, fredag den 3. Juni,
kom vinden, og vi gør forrygende 9,5 knob med røjler i top. Pludselig er vores ETA ikke så urealistisk længere. Vi mærker vejret blive
varmere, og de første delfiner har leget for boven. Sejladsen er
behagelig og intens, uden at vi sejler hårdt, herligt.
Biscayen, den 3. – 4. juni 2011
På morgenvagten i dag opdagede 1. styrmand Jesper, at vi havde
noget i skruen. Det viste sig, at det var en stump gammel trosse på
cirka 25 meter, og vi begyndte straks at overveje, hvordan vi kunne få den væk. Kunne vi bare fiske den ene ende op, ville vi ved at
hale i den finde ud af opgavens omfang, og i løbet af dagen riggede
vi et jolleanker ud i motorjollen og startede vores forsøg på at fiske
skidtet op. Imidlertid sejlede vi så hurtigt, at ankeret ikke nåede
ned i trossen, og modløse kravlede kvartermester og styrmand ind
igen. Ud på eftermiddagen blev jeg tilpas irriteret på trossen og
lokkede bådsmand Anders med ud i jollen til nok et forsøg, og vupti, så lod trossen sig fange. Det vanskelige arbejde til de vanskelige
folk. Med tampen af trossen gjort fast til en skræddertalje forsøgte
vi nu at hale trossen fri. Den gav sig nogle meter, men blev mere
og mere tight, og til sidst sprang den stopper, vi brugte, så et helt
skifte satte sig på rumpen. Desværre ramte taljeblokken en af eleverne på knæet, og han blev hævet og øm. Vi braste bak klokken
0815 i dag for at få den fordømte trosse ud af skruen. Casper,
Mester, iførte sig dykkerudstyr imens MOB-båden blev udsat, og
kort efter kunne han dykke på trosse og skrue med MOB’en trygt
liggende ved siden af ham. Da der stadig var en del sø og vind,
kneb det med at få Georg Stage til at ligge stille, og Casper gik op
og ned i takt med skibet. Casper kunne konstatere, at tampen på
grund af tørn havde sat sig fast om sig selv, og det lykkedes ham
at få trossen kappet af næsten inde ved skruen. Vel oppe igen tørnede Casper skruen til skæring, og nu var det bare at hale. Denne
gang brugte vi solide stoppere, og trossen gav sig først. Ellers følger dagene vores stramme struktur, og hverdagen går sin gang…
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I praktisk sømandskab har eleverne været igennem knob og stik og
diverse taklinger, bændsler og splejs i treslået tovværk. Styrmand
Line terper søvejsregler og terrestrisk navigation og har startet
differentieret navigation op med hele 45 elever. Styrmand Ramund
var syg, da han mønstrede i Frederikshavn, men er nu helt ovre
forkølelse og bihulebetændelse og halvt igennem pensum i skibsteknik.
1. styrmand Jesper får skifternes bud på realistiske båd- og brandrulle øvelser, og Mester styrer eleverne ind i rørenes univers. I
vores små grønne telte på dækket har de fleste af eleverne prøvet
elektrodesvejs med kvartermester Lars og Mester.
Vi har efterhånden alle fået hilst på delfiner i morild og nyder den
stabile vind agten for tværs. Søsygen er overvundet af alle jeg ved
af, og trivslen generelt fin, dog med enkelte, der mener, tiden til
søvn er for knap i denne uddannelse.
La Coruna, den 7. juni 2011
Endnu et havneophold er ved at være slut, og igen er udsigten til
gode døgn i søen kilde til indre glæde og forventning. Det er mit
klare indtryk, at trivslen om bord er mærkbart bedre, når vi har
ladet den sidste trosse gå. Igen i La Coruna har vi haft elever, der
ikke har været i stand til at håndtere byens fristelser og er kommet
alt for fulde hjem.
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Selve byen La Coruna er bestemt et besøg værd med en smuk
gammel bydel og små udskænkningssteder med hele saltede svineskinker i loftet. Yderst på halvøen mod vest står byens vartegn, et
højt tårn fra 11 hundrede-tallet, og troner majestatisk som en solid
forpost mod det vældige Atlanterhav.
De sidste 70 mil af rejsen til La Coruna var vinden flovet så meget,
at vi lod Volfine om at få os frem. Der var stadig en del gammel sø,
og selv om de lange dønninger var flotte, så gav de en anstrengende sejlads med rulninger, der hele tiden gjorde, at vi skulle gribe os
selv og alting. På trods af afslutningen på benet til La Coruna var
eleverne glade og stolte over, at vi havde udsejlet så mange sømil
under sejl.
Til ankers ved Islas Cies 9. juni 2011
På hundevagten satte vi sejl med bram i top og begge undersejl. Vi
havde højde til at gå klar af Finisterre og sejlede for en blid brise
fra nordvest. Til solopgang satte 1. styrmand Jesper røjlerne, og vi
gled roligt sydover med en dæmpet dønning, svag vind og en sol
der endelig tog fat og rigtig varmede os. Farten var svingende mellem 2 og 5 knob dagen igennem.
Lidt over klokken fire natten til i dag døde vinden helt, og vi listede
ind bag nogle små øer ud for Vigo, Islas Cies, og fandt en smuk
ankerplads.
På ankerpladsen har vi haft alle skifter ude i travaljerne og trænet
tillægning langs siden på Georg Stage. Utroligt smukt med travaljerne, solen og hvid badestrand med høje klipper i baggrunden. Til
middag fik eleverne mulighed for at hoppe i havet og svømme en
tur til stor moro og glæde. Dagen blev afsluttet med grillaften, hvor
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vi grillede tyndstegsfilletter af vores velhængte kvarte okse, der
allerede i Frederikshavn blev smurt i saltlage og hængt op under
mærset på formasten. Alt i alt en skøn dag fuld af glæde og optimisme.

Atlanten, den 11. juni 2011
Vi er ud for Lissabon på vej sydover for en fin brise med røjler i top og cirka 100 kilo vasketøj til tørre i tøjjoller spændt
ud mellem for- og krydsmast. Det at vaske alle elevernes tøj
er en udfordring, der kræver intensivt samarbejde, hvis ikke
vi skal bruge hele dagen på det. Overstyrmand Helle har indført et gennemtænkt og effektivt system for iblødsætning,
vask, skylning og tørring, der alt i alt gør, at sådan en omgang kan klares på små tre timer, hurra for det.
Udover tøjvask har dagen budt på besøg af nogle store hvaler, som vi dog ikke rigtig kunne artsbestemme, men som altid var de store dyr kilde til voldsom interesse og glæde.
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Vejrudsigten er fin, og vi forventer at kunne gå hele vejen til Cadiz
for sejl og endda med lidt held nå en ankernat krydret med rengøring og messingpuds.
Atlanten, den 12. juni 2011
Brisen holder, og vi nyder sol, varme og rolig sejlads med agterlig
vind og delfiner for boven. Vandet er blevet utroligt blåt, og der er
nærmest ingen sø.
Eleverne gennemgår en interessant udvikling i de her uger af togtet, hvor alle skibsrutinerne vitterligt er blevet rutiner, og flertallet
ikke gider høre mere brok over hvem, der skal gøre hvad. Når det
ikke er interessant at høre på brok, så forsvinder det gud ske lov
lige så stille. På den måde virker kammeratskabets selvjustits til
vores fordel, og stemningen bliver bare bedre og bedre. Vi fik luftet
hængekøjer og soveposer i dag og skiftet lagenposerne, da banjerne var blevet et studie i alt andet end rosenduft.
Lektielæsning er blevet en udbredt beskæftigelse på frivagten, nu
hvor midtvejseksamen nærmer sig. Der har været en del bekymring over denne prøve, og vi bruger temmelig meget krudt på at få
talt stress og eksamensbekymring ned. For mange af eleverne er
eksamen lig med store personlige nederlag, og derfor er det så
vigtigt for os at få dem til at forstå, at formålet med vores midtvejseksamen er at kunne hjælpe og støtte dem, der har en særlig
udfordring, så de ikke skal dumpe til de afsluttende eksaminer.
Capo Sao de Vicente, den 13. juni 2011
I dag til formiddag døde vinden umiddelbart efter, at vi havde rundet det sydvestlige hjørne af Portugal, Sao de Vicente, og vi måtte
slukørede give sejlene op, da alt tydede på en meget stille dag.
Heldigvis kom vinden dog hurtigt igen fra en ny nord nordøstlig
retning og med rigelig af den. Hurtigt fik vi bram i top og gjorde
fine 8 knob de næste par timer. Vejrudsigten fortalte intet om vindskift og frisk vind, så vi konkluderede, at der var tale om landbrise.
Om eftermiddagen døde vinden igen, og vi valgte at vente lidt på
en eventuel søbrise. Den kom efter et par timer op fra sydvest, og
vi fløj atter afsted med 8-9 knob, fantastisk. Mens vi gjorde den
fine fart, kom der en stor flok delfiner på besøg og skummede vandet hvidt rundt om os.
Bahia de Cadiz, den 14. juni 2011
En meget varm dag er forbi, og jeg nyder den kølige luft, derslipper
ned gennem de vidtåbne skylighter. Alle dokumenter er klar til
tolder, immigration og havnen i morgen, og jeg glæder mig til at
sætte benene i land igen. Ind imellem tænker jeg, at det er dejligt,
vi ikke sejler over Atlanten og retur ligesom skoleskibet Danmark,
da det må være ret enerverende at skulle holde samme kurs med
Nordøstpassaten agten for tværs tre uger i streg, helt uden sejlmanøvre og havneanløb.
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Morgenen startede tidligt, da styrmand Line purrede mig lidt i fire
med melding om, at vi ikke måtte ankre op ved Cadiz. Vi måtte
ligge bi og vente på, at vores agent fik redet trådene ud og skaffet
os tilladelse til vores forventede ankerdag. Klokken 1120 lod vi
ankeret falde på 14 meter vand med 3 sjækler i vandet. Dagen er
gået med hovedrengøring, messingpuds og afsluttet med oprydning
og rengøring af elevskabe og kistebænke.
Cadiz, den 16. juni 2011
Vi anløb planmæssigt til middag i går og havde ikke de store problemer med at klarere ind, da agenten kendte forretningsgangen
og havde held til at stoppe tolderen, der i første omgang ville have
alt ud af vores toldskab for optælling. Med halvdelen ude og hovmester Anders og jeg storsvedende ind og ud af skabet med papkasser, blev tolder og agent enige om, at alt var fint.
Eleverne fik en kort moralprædiken om alkohol, og pludselig var
der fred om bord.
Til køjemønstringen var alle om bord stort set til tiden (seneste
elev kl. 2203), og ingen var synligt berusede.
Vi har i dag haft besøg af den lokale afdeling af ”Danes Worldwide”,
der fik en grundig rundvisning og en efterfølgende orientering og
snak med mig om vores skolevirksomhed og dagligdag om bord. I
blandt de fremmødte var Ørskov senior, der har hjulpet Georg Stage meget igennem årene, hvilket gav anledning til en interessant
snak. En ældre dansk gift, tysk født kvinde, fortalte mig, at hendes
far sejlede med de gamle P-liners i trediverne og fyrrene indtil krigen, hvor han gik ned med Padua. Interessante og meget søde
mennesker, som det var en fornøjelse at underholde.
Det Mexicanske Skoleskib ”Guatamoch” kom ind under fuld musik
og med hjælp fra to store slæbere. Lidt senere gik jeg over og udfordrede deres folk til en fodboldlandskamp. Kampen er med agentens hjælp fastsat til at finde sted i dagen efter kl. 11 på en lejet
bane lidt uden for byen. Laurits nr. 28, tidligere 1 divisionsspiller
for Brønshøj, og jeg, har sat holdet, og vi glæder os meget.
Atlanten, den 18. juni
Jubii, her til aften kom vinden endelig efter en laaang dag med
svage vinde og ringe fart. Nu gør vi 7 knob for en nordlig vind med
røjlerne bjærget for natten og håber vinden holder, så vi kan nå
midtvejseksamen for anker ved Porto Santo, 20 mil nordøst for
Madeira på torsdag. Den lange dag har budt på to fine guldmakreller, der blev serveret i messen til aften, og vi har set de første flyvefisk på halsløs flyveflugt fra samme guldmakreller. Solen brager
ned på os, og vi må uophørligt natte dæk for ikke at omkomme af
varme om læ, når undervisningen holder på. Stemningen er forrygende, og aftenvagten træner sejlsætning og bjærgning samt MOBrulle, mens roen for længst har sænket sig over os andre.
I går morges klokken ti tog 15 spændte fodboldspillere afsted med
den lokale bus for at møde de mexicanske udfordrede kadetter. Vi
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kæmpede heroisk, men måtte erkende, at mexicanere er bedre til
den bagende sol og med meget højt teknisk niveau, i en yderst
rimelig fight så vi os til sidst slået med et enkelt mål. Begge hold
var glade bagefter, og mange fællesbilleder blev taget, inden vi
stæsede afsted til vores bus for at kunne nå ”Diff.-Motor” klokken
tretten. Anfører Laurits nr. 28 fik skadet sin højre fod efter et uheldigt sammenstød med stolpen, ellers slap vi for skader.
Porto Santo Roads, den 21. juni
Her til aften kunne vi gå for anker i læ af Porto Santo, hvor der er
udsigt til den fineste hvide strand og rimeligt læ for atlanterhavsbølgerne. Vi har endnu ikke fået et endeligt svar på, om vi må gå til
ankers her, og det er ret frustrerende ikke at få besked. Anyway så
ligger vi fint og er netop nu ved at rigge falderebet til, således at
vores elever kan få sig en velfortjent dukkert, inden de skal til køjs.
Rejsen hertil er gået hurtigt og problemfrit med fin agterlig vind fra
nordnordøst. Da der ikke har været brug for at arbejde med tovenderne, altså ingen halsninger og stagvendinger, har styrmændene
på nattevagterne måttet nøjes med at hygge sig med at bjærge og
sætte sejl, samt repetition af stoffet til midtvejseksamen, som vi
skal holde her ved Porto Santo.
Eleverne er trætte efter sørejsen og glæder sig til en god nats
søvn.

Porto Santo Roads, den 23. juni
Midtvejseksamen er overstået, og eleverne lettede og spændt på
resultaterne. Det har fungeret fint med prøver på banjerne og et
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skifte på dækket oppe i praktisk sømandskab. I morgen sejler vi
ind til Funchal, og dermed slutter rejsen ud. Personligt er jeg meget
spændt på at gense Funchal, hvor jeg sidst var for 22 år siden.
Funchal, den 24. juni
Under sejladsen ind til Funchal afholdt overstyrmand Helle og jeg
midtvejsevaluering, hvilket gav et grundigt indblik i elevernes glæder og sorger. Det er tydeligt, at de føler sig pressede, og det er
interessant at finde ind til, hvor skoen virkelig trykker. Tendensen
er, at vores unge har svært ved at se sig selv som en del af en
gruppe og stritter imod, når fællesskabet kræver opmærksomhed
før den enkelte. På et skib er det skibet, der kommer først, siden
skibskammeraterne og til sidst en selv. Den indsigt er svær at implementere i moderne unges hoveder, hvor egne behov er i konstant fokus.
Vi har netop afsluttet vores lærerrådsmøde, hvor både elevernes
”bløde” karakterer og deres prøvekarakterer fra midtvejseksamen
blev lagt fast. Det at give karakterer i bløde værdier, orden, flid,
samarbejde og opførsel, er en svær balancegang, der, når det lykkes, kan motivere eleverne til at yde det ekstra, der kræves for at
blive en god skibskammerat. For mange af eleverne er det grænseoverskridende at blive vurderet på personlige kompetencer, og
allerede inden, karaktererne er offentliggjort er der en del, der er i
opposition til denne del af uddannelsen.

Vi mener dog, at det er uhyre vigtigt at give eleverne feed back på
deres sociale kompetencer, da det er dem snarere end deres faglige færdigheder, der vil gøre dem til hele søfolk og i stand til at
klare lange udmønstringer og tæt samarbejde med søfolk fra alverdens lande.
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Funchal, den 27. juni
Om lidt skal jeg mødes med afløserkaptajn Karl og overlevere over
en bid brød oppe i byen. Jeg har haft travlt under dette havneophold og har stadig Funchal med omgivelser til gode. Til gengæld
har overstyrmand Helle og jeg fået gennemført samtaler og lavet
handlingsplaner for alle de elever, der har fået under 2 i et fag eller
flere.
Søndag aften havde vi en godt besøgt reception om bord, hvor de
danske fastboende på Madeira var inviteret. Mit indtryk er, at det
var en dejlig aften for alle, hvor især vores elever, 3’skifte, der
havde vagten om bord, ydede lige det ekstra, der gjorde, at vores
gæster fik et grundigt indblik i livet om bord.
Bestyrelsens formand, Søren Thostrup med frue, har været på
Madeira under vores ophold i Funchal, og det har været en fornøjelse at lære begge nærmere at kende. De havde medbragt et par
gode laksesider, der udgjorde hovedingrediensen i receptionsbidderne. Tak for det.
Joacim Bøllehuus
Fra Funchal til Cherbourg
Mærkeligt er det at komme tilbage til ens eget skib og finde ud af,
at det ikke er sådan mere. Der er selvfølgelig de fysiske rammer,
de er velkendte, og som jeg er fortrolige med; men det er de fælles
oplevelser, der er den bærende historie på et togt med GEORG
STAGE. Som ny udklækket ferieafløser er jeg kun en del af historien, og det er underligt.
Jeg mønstrer i Funchal på Madeira en tirsdag formiddag, hvor skibet ligger ved en lang cementkaj og duver let i Atlanterhavets dønninger. Joacim og jeg har snydt lidt med overleveringen, fordi vi
mødtes aftenen før oppe i byen og fik overleveret over et par stegte sardiner og en flaske af den lokale hvidvin. Så kort tid efter, at
jeg er om bord, står Joacim inde på kajen på vej hjem til en velfortjent ferie.
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Klokken 1300 lokal tid er vi klar for og agter, og snart passerer
sydkysten forbi os med bygninger på enhver ledig plet. Fire timer
senere kommer vi klar af øens vestligste punkt, Ponta do Pargo, og
den ØNØ-lige kuling rammer os som en hammer. Vi skærer ud i
Atlanten for undermærsesejl på en kurs, der bringer os tæt forbi
Azorerne, og de glade dage langs kaj er definitivt ovre.
Dagene går med fin sejlads, og vi får flyttet os et godt stykke
nordpå, vinden tager af, og kursen sættes mod Vigo, og sejladsen
er en kombination af maskinsejlads og perioder, hvor maskinen
stoppes, og sejlene er drivkraften, men det er ikke muligt at holde
højde uden hjælp fra Volvorine .
Endelig dukker konturerne af Galicien op, og vi melder ind til Vessel
Traffic Service på kanal 10. Vi kommer ind i bugten nogle timer før,
at vi skal ankomme, så der er tid til en omsvejning, så vi kan se,
hvor stor deviation, der er på henholdsvis styre- og hovedkompas.
Den lokale redningshelikopter larmer forbi et par gange inden, de
kalder op for at høre, om vi er med på en redningsøvelse. Vejret er
fint og søen rolig så jeg mener, at det er ok, og snart har vi en line
fra helikopteren nede på halvdækket, og helikopterens redningsdykker bliver firet ned og taget om bord og efter at have fået en
båre frem og tilbage mellem skib og helikopter, er øvelsen forbi, og
vi begynder at sejle ind mod Vigo.
Opholdet i Vigo er problemfri, dejligt vejr og en flink agent gør det
hele lidt nemmere. Sidste dag i havn er dog præget af et massivt
regnvejr, der passerer ind over byen. Vi siger farvel til Lars, vores
engelsklærer, og Hans, som er læge om bord, og det er også store
afløserhavn for skibets besætning, så taxierne kører i pendulfart
mellem skib og lufthavn. Lørdag formiddag ved højvande er der
afgang, og nu går togtet for alvor hjemover med næste stop i
Cherbourg. Det første døgn i Biskayen har vi det luksusproblem, at
der er vindstille, så vi fortsætter for maskine, men heldigvis ændrer
forholdene sig, og efter et døgn frisker det lidt op fra øst, og vi får
hurtigt sat sejl. Nede omkring Cape Finistere er der en del trafik,
fordi vi passerer ruten fra den Engelske Kanal og ned langs portugiserkysten, og efter et ½ døgns sejlads er vi skåret så meget ud i
Atlanten, at vi har havet for os selv, ja, - bortset fra store flokke af
springere, der fouragerer ivrigt.
Vi slår som sagt en stor bue uden om Biscayen ud i Atlanten, væk
fra sejlruter og fiskere, det eneste selskab, vi har de følgende dage,
er store flokke af delfiner krydret med besøg af fin- og grinde hvaler. Mageløst.
På Madeira får vi Jonay om bord, en udvekslings trainee fra The
Toronto Brigantine i Canada, og det er rette tidspunkt,
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for efter afgang har vi engelskuge med Lars Henriksen, og Jonay er
god til at få sit skifte til at tale engelsk. I Vigo får vi den næste
canadier med, Riley, han falder også godt ind i stemningen om
bord. Det er helt klart et potentiale i at have udvekslingstrainees
med, det højner engelskniveauet, og jeg vil tage kontakt med ledelsen i Canada for at se, om vi kan finde midler til at få engelsktalende trainees med på næste års togt, når vi har maritimt engelsk.
Det bør også give udslag på skolens kvalitetsindeks for 2011, at vi
samarbejder med udenlandske operatører.
Efter en flot sejlads fra Nordspanien primært for sejl krydser vi Den
engelske Kanal, og den første indskydelse er, at ankre ved Isles of
Scilly, men hele området er et naturområde, og skibe over en vis
størrelse må ikke sejle indenskærs uden lods – og lodser koster
penge, så det bliver den sidste beskyttede bugt inden Lands End,
som vi ankrer i. Bay of Penzance giver os læ for lavtrykket, der
passerer i løbet af de næste par dage, og tiden bliver brugt til fartøjstjeneste og prøve i ellære. Som de udendørsfolk vi er, skal der
selvfølgelig grilles den første aften, vi ligger til ankers, og i den
tiltagende vind krydret med enkelte regnbyger indtager vi kolde
grillpølser med kartoffelsalat på halvdækket. I bugten er der TVsignal, og Tour de France bliver fulgt i pauserne blandet med nyheder fra verden udenfor, men de ligner i betænkelig grad nyhederne
for en måned siden, og vi er hurtige enige om, at det er hos os,
tingene sker, og det er verden uden om, der er statisk.
Mandag morgen er der opbrud, ankeret tages hjem, roret
lægges over, der støttes på 135°, og med undermærsesejl og et
enkelt overmærsesejl er vi hurtigt oppe på 7.5 knob, og snart passeres Lizard Point med de karakteristiske antenner på Goonhilly
Earth Station i baggrunden.
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Efter et døgns sejlads tager vi imod lodsen i Cherbourg, og efter en
timesventetid går vi igennem dokporten, og snart er vi fortøjet i
Bassin de Commerce, og min del af togtet 2011 er slut.
Karl Zilmer

Cherbourg, den 21. juli 2011
Hjemvendt fra ferie finder jeg Georg Stage liggende midt inde i
Cherbourg og forundres over det centralt placerede slusebassin.
Her er byen virkelig bygget op omkring havnen, og det er en sær
fornemmelse at ligge i en kanalhavn uden det mindste tidevand og
med gadelamper og biler få meter fra skibet.
Efter en kort overlevering med Karl bruger jeg min første dag om
bord på at føle mig ind på eleverne og besætningen med alle de
store og små udfordringer, der er dagligdagen for alle os på togt
med det gode skib.
I dag til middag var det tid til afgang, hvilket kom nok så passende,
da vi har haft silende regn, og eleverne har travet de små gader i
Cherbourg tynde i jagten på ly for regnen og godt fransk øl. I går
aftes havde vi 3 elever, der havde drukket for meget på deres
landlov, og vi måtte skrive sikkerhedsrapporter på dem alle. Rapporterne danner grundlag for eventuel sanktion over den enkelte
elev, hvilket i tilfælde som disse typisk vil være mundtlig advarsel.
Får samme elev nok en sikkerhedsrapport, er næste sanktion en
skriftlig advarsel, og så er der ikke flere advarsler, men hjemsendelse i fald, der er nok en rapport, der berettiger det. Det er altid et
enigt lærerråd, som beslutter om der skal være en sanktion, og
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dermed mener vi at sikre eleverne mod uretfærdig behandling.
Slusen blev åbnet klokken 1325, og vi gik ud med lods og en lokal
journalist om bord. Spændende udsejling, hvor især slusen var en
udfordring (16 meter bred), og jeg var glad for at jollerne var i
vandet. Ved sidste mole fik vi hejst jollerne og gjorde sejlene los til
og med bram. For en let nordvestlig vind fik journalisten sine billeder fra lodsbåden, og vi vinkede farvel. Desværre drejede vinden i
nord og aftog i løbet af aftenen, og vi måtte bjærge sejl og starte
op.
Kanalen, den 23. juli 2011
I går den 22. juli var det ikke let at skrive, da vi fik en heftig kuling
ind fra nord-nordvest. Med god trafik i kanalen og sejlads i trafiksepareringen ved Den Helder kunne vi ikke lægge skibet underdrejet og ride stormen af. Således sejlende med sø og vejr ind over
bagbord låring havde vi en meget lang nat med voldsomme rulninger, og både stræktov og sikkerhedsnet i læ side gjorde god gavn.
Lykkeligvis er eleverne ikke bange for vejret, og da kulingen tog
fat, råbte de deres glæde ud mod brådsøerne, inden de fik det
grønne saltvand ind over sig. I løbet af natten støttede vi lidt med
maskinen og førte bare store undermærssejl, klyver og mesanstagsejl. Vi bordfyldte mange gange den nat, og der var grundigt ommøbleret om læ, da vinden op ad formiddagen løjede af, og sejladsen atter blev human. Sejladsen var fin med vinden agten for
tværs, og fra morgenstunden gjorde vi fin fart under sejl og kunne
gradvist sætte flere sejl, indtil vinden til aften blev så flov, at vi
måtte bjærge og starte op. Nu med et par hundrede sæt vådt tøj,
der kom på tøjjollerne og op i riggen til tørring.
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Kieler Bucht, den 25. juli 2011
En lang vagt er forbi, og jeg længes efter kaptajnens gode køje
efter en lang indsejling til Brunsbüttel og en hæsblæsende sejlads
igennem Kielerkanalen.
Efterhånden som vi nærmede os Elben søndag eftermiddag, tiltog
trafikken, og styrmændene havde så rigeligt at se til med meldinger på radioen og hensynsfuld sejlads klods op af løbets grønne
sideafmærkninger. Det føltes rigtigst at være present på vagten, og
vi fik fundet os til rette med mig som øjnene på halvdækket og den
vagthavende styrmand, som navigatør med et øje i bestikket. Under passage af flere skibe på en gang tog kvartermestrene over
som rorgængere for ikke at risikere udslag på kursen, og vi brugte
det meste af natten på at komme ind til sluserne ved Brunsbüttel.
Her fik vi en farverig lods om bord, der ivrigt gestikulerende på
bakken fik os dirigeret fra de 3 knobs medstrøm ude i Elben til
sikkert neutralt vand i slusehavnen. Med 6 knobs fart ind i slusehavnen pustede han lettet ud, og råbte til mig, at jeg nu kunne
stoppe skibet og bringe det til kaj i slusen. Heldigvis en styrbord
landing, og med Volfine i fuld kraft bak gik det glat.
I slusen kom kanal lodsen om bord, og han startede med at forlange kanalfart, hvilket helst skulle være 8,5 knob, således at vi ville
kunne holde afstand til de næste skibe, der blev sluset ind i kanalen. Igen måtte vi tage eleverne fra rorgængertjansen, og især
1’ste kvartermester Anders havde en lang dag med spændende
styring i den snævre kanal. Der var udtalt sug og tryk fra de store
skibe, vi passerede undervejs, og det krævede stort mod, sekunder
før passage af de modsejlende containerskibe at ændre kursen
mærkbart imod de modgående for at modvirke trykket fra deres
bovbølge. Sidst, jeg sejlede igennem kanalen, foregik det med et
mindre skib, og en noget reduceret fart, og jeg var derfor overrasket over tempoet. Lodsen var imidlertid tryg og glad, og jeg fik et
grundigt brush-up på mit tyske ordforråd.
Om læ var 1’ styrmand Jesper gået i gang med Tanker Familiarization Course (TFC), og vi fik hevet eleverne op i luften, når vi
passerede et tankskib.

27

Hørup Hav, den 26. juli 2011
Vel til ankers i læ af Als har jeg endelig fundet tid til dagbogen
igen. Her er den fineste odeur af sommervarm kogødning, og Danmark viser sig fra sin smukkeste side med højrøde cirrusskyer i
solnedgangen og et fløjlsglat hav at spejle den i. Vores elever er
netop kaldt til køjemønstring, og køjerne er fundet frem efter en
dejlig dejlig dag på stille Østersøvand.
Vi lettede fra Eckernførdes munding i morges uden opstart af maskinen, da vinden sådan inviterede til at lette for sejl. Affødt af
denne smukke stille start på dagen lod vi vagtskiftet gennemføre
sejlmanøvrer i løbet af formiddagen, indtil vinden døde over middag. Med røjler i top fik tredje skifte sig to fine stagvendinger, hvor
de og kvartermester Lars som ekstraarbejde havde til opgave at
forklare vores afløser styrmand Love alt, hvad de foretog sig. Både
Love og elever nød udfordringen, og jeg nød lejligheden til at være
på dækket i det fine vejr. Efter Love var det 2’styrmand Line, der
gennemførte 3 stagvendinger og en halsning med 1’skifte og kvartermester Anders.
Om læ er 1’styrmand Jesper stadig i gang med TFC. hvilket var en
svedig fornøjelse, da mester havde glemt at slukke for varmen
efter trængslerne i Nordsøen, og der derfor var temmelig lummert
på forbanjen.
Vel ankommet til ankerpladsen kl. 18 vaskede eleverne tøj og siden
sig selv ved fine udspring og svømmeture fra jollebommen i bagbord side. En del af besætningen fik sig en tur i motorjollen, og
friske drenge fra 3’skifte var en tur ude at ro. Det er 3’skifte, der
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skal give Hundested fiskerne kamp til stregen på søndag i travaljeroning, så de må endelig træne. Alt i alt en dejlig aktiv dag.

Storebælt, den 27. juli 2011
Vi lettede for sejl i en meget let og fin brise, der akkurat kunne
hjælpe os til styrefart og holdt vestover i Sønderborg bugt, indtil vi
kunne se skibene fra Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe stævne
ud af Sønderborg. Vi halsede rundt og stævnede sydover, imens de
mange smukke skonnerter, galeaser og jagter sejlede langsomt
forbi og hilste på os. Det var hyggeligt at se, hvor mange gamle
Georg Stage elever og tidligere ansatte, der havde fundet tid til at
sejle med på de gamle skuder. Der blev tudet med hornene, kippet
med flag og endelig firet af på røjlerne som hilsener, og eleverne
fik udskudt deres undervisning et kvarter, så de kunne nyde spek-
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taklet. Vi gav sejlende op og gjorde fast for at slå følge med feltet i
deres fart mod Marstal, som desværre foregik for maskine, da der
ikke var en krusning på vandet. Min gamle skibskammerat Asger
Nørlund blev hentet over hos os i MOB-båden, og han gav et foredrag om de gamle sejlskibe, dengang og nu, i elevernes middagspause. Asger høstede stort bifald, og det var dejligt at opleve elevernes interesse for vores maritime kulturarv. I samme pause blev
vi overfaldet af vandballoner, der pludselig regnede ned over fra
forbipasserende galease Hjalm af Holbæk. Det skal vi nok huske, til
vi næste gang anløber den gode havn.
Undervisningen i TFC skrider frem, og 1’styrmand Jesper var ikke
ked af dagens få afbrydelser, da seks lektioner med tankskibsteori
slider på såvel stemme som psyke. Efter at have kvittet Fyn Rundt
feltet og Asger riggede vi HU teltene op og fik gang i de sidste wiresplejser og HU-arbejder. Det er netop i disse dage, at vi skal
have de sidste arbejder afsluttet, så tingene er færdige inden eksamen i næste uge.

Der er en forventningsfuld, glad og let stemning om bord, hvor
snakken drejer sig mere og mere om gensyn med familie og venner. Hundested er længe ventet, og nu holder vi på således, at vi
kan få shinet vores gamle skib op, kvittet løberusten og fundet de
hvide skjorter frem.
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Isefjord ved Nykøbing, den 29. juli 2011
Skibet summer af aktivitet, der bliver sejlet med smakkesejlene på
travaljerne, vasket ned med oxalsyre og malet hvidt, sort og gult,
så det er en fornøjelse. Ansøgninger om orlov fra eleverne vælter
ind, og de har forstået, at skal en ansøgning imødekommes, må
den gælde en vagtfri periode under land. Ventetiden er næsten
ubærlig for en del af eleverne, og jeg bliver uophørligt spurgt ud
om tidspunkter for programmet under land, uagtet at der er hængt
programmer op på banjerne. Godt, at det snart er i morgen.
Hundested, den 30. juli 2011
Træt, gør jeg status over vores første dag i Hundested. Vi lettede
klokken ni og sejlede ud af Isefjord for at nå Skansen nord for
Hundested til klokken 1030 præcis, da lokale krudtentusiaster ville
salutere vores anløb. Godt ude af løbet og med bovsprydet pegende sydover igen var det imponerende at se myriader af mennesker
overalt på stranden og skråningerne op mod Skansen. Salutten
kom på sekundet, og vi kunne sejle ind mod Hundested havn. Her
måtte vi ligge bi i renden, indtil færgen til Rørvig var afgået klokken elleve. Inde i bassinet var der mennesker at se overalt på kajerne, og 2’styrmand Line spurgte bekymret, hvordan i alverden
kastelinen skulle undgå at ramme folk på kajen. Mit råd var at sigte
efter folk, der lignede eksperter i rundbold, og i øvrigt forsøge at
undgå at ramme ældre og børn.
Vel langs kaj gik eftermiddagen hurtigt med utallige besøg af både
pårørende og arrangører af besøget, samt videbegærlige journalister. TV2 Lorry var igen på pletten og lavede et fint indslag om de
unge hjemvendte søulke. Vores nye moviestar er Lasse fra første
skifte, der rørende fortalte om de sidste dages ulidelige venten på
gensynet med kæresten.
Alt i alt en forrygende flot velkomst og en dejlig måde at vende
hjem til Danmark på. Eneste malurt i bægeret var en episode sent
lørdag aften, hvor lokale folk gjorde os opmærksom på, at nogle
Georg Stage elever larmede i en campinghytte og ikke opførte sig
passende. Vi sendte kvartermester Gerner over til ”festen”, hvor
han gjorde dem klart, hvad vi forventede af dem, når de var på
orlov. En af eleverne havde stadig sin uniform på, og at dette forpligter, var han efterfølgende ikke i tvivl om.
Hundested, den 31. juli 2011
Vores dag startede med godkendelse af elever til orlov og Idrætsdag, hvor alle elever og hele besætningen på nær overstyrmand
Helle, hovmester Benny og kvartermester Lars deltog. De måtte

31

blive om bord og forberede reception, hvortil arrangørerne i Hundested havde indbudt 80 gæster.
På idrætspladsen havde vi fornøjelsen at tabe 5-4 til vores elever i
fodbold, og siden tabte elever og de af besætningen, der ikke skulle
nå receptionen klokken 12, 7-1, i en svedig kamp mod et godt
spillende lokalt hold. Ind imellem blev der dyrket atletik, og alle
viste sig fra en ny og meget aktiv side denne skønne varme formiddag.
Vel om bord nåede jeg akkurat at bade og klæde om inden receptionen, der viste sig at være stille og rolig med en behagelig afslappet atmosfære. Vores elever fik 6 kg saltlakrids indpakket i en
smukt dekoreret blikkasse, hvor marinemaler Johannes Møller havde malet Georg Stage for fulde sejl. Der blev holdt takketaler og
spist dejlig mad fra det lokale røgeri.

Da klokken nærmede sig 14 voksede en flere hundrede meter lang
kø op inde på kajen, og vi forberedte os på nogle hektiske timers
åbent skib. Imens folk fra land væltede om bord, gjorde de lokale
fiskere sig klar til travaljeroning i havnebassinnet, og vi kunne tydeligt se, at der var forskel på både teknik og muskelmasse, da
vores kære elever gjorde klar til start. Fiskerne, der med hæse
kommandoer og svulmende overarme gjorde, hvad de kunne for at
skræmme livet af vores elever, havde heldigvis taget deres kvinde-
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hold med, og vi øjnede håb. Da starten gik piskede de lokale vandet til skum omkring sig, og vi var hurtigt et par travaljelængder
bagud. Imidlertid fandt kvartermester Anders og hans gæve elever
ud af at droppe vores polerede stil og halede flot ud således, at de
kunne runde mærket samtidig med både pigetravalje og muskelbåden. Pigernes vending rundt mærket var perfekt, vores hæderlig,
hvorimod muskelmændenes var elendig. Et herligt øjeblik så det ud
som om, vi skulle følges med pigerne og distancere de svære fiskere, men dysten endte med, at de lokale kvinder vandt over fiskerne, og vi kom ærefuldt ind et par længder efter. Spændende og
sjovt at se på. Vi fik studeret deres teknik og må erkende, at den
var yderst effektiv.
Åbent skib arrangementet trak ud, og tyve minutter efter officiel
lukketid, klokken 17, måtte vi sætte den ene gangvejsvagt bagerst
i køen og stoppe yderligere tilstrømning. Alle, der havde stået i kø,
kom om bord og fik hilst på os, og optællingen viste, at der havde
været 1222 gæster på 3 en halv time. Vi var hæse af at fortælle og
trætte i hovederne, da skibet atter var vores.
Dagens sidste event var et besøg af sangeren og rapperen MCEinar, der sammen med vores elever sang og spillede ”det er jul(i),
det er cool” og ”Ahr’ der”. I mangel af sanganlæg fik MC-Einar et
sammenrullet søkort som råber, og lyden gik rent ind hos vores
elever, der var meget benovede og glade for besøg og sang. Tak
for det, MC.
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Marstal, den 2. august 2011
Vi ligger yderst på molen i Marstal havn og har alle vores elever
oppe på Navigationsskolen til prøve i TFC. Sejladsen til Marstal var
en stille tur, hvor havet lå spejlblankt hen, og maskinen knurrede
hele vejen. Eneste lille forstyrrelse var et par timers tåge i morges,
som heldigvis lettede, da vi skulle finde bøjerne i renden ind til
Marstal.
Modtagelsen i Marstal var hjertelig, og det var en fornøjelse at høre
museumsinspektør Erik Kromann foredrag om, at vi var den første
fuldrigger, der nogensinde havde fortøjet inde i Marstal havn. Igennem dagen havde vi mange små visitter, dels af lærere og elever
fra Navigationsskolen og dels af venner og familie, der boede i
nærheden. Selv nød jeg gensynet med min kæreste og mindste
datter og nåede en herlig strandtur inden, de tog færgen hjem til
Svendborg.
Bestyrelsesformand Søren Thostrup sejlede med os fra Hundested
til Marstal, hvilket gav anledning til mange samtaler om hverdagen
og livet om bord. Godt at vores bestyrelse interesserer sig for vores
daglige virke og lærer såvel elever som mandskab at kende. Tak
for det, formand.
Christiansø, den 6. august 2011
Vi afgik Marstal efter morgenrengøring den 3. august og satte sejl,
straks vi var ude af den gravede rende. Dagen var den store eksamensdag for vores elever, der var tændte og spændte fra morgenstunden. I Marstal kom vores observatører om bord, som i år bød
på en genganger fra sidste år, overstyrmand Lars Karlsen fra
Esvagt, og ellers talte de overstyrmand Mette Marie Kreuter fra
Mærsk Supply og maskinmester Helge Blander fra Svitzer.
Deres rolle i vores afvikling af mundtlig eksamen er at se til, at alt
går fair for sig, og supplere med deres input, kommentarer og evaluering af eksamen, når vi er igennem den. Vores observatører i år
var et herligt frisk pust fra den verden, vores elever snart kommer
til at møde, og de var bestemt ikke kedelige at høre på. Op ad
dagen døde vinden, og vi måtte starte op og steamede østover, til
vi kom i læ af Rügen, hvor vi ankrede op til solnedgangen. Vi ville
gerne ligge stille natten igennem, således at vores eksamensplagede unge fik en god nattesøvn. En sidegevinst var naturligvis, at vi
kunne runde dagen af med en hyggelig sammenkomst på agterdækket, hvor vores observatører blev grundigt frittet ud om dette
og hint.
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Næste dag startede vi ud for maskine og fik først gunstig vind til
middag, hvor den drejede fra øst til sydsydøst, og vi kunne holde
så nogenlunde østover med alt i top. Desværre var sigten ikke god,
og vi fik ikke taget vores planlagte postkortfoto fra MOB-båden.
Vinden holdt dagen igennem og natten med, således at vi kunne
anløbe Rønne for landsætning af vores observatører og samtidig få
afleveret affald og bunkret vand.
Lørdag gik det afsted mod Christiansø, en kort tur på 28 mil fra
Rønne, og vi udnyttede tiden med messingpuds, rengøring, alvorlige samtaler om læ i salonen og nåede endda at nyde et dejligt
solskinsvejr med en let sydlig brise.
Et par kabellængder fra molerne på Christiansø går det op for mig,
at det er en alvorlig sag sådan at anløbe Christiansø med Georg
Stage. Der står mennesker alle steder, VHF’erne skratter og forstyrrer med alt for mange informationer, et dannebrog større end
vores mærssejl bølger blidt i vinden, og bedst som vi glider ind
gennem molerne lyder kanonbulder og hurraråb. Puuha. Vi bliver
ledt helt frem op ad broen imellem Frederiksø og Christiansø, og
med et par hyttefade imellem kajen og os, er der vanddybde nok.

Christiansø, den 10. august
Christiansø bliver en dejlig oplevelse, en tid, hvor der er styr på
alting, og vores elever nyder fred og ro. Det, at de selv kan vandre
omkring og finde små pletter til nærstudier af Søfartens ABC og
alligevel høre klokken, når der bliver ringet til mønstring, er en stor
frihed. Alkohol er ikke et problem, da kroen er orienteret om vores
politik i perioden, og ingen bliver væk fra eksamen og køjemøn-
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stringer, da her ikke er nogen steder at forsvinde hen. I dagenes
løb får vi afviklet vores skriftlige eksamener og pustet liv i alle de
gamle traditioner.

Den skønneste tradition er helt sikkert ”Bal på Månen”, som var et
fantastisk bal med 58 valsende Georg Stage elever, der tog deres
forpligtigelser meget seriøst, og således trænede valsetrin flere
dage inden Ballet. For Jer, der ikke kender månen, så er det ikke
min måne, men det lokale forsamlingshus på Frederiksø, der hedder Månen, og traditionen på Månen er, at man danser Christiansøvals. Hvordan den vals lige er, kan jeg ikke redegøre nærmere for,
men vi dansede alle efter bedste evne, og der er ingen tvivl om, at
Havnemester John tog prisen for den mest elegante på gulvet.
Særligt glædeligt var det at se hvordan, alle, både unge og gamle,
elever og Christiansøboer, var på gulvet den aften.
Vores elever supplerede de dygtige og meget flittige lokale folkemusikanter i deres pause og opførte skibsjazznummeret ”Baksmønstring”. Jeg håber optagelser af den finder vej til you-tube, da det
var vidunderligt underholdende at opleve.
Alle gængse regler blev brudt, eleverne købte øl og skålede på en
overstået eksamen, min kasket fandt vej til nr. 29 Kain’s hoved, og
helt galt gik det, da Ballet stoppede klokken 24, og Helle til køjemønstringen bad den kåde flok om at sove helt til klokken halv
elleve næste dag. Der blev klappet og råbt hurra, og alle fandt
glade deres køjer frem.
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I morgen tidlig er det afgang fra Christiansø, og tilbage er kun
vores sidste døgns sejlads sammen. Det er vemodigt at tænke på,
og for ikke at henfalde i den slags har jeg bestemt, at min dagbog
for dette års togt slutter med glade minder om ”Bal på Månen” og
visheden om, at vi har tilbragt 120 døgn sammen, udsejlet knap
6000 sømil, og at alle vores elever samtidigt har gennemført den
stærkeste ungdomsuddannelse til søs… Tak, for det.
Joacim Bøllehuus
Kadetaspiranttogtet
Vi afgår Riga klokken 13 torsdag den 29. september og har en mild
brise ret i snuden, da vi kommer klar af breakwateren og kvitterer
lodsen. Rigabugten er et farvand, der overrasker med sin størrelse,
og vi går for maskinen den lange vej ud af bugten, cirka 80 sømil,
og lørdag formiddag er vi såpas langt klar af land, at vi kan falde af
og gå for sejl vestover.

Vejret er fantastisk med en dejlig vestlig brise, lidt dis og solen
skinnende ned på os. Alt kanvas bliver sat, og vi går 3 til 5 knob for
bidevind på en sydsydvestlig kurs. Den fine sejlads fortsætter natten igennem og søndagen med. I middagspausen søndag braser vi
bak og udsætter MOB-båden med et par gode fotografer om bord.
Billedet taler for sig selv (se forsiden), og det var bestemt ikke det
eneste gode foto, der kom ud af øvelsen. Kadetterne nyder det
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dejlige vejr, og er i øvrigt tjenestevillige og lærenemme. Det er
virkelig en fornøjelse med så motiverede elever, og jeg imponeres
over, hvor godt tovender, sejl og rig allerede synes indlært på trods
af, at der bare er gået 12 dage siden afgang fra Holmen.
Søndag eftermiddag flovede vinden, og vi måtte bjærge sejl og gå
for maskinen vestover. Et lavtryk med kraftig vestlig vind så ud til
at ville ramme os tirsdag aften, så vi besluttede at holde på, indtil
vi var kommet vest for Bornholm. Vi var ramt af tåge i det stille
vejr og måtte bruge en del af vagten foran radaren. Heldigvis lå vi
syd for separering og den tunge skibstrafik, således at der ikke var
mange vigemanøvre i tågen.
Mandag den 3. oktober efter en nats maskinsejlads var vi kommet
klar af Bornholm og en frisk brise meldte godt vejr til kryds, hvorfor
vi umiddelbart inden undervisningsstart klokken 0945 satte sejl
igen. Undervisningen om læ skrider frem, og vi mærker at kadetterne er pressede på mængden af informationer at fordøje. Da vi
op ad dagen mandag skal til at lave vores første halsning, er vi
spændt på, om de kan kapere alle kommandoer og huske den forudgående briefing. Det kan de, og de virker begejstrede over sejlhandlingen. En uventet udfordring er kadetelev Fanøes visdomstand, som har bestemt sig for netop i disse dage at vokse ind i
hendes andre tænder. Efter samråd med tandlæger i både Danmark og Riga har vi besluttet, at hun må i land for behandling.
Eneste oplagte sted at landsætte hende er i Grønsund, hvor vi kan
ligge i læ for den kommende kuling, få hende afsted, og gennemføre undervisning i fartøjstjeneste.
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Vi når ankerpladsen mandag aften klokken atten efter 3 gode halsninger og 2 vellykkede stagvendinger. Ved passage Hestehoved og
igennem bøjerækken til Grønsund er vinden taget til, og vi er glade
for læ og god holdebund, med vores stokanker og 2½ sjækkel kæde ude. Kuling torsdag morgen. Vi letter uden problemer med at få
stokankeret kattet op på plads og gør knap fem knob for riggen
alene, mens vi driver med vinden ud af Grønsund. De sidste 75 mil
til Wismar bliver lange. Med mesan, mesanstagsejl og klyver som
støttesejl går vi klods bidevind og hilser på hver eneste bølge i
Kadettrenden. Til eftermiddagsundervisningen må en del elever
ofre til Neptun i læ rendesten, og farten kommer sjældent over 3
knob. Endelig i løbet af natten til fredag flover vinden så meget, at
vi kan holde kurs på Wismar Bucht, og fredag morgen kan vi liste
os ind igennem bøjerækken mod Wismar. Vi anløber klokken 11, og
alle er glade for at sætte benene på kajen og skridte den og
Wismars gamle bydel af.
Lørdag har vi annonceret fodboldkamp, hvor kadetterne får en
kærkommen lejlighed til at ydmyge besætningen. Vi nyder alle at
være barnlige og fysiske, og på trods af blå mærker og ømme
muskler har vi det skønt i to timer, inden det er tilbage om bord og
eksamen i fartøjstjeneste.
Solen stråler og for en let vestlig brise afgår vi Wismar havn søndag den 2. oktober til middag. Til ære for lokale fremmødte sejles
med bram i top straks efter bagbord jolle er hejst i svajebassinnet.
Vi holder renden op for sejl og nyder brisen og det flade vand. Højt
over bugten ser vi et flot tranetræk, hvor flere hundrede traner
stræber afsted mod varmere himmelstrøg. Hmm, det ville være
dejligt at følge trop…
Turen over Kadettrenden bliver gradvist til kulingsejlads, og inden
midnat går vi knap 10 knob for mærssejl alene. Sidst på hundevagten er vi ved Møn og beslutter at holde på til Øresund for at finde
læ for de næste dages varslede kuling.Vi finder fin holdebund imellem Rungsted og Vedbæk havne og bestemmer os for, at vi vil lave
farttøjstjeneste hver morgen og sejltræning parallelt med undervisningen om læ, således at eleverne holdes i gang og får sejlmanøvrene ind under huden.
Tirsdag morgen letter vi anker for sejl efter rengøring og fartøjstjeneste samtidig med undervisningsstart klokken ti. Vinden er let, og
vi overraskes af en kraftig byge, hvorefter vinden kommer op fra
vest. Eleverne er dejligt motiverede og laver nogle fine halsninger
og stagvendinger i løbet af dagen. Igen imponeres jeg over deres
tilgang til opgaverne, hvor de virkelig tænder på både samarbejdet,
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det fysisk krævende og udfordringen i at have styr på hvad, de skal
lave hvornår.
Onsdag ligner tirsdag, dog drilles vi af en meget frisk nordvestlig
vind, der giver kadetterne en ekstra udfordring. Vores krydsben
kommer til at ligge oveni hinanden på grund af sydgående strøm.
Vi har i dagens løb fået en del forespørgsler om, hvorvidt vi vil
kunne se landskamp om aftenen. Denne udfordring bliver svær,
men det lykkes dog at finde internetdækning ud for Vedbæk havn,
og vi får signalet blæst op på et hvidt lagen på hoveddækket til
manges store glæde og nyder det danske landsholds flotte kamp
mod Portugal.
Årets sidste sejldag, torsdag den 13. oktober, starter med en ikke
varslet vel frisk nordnordøstlig vind, der gør dagens afhentning af
Chef SOS og Stiftelsens bestyrelsesformand til en spændende omgang. Vores kadetter ror afsted i travalje efter vores gæster, imens
vi om bord synger ankeret op og sejler helt tæt til Vedbæk havn.
100 meter fra 4 meter kurven lægger vi Georg Stage tværs i søen
med hækken mod havnehullet, og det lykkes at få vores gæster
nogenlunde tørre om bord. Sejlene sættes, undervisningen om læ
er i gang, og vi nyder en blå himmel og frisk nordenvind alt imens,
kadetter og besætning konverserer med og viser Chef SOS rundt.
Besøget er vellykket, og alle har nydt dagen, da vi gør sejlene fast
og hugger to trosser i bøje 1 ved Holmen. Tak, for den store interesse du viste os på denne smukke oktoberdag, Chef SOS.
Om aftenen klokken 18 har den overmodige besætning udfordret
hvert enkelt skifte til at stille et hold til travaljeroning. Kadetterne
synes særdeles sikre på, at den udfordring vil ende med en regulær
afklapsning af de usunde skørlevende søfolk. Ærligt talt følte vi som
mandskab, os også temmelig pressede, da vi satte os i travaljen og
kundgjorde hvor lidt, vi egentlig havde roet de sidste par dekader.
Ikke desto mindre kunne vi hale ud og holde takten, hvilket betød,
at vi over tre meget lange og hårde omgange fra Elefanten og ud til
første duc d’albe, retur, kunne brøle vores sejrsbrøl over mod de
slagne kadetter. Naturligvis blev vi beskyldt for alverdens tricks og
snyd, men faktum var nu, at vi roede hurtigst. Det er vist også
uomtvisteligt at vores stil ikke imponerede…
Joacim Bøllehuus
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Indkomne ansøgninger 97, heraf blev 63 antaget. 44 drenge og 19
piger, heraf gennemførte 58 elever togtet.
(k=kokkeelever)
Nr: Navn

Hjemsted

1

Cecilie Høyer Stendnæs

København

2

Janus Ryom Larsen

Hvidovre

3

Peter Færgemann Mortensen

Esbjerg

4

Akita Frederikke Karoline Schmidt-Ernshof

Vejle

5

Poul-Erik Josef Apollo Arnoldi

Faxe Ladeplads

6

Nicklas Bøgh Heinrich

Gedser

7

Maya Wisborg Boll

Snedsted

8

Steve John Hohnsen

Illuissat, Grønland

9

Frederik Thestrup Scheffel

København SV

10

Alice Edwall

København S

12

Kasper Sylvester Kehler

København K

13

Amalie Hee Buch

Jægerspris

14

Emil Christensen Cronjäger

Århus V.

15

Jakob Hvidtfeldt steen

Ballerup

16

Jonas Søndergaard Jensen

Borup

17

Lasse Sahl Pedersen

Ulfborg

18

Iben Ohn Pedersen

Rønne

20

Otto S. Beim Rasmussen

København K

21

Joanne Jensen

København SV

22

Rasmus Søndergaard Bendixen

Randers

23

Thomas Albeos Gormsen

Hjortshøj

24

Signe Marie Glad Hansen

Svendborg

25

Hanne Julie Godske

Årslev

26

Julie Lilly Fritsen

Nuussuq, Grønland

27

Kain Heilmann

Maniitsoq, Grønland

28

Laurits Mikkolinius Mader

Brønshøj

29

Jens Olav Østerdal

Mo i Rana, Norge

30 Allan Hvalsratt

Argir, Færøerne

31 Jeppe Bjørnskov Brodersen

Tønder

32 Anton Gregers Artby

Værløse

33 Silje Loa Thrysøe Jørgensen

Karise
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34

Lasse Serve Gliese

Roskilde

35

Hans Frederik Wedel Schwarz

København K

37

Jens Arne Bækhøj Riis

Silkeborg

38

Marc Jørgensen

Horsens

39

Christian Würtz Christensen

Hvalsø

40

Mik Søndergaard

Rønne

41

Søren Asp Trochmann

Gandrup

42

Marianne Nikolajsen

København K

43

Henriette Andersen

Frederiksværk

44

Johannes Kristian Iuel Berg

Fjenneslev

45

Gudrun Josvassen

Nanortalik, Grønland

47

Jonas Blomstrøm

Søndersø

48

Frederik Kjems Mortensen

Valby

49

Sturla Kvam

Kristiansand, Norge

52

Dag Michael Jarlsberg Munkstrøm

København V

53

Mathias Hall Laursen

København K

54

Rikke Julie Alstrup Larsen

Hørsholm

55

Victor Høeg Kornmaaler

Hvidovre

56

Patrick Petersen

Gråsten

57

Aja Neel Rasmussen

Korsør

58

Tim Sanderhoff Jacobsen

Roskilde

59

Christian Noe Kroggaard

Esbjerg

60

Laurids Valbjørn Hartvig Nielsen

Svendborg

61K

Holga F. Olsen

Aassiaat, Grønland

62K

Sebastian Holtz Madsen

Greve

63K

Martin Christian Riis

Stenløse/Ganløse

Hjemsted

Skoleuddannelse

Gennemsnit

Danmark
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9. klasse

19

Alder

19,8 år

Grønland

6

10. klasse

20

Højde

174 cm

Færøerne

1

11. klasse

1

Vægt

71 kg

Sverige

2

Studentereksamen

Norge

2

HF

15
8
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Flidspræmier er tildelt følgende elever:
Elev nr. 14 Emil Cronjäger Christensen blev af de øvrige elever
valgt som ”årets GEORG STAGE elev”.
Elev nr. 63 Martin Christian Riis modtog et knivsæt fra støtteforeningen ”Ankeret”
Elev nr. 6 Nicklas Bøgh Heinrich fik en håndbog i praktisk sømandsskab fra Georg Stage
Elev nr. 50 Kristina Krogsgaard Schaadt fik en håndbog i praktisk sømandsskab fra Georg Stage
Elev nr. 4 Akita Frederikke Karoline Schmidt-Ernhof modtog
et års abonnement på ”Søfart”
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Skoleskibets besætning
Kaptajn

Joacim Bøllehuus

Kaptajnsafløser

Karl Zilmer

Overstyrmand

Helle Barner Jespersen

1.styrmand

Jesper Kramp Amholt

2.styrmand

Line Wullf-Jensen

3.styrmand

Ulrich Skovbo Johannesen

3.styrmand

Ramund Arge Malmberg

3.styrmand

Steffen Munk Jensen

Styrmandsafløser

Bjarke Emil Wahlqvist

Styrmandsafløser

Love Pedersen

Styrmandsafløser

Jesper Andreasen

Maskinmester

Casper Bjerre

Maskinmesterafløser

Nichlas Højgaard Thomsen

Hovmester

Ander G. Larsen

Hovmesterafløser

Benny Jacobsen

Kvartermester

Lars Dolleris

Kvartermester

Anders Keller

Kvartermester

Gerner Rasmussen

Ubf. skibsassistent

Emil Christensen Cronjäger

Ubf. skibsassistent

Mathias Hall Laursen

Ubf. skibsassistent

Jonannes C. Iuel Berg

Ubf. skibsassistent
Ubf. skibsassistent

Mik Søndergaard
Julie Godske

Ubf.skibsassistent

Poul-Erik J. Apollo Arnoldi
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1

1

1

1

1

Uddannelsen om bord
Undervisningen har som sædvanligt været tilrettelagt efter Lov om
Maritime Uddannelser mm, herunder Søfartsstyrelsens Uddannelsesplaner for Skibsassistenter.
Lektionerne fordeler sig pr. elev
Teoretiske fag:


Søsikkerhed/brandbekæmpelse

101timer



Arbejdssikkerhed

44 timer



Førstehjælp/sundhedslære

18 timer



Motorlære

52 timer



Tanker Familiarization

18 timer



Navigation/søvejsregler

41 timer



Skibsteknik

39 timer



Orientering

11 timer



EL-lære / Tegningslæsning

42 timer

Praktiske fag:


Værkstedsskole

97 timer



Praktisk sømandsskab

127 timer



Håndværksfag

199 timer



Vagthold

264 timer



Fartøjstjeneste



Rengøring



Engelsk

28 timer



Diverse

68 timer

26 timer
135 timer

Diverse indeholder 22 lektioner i udvidet navigation og 12 lektioner i udvidet
motorlære.
10 lektioner i VHF ROC. Endvidere har eleverne besøgt Diesel House og
3 skibe.
Faget brand og søsikkerhed omfatter desuden:




kursus på 2 dage hos søværnets haveri skole
½ dags temaundervisning om krisestyring.
4 timers sikkerhedsøvelse om ISPIS på HH-ferries .



Evakueringsøvelse i Frederikshavn med 6 timer ophold i flåder.



2 dages brandskole for røgdykkerbevis hos Kbh. brandvæsen
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Kokkeelever:




Kokkeelever har faget Ernæringslære og Proviantering 10 timer.
Kokkeelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste.
Kokkeelever har kun deltaget i søsikkerhed og brand, samt arbejdssikke

Statistik fra togterne 2011
Manøvre

Skoletogt

Kadetaspiranttogt

Stagvendinger

22

11

Halsninger

19

4

6

5

2968

865

Brasebak
Udsejlet distance
Under sejl
For maskine

3040

535

I alt

6036

1400
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Bidrag, Støtter og venner
Uden den økonomiske og praktiske hjælp, som Stiftelsen og
skoleskibet har nydt godt af også i 2011, havde Stiftelsen og
skoleskibet ikke kunnet gennemføre sin virksomhed. For denne
hjælp og støtte er Stiftelsen meget taknemmelig, for den udgør
stadigvæk et uundværligt og uvurderligt fundament for skoleskibets
og søfartsskolens virksomhed.
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:














Tak til




Københavns Brandvæsens Redningsskole som ydede
undervisning i brandbekæmpelse.
J. C. Hempels Fond, der leverede maling til skibet på
særdeles favorable vilkår
DK-Brandteknik udførte tilsyn med brandudstyr.
Atlas Copco har sponseret en ny nålehammer til trykluft
Lemvigh-Müller A/S
Apoteker Peder Harboe, Korsør Apotek, som leverede
skibets medicinkiste.
Sanitetssergent Bo Flemming Jallov, der underviste i
førstehjælp.
Læge Hans Frimodt-Møller og Lasse Høgh Andersen
underviste i sundhedslære og vogtede helbredstilstanden
om bord.
Lærer Lars Henriksen med undervisning i maritimt engelsk.
Foreningen til Søfartens Fremme, der har ydet værdifuld
støtte i forbindelse med rekruttering.
Transas Danmark.
Alustål.
Teknisk Division, Clipper Group.
observatørerne ved de afsluttende prøver:
Maskinchef Helge Blander Mikkelsen fra Rederiet Svitzer
Overstyrmand Mette Marie Kreuter fra Mærsk Supply
Styrmand Lars Karlsen, Esvagt

Stiftelsen takker Søværnet for godt og inspirerende samarbejde.
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Indgående bidrag
Søren Peter Lauersen

1.300,00 kr.

Havnens Venner x 2

2000 kr.

Storm Management
(Til minde om Kaptajn Børge Barner
Jespersen)
Beboerne i Københavns Skipperforening

2500 kr.

1150,00 kr.

Hanne Juul Jensen

800,00 kr.

Lisbeth Møller Andersen

500,00 kr.

Georg Stage Foreningen

1000,00 kr.

(Til minde om admiral Knud Borck)
Georg Stage Foreningen

500,00 kr.

Kaptajn Christian Jensen & Hustru
Finn Lorentzen

14.000,00 kr.
500,00 kr.

Rohde Nielsen A/S

15.000,00 kr.

Rederiet MH Simonsen

5000,00 kr.

General Jens Olsens Fond x 2

120.000,00 kr.

Dan-Bunkering A/S

5.000,00 kr.

Monjasa A/S

50.000,00 kr.

Arv efter Annelise Hansen

50.000,00 kr.

Sømandsforeningen i Kolding

1.000,00 kr.

Sejlmager Hansens Eftf.

750,00 kr.

Styrmand Egon Nielsen

500,00 kr.

75036 – Thomsen

500,00 kr.

Aage Falkenberg

1.000,00 kr.

Maskinmester Allan Thisgård

500,00 kr.

Danmarks Rederiforening

10.000,00 kr.

Bjerrum & Jensen APS

2.000,00 kr.

Serviceleder Jan Nielsen

500,00 kr.

Vagn Lund

500,00 kr.

Tommy Kümler

500,00 kr.

Torben Alne

1.000,00 kr.

Hans Pedersen

500,00 kr.

Knud Larsen

500,00 kr.

Jan og Birgitta Hamilton Clausen
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1.500,00 kr.

Palle og Dorthe Anneberg

1.000,00 kr.

Erik Valdemar Nielsen

500,00 kr.

Ole Kirks Fond

50.000,00 kr.

Ambjørn Holding A/S

10.000,00 kr.

Corrit Fonden

68.000,00 kr.

Paula & Axel Nissens Legat

250.000,00 kr.

Juliues Skrikes Fond

50.000,00 kr.

TORM Fonden

125.000,00 kr.

Sportigan i Hundested

1.000,00 kr.

Mads Laage-Petersen Poulsen

1.000,00 kr.

Danske Redereres Retsværn

30.000,00 kr.

Alfred Jacobsen

194.518,00 kr.

Frederik Stage

573,00 kr.

Hjælpelegater

26.250,00 kr.

Lillian og Frode Jacobsens Fond

20.000,00 kr.

Augustinus Fonden

30.000,00 kr.

Marineforeningen

1.500,00 kr.

Frode Sønderstrup

500,00 kr.

Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel

30.000,00 kr.

Simon Spies Fonden

50.000,00 kr.

Gilleleje Marineforening

2.500,00 kr.

Harald Halkiers Legat

18.000,00 kr.

Øvrige bidrag fra:
Henrik Loldrup, Anton Vognsen, Jørgen Ærenlund, Erik Holboe
Slyngborg, Harry Bernfeld, Casper Bjerre, Helle B. Jespersen, Anders Keller, Joacim Bøllehuus, Michael Andersen, Line Wulff-Jensen,
Bjarke Emil Wahlqvist, Ulrich Skovbo Johannesen, Lars Dolleris,
Anders Grønbak Larsen, Love Pedersen, Ramund Arge Malmberg,
Merete og Anton Vognsen, Kay Didriksen, Rikke Julie Alstrup Larsen, Gunnar Lykke Nielsen, Marc Jørgensen, Kristian Noe, Marianne
Nicolajsen, Anton Gregers Artby, Jesper K. Amholt, Carl Aage Gerhardt, Henning Sanderhoff, Maria O. Nissen, William Ordrup Nissen,
Lui L. Nissen, Pernille Stage, Frederik Sall, Emil Stage, Dan Sall,
Helsingør skibselektronik, orlogskaptajn Poul Hansen, Fiskeskipper
Siiger Hansen, 63021 Gamle Georg Stage Drenge, Flemming Sørensen, Eyvind Olsson, Mikael Kaufmann, Ervin Brettschneider,
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Lukas Stage, Trine Stage, Sofie Stage, Louise Stage, Arne Hansen,
Agnete Stage, Kirstine Stage, Admiralinde Lizzie Thostrup, Nikoline
Borge Pedersen, Louise Thostrup, Martin Thostrup, Frederikke Borge, Grethe Bryde Nielsen, Erik Vognsen, Søren Thostrup, Eiler Nielsen.
Til
minde
om
Kaptajn
Børge
Barner
Jespersen
Anker Nissen, Christian Colding, Henrik Albæk, Susanne Banck
I alt: 13.675,00 kroner
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 2011 er vist Stiftelsen og skoleskibet
GEORG STAGE, og som har muliggjort endnu et produktivt og godt
år til fremme af Stiftelsens formål og til gavn for GEORG STAGEs
elever.
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Stiftelsen Bestyrelse
Bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde har udført sine opgaver i henhold til Stiftelsens vedtægter. Som forudsat er Stiftelsens
løbende forretninger blevet forestået af bestyrelsens forretningsudvalg, og Stiftelsens direktør og forretningsfører har varetaget den
daglige virksomhed, herunder rederivirksomheden vedrørende
skoleskibet samt administrativ støtte til skoleskibets kaptajn i dennes egenskab som ansvarlig for søfartsskolens lokale virksomhed
om bord.
Bestyrelsen har i 2011 afholdt tre møder og har deltaget i to
dagsejladser med indbudte gæster ombord i skoleskibet.
Bestyrelsens sammensætning
I årets løb er følgende udtrådt af bestyrelsen:
K. Borck, viceadmiral *)
(indtrådt 1/10 2001, formand 26/5 2002 – afgået den 2. marts
2011)
Palle A. Anneberg, direktør
(indtrådt 4/2 1999, Stageelev nr. 5/1957, kvartermester 1960 –
udtrådt den 1. januar 2011)
Anders Engholm, direktør
(Indtrådt 1/6 2008, orlov fra 15/6 2009 – udtrådt den 18. oktober
2011)
Herefter er bestyrelsen sammensat således:
Søren Støckel Thostrup, flotilleadmiral *)
(indtrådt 1/1 2007, formand 2/3 2011)
Jan Meinertz, direktør *)
(indtrådt 1/4 2004)
Niels Lehmann Christensen, dispachør *)
(indtrådt 1/1 2002, kasserer 7/2 2002)
Jens Peter Weiss Hartmann, søkortchef
(indtrådt 22/9 1999)
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Mogens Rasmussen, lektor *)
(indtrådt 22/9 1999, skibsinspektør 22/11 2000 – 02/03 2011)
Pernille Stage, læge *)
(indtrådt 5/2 1998)
Pia E. Voss, vicedirektør Danmarks Rederiforening
(indtrådt 1/4 2006)
Finn Hansen , kontreadmiral
Chef for Søværnets Operative Kommando
(indtrådt 1/9 2010)
Lars Rosenberg Overby, advokat
Associeret partner i advokatfirmaet Kromann Reumert
(indtrådt 23/11 2009)
Francis Zachariae, kommandør
Vicedirektør i Farvandsvæsenet
(indtrådt 23/11 2009)
*) Medlem af forretningsudvalget
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Afslutning
Virksomhedsberetningen er slut og Stiftelsen kan se tilbage på
endnu et år, hvor den har været med til at uddanne unge mennesker og give dem færdigheder og gåpåmod til at yde deres for samfundet. 103 unge søfolk, hvor af de 45 var fra Søværnet kan se
tilbage på en periode i deres liv, hvor de i samarbejde med andre
unge har fået styrket deres kompetencer, fagligt og socialt.
58 georgstage-elever, hvor halvdelen af dem vælger en karriere
inden for Det Blå Danmark, har fået en solid grunduddannelse og er
klar til at indgå i de arbejdsfællesskaber, der er om bord på handelsskibene. Georg Stages ledelse gør i slutningen af togtet sig
store anstrengelser for at støtte eleverne i deres jobsøgning og er
medvirkende til at formidle kontakten til rederier og andre maritime
arbejdsgivere.
Når GEORG STAGE anduver en havn skaber det altid positiv opmærksomhed i offentligheden, og skibet er på den måde medvirkende til at styrke interessen for dansk søfart. At besøge danske
havne er en vigtig del af rekrutteringen, og mange unge er blevet
nysgerrige på en maritim uddannelse, når de har set skibet ligge til
kaj og har talt med eleverne om bord.
Ingen nævnt - ingen glemt, men Stiftelsen vil alligevel fremhæve 3
havne, der har sat sit præg på årets togt. Hundested, hvor adskillige tusinde mennesker kom forbi havnen og GEORG STAGE under
dets ophold sidste weekend i juli måned. Christiansø, der endnu
engang gjorde opholdet på øerne til en uforglemmelig oplevelse, og
vi fik igen i år lov til at låne lokaler til elevernes afsluttende prøver.
Sidst, men ikke mindst Marstal, hvor GEORG STAGE gik til kaj for
første gang i skibets historie.
Efter en fortjent vinteroplægning er skibet snart klar igen til endnu
et togt med nye elever og nye oplevelser og næste Store Vinkedag
er 9. maj 2012.
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