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INDLEDNING
Ved direktør Asser Amdisen
Nu er det stilhed før storm. 2015
blev året, hvor vi endelig kom på
plads med det store renoveringsprojekt, som de næste år vil sætte
sit præg på det gamle skib. Siden
1934 er der løbende blevet renoveret på skibet. I nogen perioder har
der været mange penge og man
har lavet store forandringer
og i andre perioder har
det været småt med pengene og man har derfor
begrænset ombygningerne. Skibet er i hele
perioden dog blevet
holdt sikkert og solidt
ved lige. Nu er vi nået
til et tidspunkt, hvor
de mange småreparationer ikke længere slår
til. Gennem flere år har vi
arbejdet på et stort gennemgribende renoveringsprojekt, hvor vi
skiller skibet fuldstændigt ad – og
derefter samler det pænt igen.
Besætning, kaptajn og eksterne samarbejdspartnere har været
travlt optaget med planlægningen
Direktion og bestyrelse har arbejdet
på at rejse den fornødne kapital. I
november sejlede skibet til Assens
Værft, hvor det store arbejde blev
sat i gang. Senere i dette skrift er
lavet en oversigt over arbejderne
og vi viser en række af kaptajnens
billeder fra de første måneder af
værftsopholdet. Projektet er det
største i skibets historie, men til

gengæld er målet, at når vi er færdige er det mere end 80 år gamle
skib så godt som nyt.
Selvom værftsprojektet har
fyldt meget har vi dog også nået andet. I begyndelsen af året blev begge
de to hjælpemotorer/generatorer
skiftet – og så har vi selvfølgelig
også været på togt.
Togt 2015 blev mindeværdigt. Både på grund
af togtplanen, som gav
store oplevelser med
gennemsejling
af
Kielerkanalen, besøg
i Portsmouth, Irland,
Reykjavik, Færøerne,
Norge, Tall Ship Race
til Aalborg og den traditionelle eksamen på
Christiansø, men også
fordi årets hold – som
hvert år – var noget helt
særligt. Senere i denne bog,
bringer vi kaptajnens beretning fra
togtet.
I de kommende år vil Georg
Stage tage på lidt længere ture. De
præcise planer er ikke lavet endnu,
men for at give os mest mulig tid på
værft til at lave renoveringen færdig, stopper togtet i år på Tenerife.
Det betyder, at vi kan starte togt
2017 tidligt og dermed frigøre efterår 2017 til værftsophold.
Det er ikke stiftelsens hensigt, at vi på længere sigt vil forlade strategien med at lave togter i
Nordeuropa, men indtil renoveringen er færdig vil vi benytte os af de
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Helle Barner Jespersen og livet som
kvinde til søs. Vi har også fundet
plads til en kort beskrivelse af det
store værftsophold og en billedkavalkade fra værftet. Sidst i bogen
findes en kort beskrivelse af stiftelsens økonomi og udvikling i det
sidste år.

fordele, som det giver at kunne bevæge sig til varmere himmelstrøg.
I denne lille publikation kan
i læse om togtet 2015. Sejlplan,
statistik, elev- og besætningslister
og ikke mindst kaptajnens dag
bøger fra hele togtet. Vi bringer også
en lang artikel om overstyrmand
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SEJLPLAN FOR TOGTET 2015
7. april				Eleverne møder
9 – 12. april			
Weekend på sundet
5. maj				Store vinkedag
5 – 8. maj				
Sejltræning i Isefjorden
8. maj				Hundested
10 – 12. maj			
Svendborg
22 – 24. maj			
Porthsmouth
29 – 30. maj			
Cobh
4 – 6. juni			
Belfast
19 – 21. juni			
Midtvejsprøver for anker
22 – 24. juni			
Reykjavik
22. juni – 2. juli			
Rundt om Island
10 – 11. juli			
Færøerne
18 – 19. juli			
Orkney
25 – 28. juli			
Kristianssand – Tall Ship Race
1. august – 4. august		
Aalborg – Tall Ship Race
7 – 11. august			
Eksamen på Christiansø
12 – 27. august			
Undervisning på Holmen
29. august			
Slut på søfartsskoletogt
1. november			
Ankomst til Assens værft
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KAPTAJNENS BERETNING
Ved kaptajn Bjarke Wahlquist
5. MAJ
Store vinkedag! − Endelig kom dagen hvor vi stævner ud på årets togt.
Det har været nogle lange begivenhedsrige uger på Holmen fra første
mødedag til nu, med redningsøvelser, brandskole, værkstedsskole, 72
nye skibskammerater, tegningslæsning, vedligehold, oprigning, landlov, uniformer osv.
Store vinkedag, nu starter togtet
rigtigt og der skal siges ordentligt
farvel til de nærmeste venner og familie. Men først har vi lige to timer
til at få vristet skibet fri af vinterens
lænker. De massive ankerkæder,

der holder os sikkert langs kaj hele
vinteren, bliver løsnet og erstattet
med trosser. De nye hjælpemotorer
startes op og landstrømmen kappes, vandtankene toppes op og den
sidste proviant og smøreolie stuves
om bord. Nu er vi klar til at smide
fortøjningerne og klare os selv. I
første omgang sejler vi dog ikke
langt, vi har valgt igen i år at afgå
fra Amaliekajen ved Mærsk hovedsæde og dette ligger ikke længere
væk end et stop med havnebussen.
Vores normale kaj, Maskingraven,
ligger i en af sidekanalerne og er ikke
lige så let at afgå som Amaliekajen,
hvor sandsynligheden for at kunne
sætte et par sejl er størst. Lige i år,
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stille og roligt mod nord hvor vi får
Kronborg om bagbord, jeg tænker
stille på hvor meget vores elever
er forandret når vi næste gang har
Kronborg om styrbord.

skulle det dog vise sig ikke at være
en fordel, da vinden var i syd/vest
og dermed blæste ind på kajen.
Sejlsætning ved afgang måtte derfor aflyses, hvis vi altså gerne ville
kunne komme fra kaj.
Efter forhalingen, havde vi
lige nogle timer inden den store afgang. Dette var et presset program,
som gjorde, at vi måtte skaffe før
tid, så vi ikke gik sukkerkold midt
i alle festlighederne. Derfor var
der mad klokken 11.00, efterfulgt
af lagkage og sodavand fra Mærsk.
Klokken 12.00 åbnede gangvejen
og et par hundrede forældre, venner og familie kom om bord for at
se vores elevers hjem i de næste 4
måneder. Opmærksomheden fra
medierne var også stor, der var hele
2 kamerahold og 1 avis der gerne
ville have interview af både elever,
forældre og besætning.
Klokken 13.00 kunne vi så
genne hele banden i land og få skibet for os selv, så vi endelig kunne
komme af sted, og selvom der blev
knebet en tåre rundt omkring, var
der stor utålmodighed for at få noget vand under kølen. Noget af det
fantastiske ved at sejle, er at lige så
snart, man kaster fortøjningerne,
bliver alle opgaver utroligt specifikke og praksisorienterede. Vi skal
alle være fælles om, at løse denne
opgave, med at få skibet frem til
næste havn. Alle vores bekymringer handler om, at passe på skibet
og hinanden, hvordan kommer vi
sikkert frem.

6. MAJ
De lange armes dage, starter i dag,
vi øver vendinger, sejlsætning og
bjergning hele dagen. Der bliver
mange gange råbt og stønnet, at nogen har glemt at slække en tovende
eller noget sidder fast, dette sker
selvfølgelig, men i de fleste tilfælde hales der bare ikke hårdt
nok og eleverne tror ikke på at de
kan. Lige nu haler 5 elever for 2,
fordi teknikkerne ikke er kommet
helt på plads. Mange gange i løbet
af dagen, har jeg set elever der fortvivlet kigger ned på deres hænder
der brænder efter at få noget hård
hud. Messingkanterne bliver flittigt
brugt til at køle håndfladerne ned
med.
7– 8. MAJ
Træningssejladsen fortsætter ufortrødent og både elever og besætning
bliver mere og mere sammenkørte.
Om eftermiddagen den 8. maj, er
det lige før det hele bare sker af sig
selv.
Nu er vi klar til at forlade de
danske farvande. Først har vi dog
lovet Hundested havn, at vi ville
lægge til en enkelt nat og tilbyde
åbent skib for borgerne i Hundested.
Dette havde jeg lovet havnen sidste
år, da Hundested Havn var så venlige at hjælpe os, med at komme af
med affald og bunkre vand, inden
vi skulle afgå Isefjorden for sidste
års togt.

Det vigtigste i verden lige nu, er den
næste bølge vi skal over.
Vel ude af havn afholdes der
båd- og brandøvelse og vi tøffer
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var taget med for at få et par billeder til deres næste program. Da
vi rundede Sjællands odde, måtte
vi også bjærge ned og starte op.
Resten af turen mod Svendborg gik
for maskine i strid modvind.

Anløbet var annonceret på forhånd og der kom da også 526 besøgende, hvilket er ganske godt for
en mindre by som Hundested. En
del af disse var gamle kendinge af
skibet, der besøger os hver gang
muligheden byder sig. Blandt andet kom marinemaler Johannes
Møller om bord, for at få inspiration til nye malerier og det endte
med en aftale om, at Johannes da
skulle sejle med på et ben af årets
togt. Håber dette vil resultere i et
par nye flotte malerier af Georg
Stage.

10 –12. MAJ
Svendborg havde et yderst pakket
program. Der var arrangeret frokost i salonen ombord med repræsentanter fra de maritime skoler
og byens borgmester, åbent skib
for byens borgere, sangaften med
verdens største højskole, samt
en enkelt sejlads med regionens
ungeuddannelsesvejledere.
For eleverne var der arrangeret fodboldturnering med de andre
maritime skoler, hvor Georg Stages
1. hold fik en fin 3. Plads, besøg
på Simac og Fylla samt landlov
og tøjvask.

9. MAJ
Tidlig afgang fra Hundested mod
Svendborg, den sidste danske havn
for udadgående årets togt. Turen
bød på et par enkelte timer for
sejl, hvilket glædede de to fotografer fra Christianshavns Kvarter, der
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Indimellem fik besætningen tid
til et besøg fra søfartsstyrelsen der
ville afholde et motorsyn af vores
nye hjælpemotorer, der endelig officielt kunne færdigmeldes, proviantering, service og udskiftning af
propel på MOB- motor osv.
Et pakket besøg, der desværre
også gav anledning til årets første
anmærkninger til et par elever, der
skulle prøve skolens regler af ved at
have fejlbedømt den mængde alkohol, de kunne tåle.
12 –13. MAJ
Afgang Svendborg kurs mod
Portsmouth, i år har vi valgt at skyde
genvej via Kielerkanalen dels for at
spare tid, men det byder også på god
læring for eleverne. Turen gennem
kanalen går gennem 2 sluser og der
er mange timer til rors, hvor man
skal være helt fokuseret og følge
lodsens angivelser på engelsk.
Lodsen fik mig overtalt til, at
det ikke var nødvendigt, at fire vores rojolle af i slusen i Kiel, hvilket heller ikke viste sig at være et
problem, da der var fine fendere og
god afstand til slusekanten. Da vi
skulle ud af kanalen i Brunspüttel
mente lodsen, at det ikke var noget
problem der, hvis det gik fint i Kiel.
Lodsen var dog ikke så sikker i sine
udmeldinger, først mente han, vi
ville blive på samme niveau i slusen, så ændrede han til at vi skulle
ned 70 cm, og til sidst fandt han ud
af at vi faktisk skulle op ca. 1 meter.
Derfor blev jeg lidt usikker
på lodsens udmeldinger og valgte
at fire jollen af, for en sikkerheds
skyld, hvilket jeg blev yderst glad
for, da vi ankom slusen. Her viste
det sig, at kajkanten var langt højere

end de 4 meter, han havde angivet,
samt at slusefenderen var en del
smallere end den ved Kiel. Vores
jolle var blevet kvast, hvis ikke vi
havde sat den i vandet.
Det hjalp heller ikke, at trossemanden valgt at vende ryggen til
skibet, da han havde fået springet
hen til pullerten, dog uden at lægge
øjet over pullerten, hvilket gjorde
det umuligt for os at standse skibet
i trossen. Trossemanden valgte at
ignorere både lodsen og mine råb,
først da matros Sif råbte højt nok,
reagerede han og lagde modvilligt
trossen på pullerten. På dette tidspunkt lå vi også næsten tværs af
slusen og bovsprydet var en meter
fra at gå igennem vinduet på sluseportens kontrolrum. Sif fik hurtigt
som lynet smidt springet på pullerten og skibet rettede op og kom
langs kaj stille og roligt uden skader, men med en skipper med en
puls på 120! Lodsen fik også sendt
en byge af tyske gloser af sted mod
trossemanden.
14. MAJ
Kielerbugt, skiftende strøm og modvind. Mest motorsejlads og mærkelig strømsø, øv.
17. MAJ
Vi nærmer os den engelske kanal og
vi får lidt skiftende vejrmeldinger,
men gennemgående for dem alle er,
at der kommer meget vind fra sydvest, det vil sige direkte modvind i
kanalen. Vi beslutter at ankre ved
mundingen af Thames lige nord for
Dover.
Dette viste sig at være en god
beslutning, vi fik vindstyrker op til
hård kuling hvilket resulterede i at
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Vi fik blandt andet udpeget det sidste sted Lord Nelson havde sat sine
ben på engelsk jord.
Selve ankomsten blev lidt besværlig af, at vi skulle have bunkers.
Dette skulle foregå ved en særlig kaj
ved færgeterminalerne og det betød
en del forhalinger, før vi endelig
kunne komme på plads kl. 11.30
på Gunwharf Quay ved Spinnaker
tower.
Her i Portsmouth er vi nødt
til at sige farvel til to af vores elever. Den ene havde fundet ud af
at sømandslivet ikke var noget for
ham, den anden blev sendt hjem af
lærerrådet.

vi drev for vores stokanker, hvilket
jeg kun har prøvet en gang tidligere.
Strøm og sø gik dog også i forskellige retninger. Strømmen satte
os skiftevis øst/vest og vinden blæste fra sydvest hvilket betød, at vi
hele tiden lå tværs af vinden hvilket resulterede i at vi krængede op
til 10 grader for riggen alene. Men
trods alt bedre end at banke pæle
i kanalen.
21. MAJ
Efter vinden blev der stille, og vi timede afgangen fra ankerpladsen så
vi kunne runde Dover i medstrøm,
vi susede af sted og kunne på ny
lade ankeret gå, denne gang i læ af
Isle of Wright.

23. MAJ
Alle vores elever havde fået fri adgang til The National Museum of
The Royal Navy og HMS Victory,
så det gik en del af landloven med
denne dag. Specielt Victory er helt
fantastisk at besøge.

22. MAJ
Lods kommer om bord tidligt om
morgenen, en festlig mand der gav
den helt store historieforelæsning
om indsejlingen til Portsmouth.
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24. MAJ
Håkon Shantyman mønstrer, afgang
Portsmouth. Modvind og tåge.
25. MAJ
Vi sætter sejl i løbet af morgenen,
skiftende vinde, skiftende fremdriftsmiddel motor/sejl. Koen der
har hængt til mørning i formasten
bliver firet af og kokkeleverne lærer
om de forskellige udskæringer.
Første lektion i shantysang kl.
18.00, det er utroligt at se, hvor stor

betydning disse sange har for stemningen og moralen ombord.
26. MAJ
Kl. 15.00 ankrer vi op i Penzance
Bay, ifølge pilotbøgerne en historisk pirat- og smuglerbugt. Grillen
startes og de fine udskæringer kokkeleverne har stået for bliver grillet.
Super hyggeligt, men nogle blev
dog lidt grådige og kabysholdet syntes ikke det var morsomt, at skulle
stå på mål for en masse elever, der
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maksimalt. Det stod dog også lysende klart, hvem der skulle øve lidt
mere og vi havde ikke svært ved at
udpege vinderne. Haakon Vatle stod
for både første- og andenpræmien,
som var en bog af den legendariske
shantymand Stan Hugil og en shanty
-cd hvor forskellige kendte musikere udfører traditionelle shantier.
Tredjepræmien blev en kasse med
lakridspiber fra skibets slobkiste.
Umiddelbart efter sangkonkurrencen blev der bjærget ned og vi
startede op. Desværre passede vores
vejrmelding ikke helt. Vi forventede en vest til nordvestlig vind, der
ville give os læ hele vejen til Cobh,
men vi blev snydt og det blæste op
til kuling fra sydvest og pludselig
havde vi ikke noget læ mere. Det
blev et par lange nattevagter med
strømsø, modvind og silende regn.
Ankomsten blev 1 time forsinket
og vi brugte lidt mere diesel end jeg
havde håbet på, øv.

ikke mente, at de kunne få kød nok
hurtigt nok. Lidt ærgerligt, når de
havde brugt så lang tid på at lave
mad til os.
Shantysang på dæk, udvælgelse af GS shantymænd, der blev
valgt 6 stykker, som nok bliver til 1
fra hvert skifte, når de har fået øvet
sig lidt.
Afgang kl. 19.30 for sejl, solnedgang mens vi runder Lands end.
Vinden dør i løbet af natten og
vi er nød til at starte op da vi ligger
i strømfyldt farvand midt mellem
Scilly Island og Lands End.
27. MAJ
Scilly island om bagbord, vinden
frisker så småt fra sydvest, og vi
sætter igen sejl fra morgenstunden.
Vinden frisker yderligere i løbet af
dagen og vi suser af sted med 6 knob
og en lille kuling. Undervisningen
fortsætter ufortrødent både om læ
og på dæk, på trods af en del elever,
der må ofre til vejrguderne.

29 – 31. MAJ.

28. MAJ

Det var dejligt at komme i læ i Cobh
havn, som giver perfekt beskyttelse
fra alle verdenshjørner.
Her i Cobh var der ikke arrangeret noget særligt for eleverne andet end at de kunne gå på opdagelse
i den Irske natur eller besøge museet, der lå ved samme kaj, som vi
blev anvist. Det handlede om ”The
great famine”, som er den stor udvandring fra Irland, der opstod pga.
sult da kartoffelhøsten slog fejl.
Cobh viste sig endvidere at
være den sidste havn Titanic stod ud
fra inden sin skæbnesvangre rejse.

Fin sejlads mod nordvest til nord
og vi kommer i læ af Irlands kyst,
desværre betyder det også at vi har
lagt os i en sådan position i forhold
til Cobh, at vi senere på dagen må
bjærge sejlene og gå for maskine de
sidste 30 sømil. Men inden da, skal
vi have afholdt vores lille konkurrence skifterne imellem. ”Shanty
Factor” bliver det kaldt og skifterne
har brugt mange af deres pauser på
at øve sig.
Maskinmester, overstyrmand,
shantymand og undertegnede var
dommere. Generelt var skifterne
blevet rigtig gode med nogle forsangere (shantymænd) der gav sig

31. MAJ – 1. JUNI
Atter en gang blæser det op, og der
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er i løbet af et par dage meldt kuling i Irskehavet, dette skulle give
gode sydlige vinde og vi vælger at
benytte chancen for en god og hurtig sejlads mod Belfast. Dette blev
vi ikke snydt for, den meldte kuling
blev til storm, og på dette tidspunkt
var der ingen muligheder for at
vende om og det var for usikkert at
søge ind under kysten for at finde
en ankerplads.
Heldigvis ydede kysterne
rundt omkring Irskehavet en form
for beskyttelse, der forhindrede søerne i at blive alt for store. På grund
af den kraftige strøm i farvandet
blev bølgerne dog meget stejle. Vi
sejlede med søen og sejladsen var
forholdsvis behagelig omend rorgængerne blev sat på prøve.
På grund af den medfølgende
sø var der på trods af dens størrelse ikke en eneste søsyg elev. Alle
synes dette var en fantastisk og
morsom og fed sejlads, det fedeste

de nogensinde havde prøvet osv.
måske med undtagelse af overstyrmanden og jeg selv, der nok så
en smule mere alvorlige ud end
gennemsnittet.
2. JUNI
Tidlig morgen kan vi lade ankeret
gå i fjorden ind til Belfast 2 dage for
tidligt. Vi kunne med glæde se, at
det var godt at vi benyttede chancen
når vinden var i rigtig retning. Hvis
vi havde ventet på, at det skulle
være blæst forbi, skulle vi have sejlet for motor, da der var modvind
eller ingen vind i Irskehavet.
4 – 6. JUNI
Belfast viste sig at være utrolig interessant med sin meget intense historie der stadig var meget relevant.
Byen er stadig delt op i 2 bydele
med en fysisk mur ”Peace wall”, der
separerer katolikker og protestanter.
Endnu en gang kommer vi forbi
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noget historie om Titanic, da det
var her at denne blev bygget og
lodsen kunne udpege, hvilken dok
den havde ligget i. Der var også
bygget et kæmpe museum, som kun
omhandlede dette skib. Utroligt
hvordan historien om et forlis kan
fascinere så langt frem i tiden.

os for anker i læ af Nordirlands kyst
indtil, det var blæst forbi.
Som sagt så gjort, vi kom fint
fra kaj og hen på aftenen kunne vi
lade ankeret gå og ligge roligt indtil den værste blæst og dønning fra
Nordatlanten havde lagt sig.

6. JUNI

Det løjer en del helt ned til 25 knob.
Desværre er vinden stadig direkte
imod vores destination, og døningen fra den netop passerede kuling
står stadig højt i Atlanterhavet. For
ikke bare at ligge stille vælger vi at
tage en omvej ind mellem de skotske øer Islay og Mull, som giver fint
læ for vind og sø. Vi afpasser afsejlingen, så vi får mest muligt medstrøm, her i området løber det op
til 4 knob, så den kan være rimeligt
afgørende for, hvornår man vælger
at afgå. Specielt når man går 6 −7

7. JUNI

Det højtryk, der skulle ligge over
Belfast i de dage, vi skulle ligge
langs kaj, viste sig at være meget
lille og svagt. Det næste store lavtryk var allerede over os igen, og det
blæste allerede 45 knob i havnen,
da vi skulle afgå. Heldigvis fra en
retning, der ikke gav de store problemer ved at lægge fra kaj. Lodsen
var noget overrasket over, at vi
havde valgt at gå ud, men jeg kunne
berolige ham med, at vi bare ville
krybe i læ op langs kysten, og lægge
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knob ved normal fart. Vi ankommer
det snævre sund mellem Islay og
Jura klokken 20 om aftenen og der
møder os en fantastisk gennemsejling med solnedgang, regnbuer og
udsigten til det flotte skotske højland. Vi når akkurat frem til en fin
ankerplads på nordsiden af Islay
inden mørket falder på og vi kan
alle få en fin søvn og glæde os over,
at vi ikke ligger og banker pæle i
Nordatlanten.
8. JUNI
Om morgenen er der tid til fartøjstjeneste, vi har ikke travlt da modvinden ikke lægger sig før om et
døgns tid. Vi opdager, at vi har ankret tæt ved et af Skotlands mange
mikrodestillerier og der bliver følgelig sendt en ekspedition ind for
at se, om vi kunne bjærge en flaske 18 års, som kunne nydes, når
vi engang sender eleverne i land
til august. Ingen af os kender navnet, men alt smager bedre hvis der

følger en god historie med.
Vi får rojoller og mobbåd om
bord igen, og vi fortsætter den indenskærs sejlads forbi indsejlingen
til Caledonian Canal og inden for
øen Mull. Hen mod aftenen kommer vi ud mellem øerne, vinden
har næsten lagt sig helt, men er stadig imod. Vi fortsætter ud mod de
sydlige hybrider for motor.
9. JUNI
Klokken 06.00 sejler vi ud gennem hybriderne syd for øen Barra
og vi er nu på åbent hav. Næsten
samtidigt slår vinden om som
forventet. Vi kan sætte sejl og
sætte kursen direkte mod Island.
Undervisningsmæssigt, er der på
dette ben sat fokus på tankerfamiliarization-kurset, som skal være afsluttet inden ankomst Island. Vi har
også fået lægen Sine med, som skal
sørge for at aflaste 1. Styrmanden
på hospitalet og undervise i forskellige emner såsom hygiejne,
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wiresplejs og i HU teltet arbejdes
der hårdt på at svejse havegrille.
Jeg læser vejrudsigter og kan
næsten ikke forstå hvor heldige vi
er med vejret. Vi har i et par dage
kunne sejle direkte mod Island.
Selvom vinden kommer fra en retning, som ligger tæt på bidevind,
gør det ikke noget. Vi falder bare
af nogle grader, så vi holder farten
oppe. Om et par dage kommer der
østenvind, som vil føre os i en direkte kurs mod Reykjavik. Hvis de
holder, hvad de lover, har jeg sat alt
for meget tid af til denne tur.

kønssygdomme, tropesygdomme
og livsstilssygdomme, fokusområder en hver sømand åbenbart bør
kende til …
10. JUNI
Vinden frisker og vi gør god fart mod
Island, men vinden har også meget
plads til at påvirke søen, som vokser, ikke meget, men nok til at en del
elever igen må ofre til havguderne.
11. JUNI
Undervisningen ruller ufortrødent
derudaf. Det samme gør Georg
Stage. De fleste elever er nu på højkant igen, men der er to der ikke rigtigt vil komme sig og de bliver lagt
på hospitalet for, at få en god nats
søvn og noget varme i kroppen.

13. JUNI
Der ligger et lavtryk og lurer ved
Grønlands sydspids, Kap Farvel,
men i øjeblikket giver det højtryksvejr, hvilket vi nyder i fulde drag.
Det giver behagelige vinde om end
de er skiftende og vi må vende et
par gange for at holde kursen mod

12. JUNI
Nu er alle elever på højkant. På
dækket er man gået i gang med
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Island. Alle syntes, det er rart med
lidt pause for vejret.
14. JUNI
Søndag, og den første kokkelev har
sin første midtvejsprøve, hvilket
består i, at han har ansvaret for dagen i kabyssen. Han for bakset en
ordentlig søndagsmiddag på benene med lammekølle til alle.
Kort før kl. 10.00 får vi besøg
af flok grindehvaler, der følger skibet helt tæt på i ca. 30 min. Vi må
have sejlet igennem en stime af fisk,
for det så ud til, at der var gang i
den med mindst 100 grind og delfiner, der sprang imellem dem.
Vi er nu nået så langt nord, at
solen stort set ikke går ned om natten, hvilket giver en del forstyrrede
søvnrytmer, da det er vanskeligt at
finde ud af, hvornår man egentlig
burde være gået til køjs.
Der bliver læst lektier og øvet
en del på knob og stik inden den
forestående midtvejsprøve. Vi har
fanget fire makreller og mødt et skib
siden vi sejlede fra Hebriderne.
Besætningen mangler sidste
afsnit af Game of Thrones.
15.JUNI
Så er højtryksvejret forbi og det
lurende lavtryk er sat i bevægelse.
Dette vælger dog at gå lige over
Island sydfra, hvilket giver os den
lovede østlige vind. Med 200 nm
tilbage betyder det, at vi er for anker ud for Reykjavik den 16. om
aftenen, tids nok til at komme i
læ inden lavtrykket giver vestlige
og kraftigere vinde. At lavtrykket
passerer op langs Grønlands kyst
betyder, at der er nogle kraftige
vinde mellem Island og Grønland,

specielt tæt ved Grønlands østkyst.
Den bane lavtrykket har valgt,
kunne ikke være bedre for os.
23. JUNI
Eleverne besigtiger Island, men
der er også travlhed om bord. Der
forberedes togtets eneste formelle
reception, hvor skibet er udlånt til
den danske ambassade, som holder
reception om bord. Ambassadører
fra blandt andet Norge, Tyskland,
Sverige og Indien har en særdeles
hyggelig eftermiddag om bord.
25. JUNI
Afgang Reykjavik klokken 10.00
i vindstille og sol. Vejrudsigten
melder om et lavtryk med vinde i
stærk kuling fra øst. Heldigvis holder dette sig lige syd for Island og
det bliver derfor vindstille de næste
par dage nordpå. Helt perfekt til noget sejlads i de vestlige fjorde.
Det er rart at komme til søs
igen efter et par dage i havn. Vi holder skærpet hvaludkig, da vi sejler
tæt forbi det område, hvor hvalsafarierne går ud til. Vi ser rygfinnen
af 2 vågehvaler og noget der kunne
ligne spækhuggere.
Om aftenen sejler vi tæt forbi
Snefaldsjøkull, som er et imponerende bjerg med en stor gletcher
på toppen. Island imponerende
kystlinje glider stille forbi, hvilken
luksus at have HU og praktisk sømandsskab med denne udsigt.
Nu er vi så tæt på polarcirklen, at det aldrig bliver mørkt om
natten.
26. JUNI
Vi vælger at udnytte det vindstille
vejr og sejler så langt nord som vi
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der ligger utroligt øde og langt mod
nord.
Jeg får anvist et par gode steder af havnechefen og den lokale
hvalguide, der kan fortælle mig,
at der er 9 pukkelhvaler i fjorden i
øjeblikket og hvor de sidst er set. Vi
glæder os til i morgen hvor vi sejler
ud igen.

gern vil. Jeg har i Reykjavik mødt
en kaptajn på en af de små charterskibe og han anbefalede os at sejle
til en lille by i Isafjordurdjup, kaldet Isafjord. Denne vil vi besøge
som udgangspunktet for vores videre sejlads og håber samtidigt, at
vi kan få et par gode råd til, hvor vi
kan sejle hen.
Havnechefen bliver super glad
for at høre, at vi vil besøge havnen
og mener ikke det er en god ide at
ankre. Det er da meget nemmere
at gå langs kaj og tilbyder dermed
gratis kajplads og lodsning ind. Det
kan vi ikke afvise og takker selvfølgelig ja.
Vi når ind lige omkring kl.
18.00 og vi giver derfor eleverne
spadseretilladelse, så de kan få
et nærmere syn på denne lille by,

27. JUNI
Selv om dette var et spontant havneanløb, var der stor interesse fra
de lokale, og vores elever der blev
ombord for at holde vagt havde
travlt med at give rundvisninger.
Vi fik gratis havneplads, strøm fra
kajen og der var en venlig mand
der så, at skruen på vores MOB-båd
havde fået en større skade på det
ene blad. Han tilbød at fikse dette
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og kom tilbage med en perfekt opsvejset aluminiumsskrue. Han nægtede tilmed at tage imod betaling.
Eleverne og besætning kunne
strække benene og der var travlt
ved den lokale iskiosk.
Ved ankomst, valgte jeg at
lade ankeret gå lidt før kajen, da
den mole vi skulle ligge ved lå helt
inde bag nogle andre skibe og det
ville kræve en slæber for at kunne
komme ud igen, hvis ikke jeg havde
et anker. Det blev til at jeg fik lagt
3,5 sjækkel ud, hvilket var yderst
effektivt da vi skulle fra kaj, men
måske lige 2 sjækler for meget. 1.
Skifte var i hvert fald yderst trætte,
da vi fik ankeret hjem, det hjalp heller ikke, at det skulle gå lidt stærkt.
Vi sejlede lidt rundt i fjorden
for at se om vi kunne spotte et par af
de 9 pukkelhvaler, desværre ville de
ikke vise sig og fjorden var for stor
til, at vi kunne nå hele vejen rundt,
hvis vi også ville nå op en nordlig

gren kaldet Hesteyrarfjordur. Her
skulle efter sigende ligge en spøgelsesby, der var blevet forladt i
50erne og et gammelt spækkogeri,
der stod tilbage som ruin.
Dette blev en begivenhedsrig
dag, på vejen op rammer vi pludselig, da vi kommer fri af et fjeld,
ind i en lille kuling, der blæste ret
imod og satte vores fart betragteligt
ned. Vi måtte fjerne endnu en af de
planlagte fjorde og gik direkte mod
spøgelsesbyen og spækkogeriet.
Der er ikke mange ankerpladser her, hvor der er lavere en 30 meter og den bedste jeg kunne finde,
ligger lige mellem to fjelde der åbner op mod nordøst, hvilket ifølge
pilotbøgerne kan give kraftige faldvinde ved østlige vinde. Da vi ankommer er der ganske stille og vi
sender på skift eleverne i land med
MOB båd og motorjolle, så de kan
komme ind og se på naturen samt
besøge en gammel dame, der har
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sejl og de vestlige fjorde om bagbord indhyllet i en magisk tåge, der
langsomt lettede og afslørede det
ene fantastiske bjerg og fjord
efter det andet. Vi havde
planlagt at sejle ind i
Arnarfjordur, men
atter en gang må
jeg indse, at vi
ikke har tid til
at sejle de 60
sømil, som der
er ind og ud af
fjorden. Vi må
komme tilbage en
anden gang med
mere tid sat af, der
er alt for meget at se, og
vejret er yderst omskifteligt og gør det svært at kunne regne
med sine gennemsnitshastigheder.
Vi må tunge i sindet sejle videre.
Vi har dog planlagt at sejle ind i
Breidfjordur hvor der skulle være
en del havørnereder og en lille by.
Det skulle være en gammel dansk
handelsby Stykkisholmur,
hvor de har en søndag
om året, hvor de stadig taler dansk.

slået sig ned og sælger kage til evt.
gæster, der skulle finde forbi.
Jeg fik også muligheden for
at gå i land og mødte grønlænderen Joey, som var
lykkelig. Han havde
fundet store planter kvan som
åbenbart er en eftertragtet spise
på
Grønland
og som har været meget savnet. Det smagte
da også ganske
udmærket.
Desværre vrikkede en af vores elever
også om på foden ganske
kraftigt og hun måtte sove på skibets hospital.
Om aftenen begyndte det desværre at blæse op og ankerpladsen
blev ganske usikker, selvom vi lå
for vores store stokanker. Vi valgte
hurtigt at lette anker og sejle ud af
fjorden. Da der ikke var andre gode pladser i nærheden, gik vi ud af
fjorden og startede
vores tur tilbage
mod Reykjavik.
Desværre
betød den kuling,
der lå nord for
Island også, at vi
ikke ville prøve
at sejle nord for
Island og komme
over
Polarcirklen.
Det må blive en anden
gang, øv.

29. JUNI
Vi runder Bjarg
tanger, hvor der
er et fantastisk
fuglefjeld
der
rejser sig lodret
200 meter op i
luften og vi starter indsejlingen ind
mod
Stykkisholmur,
som ligger bag en masse små
skær og holme. Det blæser op til
kuling i løbet af natten og endnu
en gang må vi erfare, at Islands

28. JUNI
Vågner til en fantastisk morgen med
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vejr og natur spiller os et puds.
Ankerpladsen, jeg har udset (den
eneste beskrevne), giver ikke meget
læ og jeg ønsker ikke at sejle rundt i
et farvand fuld af skær, som jeg ikke
kender, selvom jeg har fået et udmærket kort af en lokal fisker.
29. JUNI
Vi vælger derfor at gå ind i
Grundarfjordur på nordsiden af
Snaefellsjokull, her sætter vi jollerne i vandet og skifterne får på skift
lov til at sejle i land og opdage. Her er
vi i læ og det føles som sommer. Her
i fjorden får de ihærdige fiskere også
endelig belønning for deres ihærdighed og fanger torsk i spandevis.
30. JULI
Vi sejler fra Grundfjordur efter

fartøjstjeneste det blæser op til kuling endnu en gang, heldigvis agten
fra og giver os god fart. Da vi runder
Sneafjellsjokul sker der noget specielt, vinden aftager først fuldstændigt da vi komme i læ af gletcheren
som er 1500 meter høj. Da det begynder at blæse igen er den luft der
kommer ned fra fjeldet, varmere end
vi har oplevet på hele turen. Dette
kan vi ikke helt forstå, da der trods
ligger en kæmpe isklump på toppen.
Vinden tager til igen og vi sejler for sejl det meste af vejen mod
Reykjavik denne nat.
1. JULI
Vi ankommer Reykjavik i kuling og
tager lods, heldigvis er der god læ
inde i selve havnen og vi kan lægge
til stille og roligt.
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20. JULI
Dejligt at være ombord igen her på
Orkney efter et par ugers ferie og
godt at se at min afløser Arne Mejer
har passet godt på skibet og dets
dyrebare last. På turen fra Island
røg de dog ind i et par kulinger
og utroligt meget regnvejr og tåge
som en elev kunne fortælle. Det
virker som om alle ombord higer
efter at få lidt stille vejr med sol og
varme, specielt overstyrmanden er
begyndt at tælle dage med varmegrader over 14 og hun har også helt
styr på antal kulinger, stormende
kulinger og storme vi har haft på
årets togt.

oplæg til hinanden om udvalgte
eksamensopgaver.
23. JULI
Går for anker ved Sørlandets længste sandstrand ud for Mandal, på
grund af vejret er vi i god tid og
planlægger at give eleverne mulighed for at gå på stranden i morgen.
24. JULI
Ved morgenmønstring for eleverne
besked om at en del af undervisningen er suspenderet, og at de skal ro
ind og bruge lidt tid på stranden,
når det nu er blevet sommervejr.
Dette vækker naturligvis begejstring og de har ingen problemer
med at følge denne ordre.
Jollerne bliver sejlet ind og
sejlet op på stranden, hvor en flok
meget blege elever indtager kysten.
Tiden bliver også brugt på at rense
bunden af for tang og ruer, det viser sig faktisk, at der på store dele
af bunden er begyndt at vokse blåmuslinger. Disse er rimeligt store og
giver en anseelig vandmodstand.
Godt at få skrabet dem af.

21. JULI
Vinden forsvinder fuldstændigt og
da vi har planlagt et rendezvous med
Esvagt Carina senere på dagen, er vi
nødt til at starte op for at kunne nå
det.
Højtryksvejret er over os og solen kommer frem, selvom vi går for
motor er humøret højt. Det er længe
siden, at det har været så varmt og
vindstille, så alle er på dæk i mellem
timerne.
Efter skafning klokken 17.00
ankommer vi Draupnerfeltet hvor
Esvagt Carina ligger standby i tilfælde, at der skulle ske nogle uheld
på boreriggen.
Seks af vores elever får mulighed for at komme over og få en
rundvisning på Esvagt Carina, mens
deres ubefarne skibsassistent Jesper
kommer over og holder et lille foredrag om det at være ubefaren på et
standbyskib, meget lærerrigt for alle.
Nu går solen stille og roligt ned,
mens 1. Skifte som har aftenvagten
har travlt med at lave forskellige

25. JULI
Afgår tidlig morgen for at ankomme
Kristiansand senest klokken 12.00,
hvor vi mødes med Tall Ship feltet.
Vi skal igen i år ligge uden på
Fuldriggeren Sørlandet, hvilket
altid er en fornøjelse. Det er lidt
vanskeligere at afholde åbent skib,
men til gengæld bliver vi skærmet
for lidt af masserne, hvilket absolut ikke gør noget, når vi er i udenlandsk havn.
Vejret er med os og Tall Ship race bliver en god oplevelse og vores elever
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får muligheder for at se på og møde
en masse skibe og eventuelt fremtidige kolleger og arbejdspladser.
28. JULI
Så er der afgang Kristiansand. Vi
skal afgå klokken 08.00 for at et
cruiseskib skal kunne lægge til. Da
selve paraden først starter klokken
12.00 og vi er sidste skib i paraden,
så vælger vi at gå til ankers for at
kunne afvikle de skemalagte brand
og bådruller, uden at skulle ligge og
sejle mellem alle skibene, der ligger
og venter på paradestart.
Paraden går ud gennem
Vestergabet, og vinden er perfekt til
en agten for tværs og vi kan dermed
føre sejl gennem hele paraden.
Starterne ved Tall Ships race
er altid et imponerende syn med
27 af de helt store råsejlere samlet
på et sted med så meget sejl sat
som muligt.

28. JULI – 4. AUGUST
Der var ikke tid til at skrive dagbog
under selve racet, men her er en
opsummering.
For ikke at de store skibe skal
risikere at støde sammen ved racestart, er der lavet et startvindue
på 20 minutter, hvor man får noteret sin specifikke starttid. Vi holder
os lidt i baggrunden og lader de
andre starte før os, vi kommer over
startlinjen 18 min efter start og mister dermed ikke noget tid.
Vinden er plat læns og for
at optimere på den udsejlede distance, er man nødt til at skære lidt
på vinden. Flere skibe heriblandt
Statsraad Lehmkuhl og Christian
Radich valgte at følge Norske kyst,
vi valgte som Sørlandet at gå en
mere sydlig kurs. Det var en god
ide, da vinden viste sig at blive
lidt kraftigere i syd. Det betød, at
vi fysisk lå foran både Lehmkuhl
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dårligere an, kan præcist holde
mærket og alle de skibe vi tidligere
overhalede, er bare kommet tættere på mærket og fortsætter rundt.
Dette resulterer i at vi fysisk ligger
næstsidst, hvilket næsten får denne
kaptajn til at begå harakiri.
På korrigeret tid bliver vi nr.
13 ud af 27.
På grund af den manglende
vind bliver kapsejladsen blæst af
før tid og vi starter op og går mod
Aalborg for maskine da vi venter
kuling.

og Radich, da vores kurser senere
nærmede sig hinanden. Vi blev dog
langsomt overhalet og ved første
mærke, var de andre kommet foran.
Vejrudsigten meldte om lette
og skiftende vinde, og vi lægger
os derfor på en sydlig kurs, for at
få gavn af vind og strøm, som er
stærkest ved Jyllands kyst. Da vi
nærmer os mærket, tager vi en beslutning om at gå direkte på mærket, da vi mener, at vinden holder
de næste par timer og at vi nok skal
nå rundt. Dette bliver desværre fatalt for slutresultatet. Vinden dør
fuldstændigt to timer før mærket
og vi begynder at drive om på den
forkerte side af mærket. Havde vi
holdt os til planen, var vi akkurat
drevet på den rigtige side. Nå, men
vi driver forbi mærket, vi ligger så
tæt på mærket, at vi ikke kan holde
højde på dette, da vinden kommer
tilbage 12 timer senere. De skibe,
der lå længere nord og egentlig lå

1. AUGUST
Ankomst Aalborg første danske
havn siden Svendborg i maj. Dette
betyder at en del elever har søgt og
fået orlov da en masse familie og
kærester venter på kajen.
Vi får enorm opmærksomhed
på kajen, som største danske skib,
og der bliver flittigt sendt tv fra
dækket, både af TV2 og DR.
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6. AUGUST

7 – 11. AUGUST
Christiansø, historiens vingesus
rammer os og man kan mærke
hvordan Georg Stage og Christiansø
passer til hinanden. Georg Stage er
kommet her siden 1882 med to forskellige skibe og der er mange traditioner forbundet med en eksamen
på øen. Hele øen skal til grillfest på
skibet, der skal danses vals på månen, der skal luges mellem de store
granitsten, der skal bades, og der
skal spises is fra den lokale kiosk.
Der skal selvfølgelig også afholdes
eksamen, og hvilket sted kunne
være bedre end her. Efter klokken
17 er den sidste færge afgået mod
”fastlandet” Bornholm sammen
med alle turisterne og der findes
ikke et roligere sted. Der kan læses i
ro vi er stadig på et skib, lidt større
nu, men vel fortøjret og uden den
ellers uendelige vagttjeneste.

Anker ved Ystad, 3. Styrmandens
mormor kommer ombord med kage.
Vi sætter den ene censor i land.

En fantastisk måde at afslutte et
Georg Stage forløb.

Vi bruger også muligheden for at
promovere de maritime uddannelser og foran Georg Stage står
Søfartens fremme, det blå Danmark,
Simac, Skagen skipperskole og
Marstal
Navigationsskole.
Der
blev også plads til Nordsjællands
Erhvervsskole, som har bådbyggerog sejlmagerlinjen.
4. AUGUST
Afgang Aalborg og eksamenstid.
Vi har fået to navigatører og en maskinmester fra henholdsvis Viking
Supply, Mærsk og Skoleskibet
Danmark til at agere censorer ved
de mundtlige eksamener, som vi
afholder på vejen mod Christiansø.
5. AUGUST
Mundtlige eksamener
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OM FORÅRET TRÆKKER DET IGEN

OM FORÅRET
TRÆKKER DET IGEN
Af folklorist Lone Ree Milkær

muligt. Hvis de nu havde lavet den
lov tre år efter eller senere, så havde
jeg nok ikke gjort det. Sådan tror jeg,
at tingene er så tilfældige, hvad man
gør i sit liv”.

Egentlig skulle hun have været syge
plejerske og var kommet ind på sygeplejeskolen på Rigshospitalet, men
så skulle hun lige opleve at sejle
med Georg Stage og det blev hendes skæbne. Der er nok mange, som
ikke kan forestille sig, hvordan Georg
Stage ville være i dag uden Helle
Barner Jespersen ombord.

Så Helle startede som elev på Georg
Stages andet togt med både kvindelige og mandlige elever i 1982, som
den ene af 12 piger.
Børge Barner Jespersen sejlede
som styrmand 62 – 74 på Georg Stage
og var kaptajn fra 1974 til 1982, så
hun er en smule arveligt belastet,
men fordi der først blev åbnet for
kvindelige elever i begyndelsen af
80’erne, er det ikke sådan, at hun
altid har drømt om at blive sømand.
Og faderen synes faktisk ikke, at det
var nogen særlig god ide, at optage
kvindelige elever på Georg Stage,

“Men så var det, at de åbnede op i
’81 for, at kvinder kunne komme
med ud at sejle (med Georg Stage).
Og så tænkte jeg, at jeg skulle lige
prøve det, fordi jeg kunne rigtig godt
tænke mig at prøve at se, hvad det
ville sige, at være på Georg Stage. Og
det er jo fordi, at det har fyldt så meget i mit liv. Jeg har jo hørt om det
og kendte alle i besætningen. Så jeg
måtte jo lige prøve det, når det nu var
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Det sidste elevbillede fra Georg Stage, hvor der ingen piger er
med (1980). Kaptajnen er Børge Barner Jespersen – Helles far.
men at det “fandme bare var noget af
det værste, der kunne ske. (…). Hvis
politikerne vil have det, så får de det!
Men vi bygger ikke om på skibet. Hvis
kvinderne vil have ligestilling, så bliver det på ligestillingens præmisser.
Det bliver de samme toiletter og de
samme bade og alt muligt andet”,
som Helle siger. Han var nok egentlig
mest bekymret for om besætningen
kunne håndtere det med kvindelige
elever, for eleverne, der kom i begyndelsen af 80’erne, var jo vokset om
med fællesbade og 70’ernes almindelige kropsfrigørelse.
“Det der med, at de ikke skulle gøre
forskel på eleverne, om det var en
dreng eller en pige, der stod der. Men
det blev så besluttet, at selvfølgelig
skulle vi have piger med!”.

Både skibet og søen har været en del
af Helles liv altid og hun husker at
alle de andre børn var misundelige,
fordi hendes far altid havde tid til at
bygge snemænd om vinteren, så det
der med, at han var væk om sommeren, det var bare sådan det var.
Faktisk har hun flere gange undervejs
i sin karriere forsøgt at komme i gang
med noget andet, men det er ligesom
bare altid blevet sådan, at det bedste
valg var søen og i sidste ende Georg
Stage. Selvom det bestemt ikke altid
var det letteste valg.
KVINDER OG KØBENHAVNERE
ER DET VÆRSTE!
De første kvinder der blev ansat i
den danske handelsflåde var primært stewardesser, kokke og telegrafister, og siden 1950’erne har der
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en yngre alder. Ellers så var de allesammen altid 18 år. Det vil sige, at
de kvinder, som var, var enten deciderede aspiranter eller stewardesser
eller telegrafister.

været kvinder i den danske handelsflåde i stillinger som officerer på dæk
og i maskinen.
Telegrafisten Marie Finne skriver i
en artikel om sin første udmønstring
i 1956: Og det var det første skib
hun nogensinde havde set indvendigt. Men også for kaptajnen var det
en første gang − Da han så, at hans
nye telegrafist havde skørter på,
ville han ikke hilse på mig, fortæller
hun. Han gik og var væk i lang tid,
mens 19 −årige Marie fra Løjtland
stod alene tilbage og kiggede sig
forundret omkring. Tænk, at vinduerne var runde! Efter et kvarters tid
kom skipperen tilbage. Han havde
ringet til rederiet og klaget over, at
han havde fået en kvindelig telegrafist. Men rederiet gjorde det klart,
at det måtte han finde sig i. Og så
sagde han goddag og velkommen.
(Madsen, 2011).1

Det var meget få, som på det tidspunkt i 80’erne kom ind og var på
dækket, fordi de var ældre. Så det var
først i 80’erne at pigerne begyndte at
komme ind på dækket.”
Det var altså – om man så må sige
– jomfruelige dæk, som Helle og de
andre piger, der blev uddannet som
ubefarne, skulle betræde i begyndelsen af 80’erne. Det kan være virkelig
vanskeligt, at skulle være de første
kvinder i et udpræget mandefag og
det gik bestemt ikke lige godt altid.
Når Helle ser tilbage på det i dag,
var hun helt overordnet – og især da
hun startede med at sejle – frustreret over, at hvis hun (som kvinde)
skulle være i et mandssamfund, “så
var det fand’me på deres betingelser:
jeg skal tænke lissom dem, jeg skal
opføre mig lissom dem, jeg skal gøre
lissom dem”.

Men med ligestillingsloven i 1978
ændrede det sig og i begyndelsen af
80’erne kunne kvinderne også tage
uddannelsen som ubefaren skibsassistent og komme ud på dækket. Det
betød, at det var meget yngre piger
med en forholdsvis kort uddannelse,
som kom ud at sejle.

Den første mønstring, lige efter
Georg Stage, var på et sejlskib, der
sejlede rundt i Caribien i 8 mdr.
og på sejlskibene var der også dengang en ca. fifty-fifty kønsfordeling, som måske hænger sammen
med nogle Nordkaperenromantiske
drømme, som også piger har? Men
den anden mønstring var på en coaster, der bl.a. sejlede med korn og

“Altså, kvinderne var kommet ud og
sejle, men de var ikke rigtigt kommet
ud på dækket endnu. Det var nogen
enkelte, men jeg tror faktisk først, at
det var i 80’erne, at der blev åbnet
op for, at vi også kunne gøre det i

1 H
 eyden & Skræ: Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde
– Sexual harassment of women in the Danish merchant navy . DTU, 2015:4
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kartofler – “og coastere det er jo havets cowboy’dere”.
“Så skal du forestille dig sådan, når
man kommer ud og man vidste, at
man skulle være på i 6 mdr. Det var
den udmønstringsperiode, der var. Og
så var det sådan på den coaster, at der
var det typisk, at man var 8 mand: en
kaptajn, en styrmand, en maskinmester , en kok og så var vi 4 på dækket.
Men da viste det sig, at når man kom
om bord, så var det sådan, at der
havde man stadigvæk 2 messer, det
vil sige, at man spiste ikke sammen.
Officererne spiste i den ene og man
spiste i den anden. Jeg skulle så arbejde sammen med de her 3 og der
var en befaren og så var der tre ubefarne på dækket.
Så kom man ind og så, kan jeg huske, at jeg kom ind og sagde ’Hej, jeg
hedder Helle’ og jeg mønstrede nede
i Hamborg og vi skulle til Las Palmas
med korn og sådan nogle ting. Og så
endte det så med, at der var ikke nogen, som sagde noget. Så sad jeg sådan lissom ’Hej og jeg hedder Helle’.
Og så sad de bare og kiggede og de
ville ikke engang kigge på mig. Det
er sådan et lille bord, hvor man bare
sidder rigtig tæt sammen. Og så var
den ene, han hed Jan, så sagde han
’nå – hej’. Og så var det bare sådan:
‘Jeg vil bare lige sige, at vi kan ikke
lide kvinder til søs. Og vi kan ikke
lide københavnere’.’! De var allesammen nordjyder, ikk’. (…)
De havde fået at vide, at der skulle
være en kvinde på dækket og hun

skulle fandme ikke få et ben til jorden. Så de havde virkelig siddet og
rottet sig sammen og skulle sørge
for, at nu ville jeg falde totalt igennem. Og så tænkte jeg, (…) at man
har ikke retten til at blive elsket eller
noget som helst, vel. Altså det var jo
virkelig i deres optik, det værste, som
overhovedet kunne ske, det var, at
der kom sådan en kvinde om bord og
så københavner og alt muligt andet,
de var jo også det værste, ikk’.”
Så selvom det bestemt ikke var en
drømmestart på en karriere til søs
og det var nogle hårde måneder til at
starte med, så holdt Helle ved og kollegaerne tøede lidt op hen af vejen,
da de opdagede, at hun faktisk var ret
arbejdsom og fagligt dygtig. Og det
var ikke så svært at komme ud af det
med officererne, så der var et pusterum, når hun havde vagt om natten.
Siden hen har hun været både gode
kollegaer og venner med flere af dem,
hun sejlede med på den første udmønstring og det endte med, at hun
sejlede i flere år på forskellige skibe i
det samme rederi.
AT VÆRE KVINDE
I EN MANDEVERDEN
Der er ingen tvivl om, at søen er
en mandeverden. Og når man som
18 – 20 årige kommer lige fra Georg
Stage ud på en hyre, hvor man skal
sejle korn og kartofler, så er det ikke
for sarte sjæle.
Men på en eller anden måde
er det altid lykkedes for Helle ikke
at tage det personligt, hvis der blev
talt grimt om kvinder eller kommet
med hentydninger, der ikke var så
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Elevbillede fra 1982. Helle er nummer 5 fra venstre i anden række
fra oven
pæne. Det var aldrig ‘Helle’ de talte
om, men mere om ‘kvinder’ generelt.
Måske hænger det sammen med, at
jargonen ikke var helt fremmed for
hende, fordi hun var vokset op med
besætningen på Georg Stage, funderer hun selv.

bygger op med træ, der ligger imellem
og det er sindsygt tungt og besværligt
at skulle flytte. Og søfolkene, vi vil jo
helst have flyttet alle tingene i toppen
og så kan vi lægge dækket væk og så
er vi lissom færdige med det og så
kan vi lave noget andet.

Ud over, at kollegaerne ombord skulle
vænne sig til at have en kvindelig
kollega, så kunne samarbejdet med
resten af omverdenen og med arbejderne i havnene også være vanskeligt.
Det viser et eksempel, hvor besætningen skulle losse kartofler i Algier:

De der havnearbejdere, de arbejdede
kun der, hvor solen ikke skinnede,
de arbejdede kun i skyggen. Så de
kørte bare nedad på det samme
sted. Og så os der gik nede i lasten
og skulle holde øje med, hvornår vi
skulle flytte dækket, fordi det gjorde
de ikke, de flyttede kun kartoflerne.
Så begyndte jeg at blive lidt irriteret,
fordi de kunne godt lissom hjælpe
os lidt, så jeg sagde, at de skulle
tage de der kartofler først, inden de
tog dem der!

“Så stabler man alle de her kartofler
oven på hinanden og for at det ikke
skal blive kartoffelmos i bunden, så er
der sådan et dæk i mellem, der hedder et mellemdæk. Det er noget man
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Så havde de sådan en formand og
ham begyndte jeg at skændes lidt
med. Og så lige pludselig, så blev der
ikke arbejdet mere. Og så kom styrmanden og sagde: ‘nej Helle, du bliver sgu’ nødt til at gå ned og male på
halvdækket. De har nedlagt arbejdet,
fordi der har stået en kvinde og råbt
af dem’. Det var jo i Algeriet, så det
kunne de slet ikke have.
Og vi grinede meget af det, men det er
jo sådan nogle ting, som også gør …”.
Nogle gange kan man være nødt til at
sætte sig i respekt, men det kan godt
skabe nogle situationer, som ikke altid er optimale. Helle fortæller f.eks.
at hun har hørt om andre kvinder,
der har sejlet som styrmand og så er
lodsen pludselig begyndt at tage på
hende, fordi hun stod der alene på en
mørk bro, hvor hun nærmest måtte
give ham et par flade: “Og det er jo ikke
særlig rart, at du er nødt til at banke
ham, der skal fortælle dig, hvad vej du
skal styre, op i skottet først, for at han
holder fingrene for sig selv”.
DER SKAL FANDME
IKKE GØRES FORSKEL!
Som opvokset i 60’erne og 70’erne
selv, synes Helle, at ligestillingen var
mere enkel, dengang hun begyndte
at sejle, fordi hun synes virkelig
ikke, at der var eller skulle være
nogen forskel på piger og drenge.
Selvfølgelig kunne piger sejle og
selvfølgelig kunne de udføre det
samme arbejde som drengene. Der
var engang en kaptajn, som foreslog,
at man skulle purre en ekstra mand,

når det var Helle, som skulle sætte
lodsleideren, men det synes hun bestemt ikke var en god ide:
“(…), så skal man sådan bære den hele
vejen uden om og jeg kunne ikke løfte
den. Så det var noget med at trække
den igennem og så mase den.
Og drengene, de var stærke nok til at
kunne smide den op på lugerne og så
over på den anden side, så de kunne
gøre det på en halv time, men jeg
skulle i hvert fald bruge tre kvarter
på det eller mere.
Så når jeg skulle lods på min vagt, så
havde kaptajnen sagt, for at være sød
ved mig, at der skulle purres en af
drengene, for at de kunne hjælpe mig
med at sætte lodsleider. (...) Min reaktion var jo sådan, at jeg skulle ikke
have særbehandling, for jeg kunne
jo godt mærke lige med det samme
i messen, at hvis der skulle purres …
Så sagde jeg, at det er da fint, at du
gør det, men så skal der purres hver
gang, fordi det jeg ikke kan løfte, det
har drengene ikke godt af at løfte. Så
enten så bliver der to mand tiltørnet
hver gang, at lodsleideren skal hænges ud eller også så gør jeg det selv og
så må jeg bare slæbe den rundt.
På den måde var det vigtigt at markere, at der ikke var nogen grund til
særbehandling, bare fordi man var
en pige. Konflikterne mellem kønnene ombord kunne også handle
om meget mere end det faglige eller om modtagelsen når pigerne påmønstrede. På togtet i ’82 var der 12
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Helle og Julle på togt med Georg Stage i 1982.
det fuldt ud. Jeg har ikke
glemt udmønstringerne på
(….), hvor kokken evig og
altid beskyldte mig for at
ødelægge kammerateriet uanset hvad fanden, jeg lavede.

piger og udover Helle fortsatte en
enkelt med at sejle coastere i nogle
år. Følgende er uddrag fra en brevkorrespondance mellem veninden
og Helle, som giver et meget godt
billede af, hvordan det også kunne
være, at være eneste kvinde ombord
(brevene er skrevet til Helle):

27.09.84 Det gør mig altid
dejlig glad at høre fra dig
og straks rejser man hovedet
endnu højere, ranker ryggen
og ikke én eneste sømand kan
så ramme mig med alle deres
platte bemærkninger − nej, den
dag kan de så bare komme an,
jeg vil slås til det sidste.

09.07.84 Hvordan går det
ombord? Er forholdene ved at
blive bedre eller går det
helt ad røven til? Det var
ikke rart at læse dit sidste brev og jeg håber virkelig, at der er ved at falde
ro over jer alle, så det er
rart at være ombord igen.
Det er svært for mig at
skrive noget om det, der er
sket ombord, men jeg forstår

27.09.84 Jeg har da også
prøvet at forelske mig et
par gange, hvor jeg ikke har
kunnet modstå og bagefter
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kan man så gå ind til sig
selv − råbe og skrige, banke
hovedet i skotterne og forbande sig, fordi man er så
svag, men kunne de fisseforstyrrede søfolk da bare
sige: ‘hold fingrene fra
mig’, i stedet for bare at
sige: ‘du kan bare vælge den
du vil have’. Hvor er grænserne − er det kun op til
os og kan det være rimeligt
bare at lægge skylden og ansvaret på os?
08.10.84 Hej med dig min
ven. Jeg sidder her og er
ved at eksplodere i raseri
over alle de tåbelige søfolk og deres fuldstændigt
latterlige indstilling,
især til KVINDER. En hel dag
fyldt med tåbelige bemærkninger og et par diskussioner, hvor jeg kunne have
lyst til at ruske helt vildt
i folk, så de kunne vågne op
af deres mørke sindstistand
og i stedet for blive lidt
menneskelige, men ak det er
håbløst. (…). Det er enormt
afslappende og dejligt at
skrive til dig, fordi jeg
ved DU FORSTÅR og ved hvordan det føles.
Efter at have sejlet i nogle år skrev
Helle, sammen med veninden, et
udkast til en bog om en piges oplevelser på forskellige skibe. De ville
gerne være med til at sætte fokus på
de vilkår, som pigerne blev budt på
deres arbejdspladser.

Bogen bygger på deres egne oplevelser, men er ikke en direkte beskrivelse af dem. I dette uddrag af
‘Søpigebogen’ beskriver de en fiktiv
situation på en coaster:
Konflikten mellem kokken og mig
blev større og kulminerede en morgen i messen, da jeg kom ind:
”God morgen, kok. Har du et
spejlæg til mig?”
”Din modbydelig møgkælling, du
har sgu’ ikke krav på noget!”
”Hvorfor er du egentlig så modbydelig mod mig?”
”Kvinder er bare nogen møgdyr!”
”Fordi du har nogle komplekser
overfor kvinder, behøver det vel
ikke at gå ud over mig.”
”HA HA, nu skal du ikke komme
her og lege psykolog.”
”Jeg synes, at vi skal tale ordentligt til hinanden, så vi kan holde
ud at være her.”
”Tror du at det er en svagbørnskoloni? Det er typisk med jer, I tror
altid, at der skal tages specielle
hensyn til jer kvinder, og derfor
hører I ikke en skid hjemme herude i det barske sømandsliv, så
du kan jo bare rejse ad helvede til,
hvis du ikke kan klare mosten!”
Men så på den anden side, så var det
også enormt sjovt at sejle på coaster
og man fik lov at se nogle spændende steder og opleve nogle spændende ting. Og når man blev nødt til
at gå med drengene på bordel, for
ikke at skulle sidde alene og drikke
kaffe et eller andet sted, så var det en
del af oplevelsen.
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det, som måske kunne være hendes
motto for arbejdet: Den eneste måde,
vi kan komme igennem det her på,
det er, at vi hjælper hinanden og har
super meget respekt for de forskellige
måder, vi tænker på.

Og det var ikke hver gang, at det
startede så slemt, som den første udmønstring eller som det er beskrevet
i ‘Søpigebogen’, men de dårlige oplevelser skabte en hårdhudethed og
en forståelse af, at man lige så godt
kunne tage fat om nældens rod med
det samme:

DET ER DA SYND FOR BØRNENE!
En af de meget konkrete udfordringer, man kunne komme ud for som
kvindelig sømand i 90’erne var, hvordan man skulle få en barselsorlov til
at hænge sammen. Helle afmønstrede
Georg Stage midt i sin graviditet og
stod derfor uden hyre og der var ikke
meget hjælp at hente hos fagforeningen. Når man var gravid i 90’erne
som kvindelig sømand, skulle man
afmønstre, når man var i 6. måned og
så kunne man ikke have sin blå bog
og derfor ikke få understøttelse. Men
hun fik det hele til at hænge sammen
alligevel, bla ved at sejle havnerundfart indtil 14 dage før fødslen:

“Så kan jeg huske senere, når jeg
kom ud at sejle nogle andre gange.
(…) Altså til sidst, så bliver man jo
bare enormt hårdfør, altså sådan noget med at komme og sige, når man
mønstrede, (…): ‘Ja, jeg vil bare lige
sige, at jeg gider overhovedet ikke at
have noget med jer at gøre seksuelt
og I skal ikke tro, at I kan og I kan
bare holde jer væk og bla bla og i øvrigt hedder jeg Helle’.
Det var nærmest sådan man kom og
præsenterede sig.
Der kan jeg huske, at der var én,
som jeg kom til at sejle med, der hed
Hans, som sagde: ‘hvem fanden siger,
at vi gider og sove sammen med dig’?

“Og det var lidt sjovt, for vi havde en
chef, som man skulle kalde, når der
var noget og der kom altid plasticposer, der kører ind i kølvandssystemet
og så stopper maskinen, fordi den
ikke bliver kølet ordentligt. Og når
jeg så kaldte op og sagde ’den er gal
med vandet’, så sagde han FØDER
DU NU? ER VANDET GÅET?? Jeg
tror, at han havde det meget værre
end mig. Han så altid for sig, at der
stod 150 passagerer og jeg lå nede på
dækket og fødte.”

Altså, men det endte lige over i den
anden grøft også ikk’. Man blev mere
feministisk end man overhovedet nogensinde havde forestillet sig selv.”
Så det kan godt betale sig engang i
mellem at se lidt på sig selv og på
sine egne forventninger eller fordomme, når man skal fungere sammen i en besætning. Oplevelserne på
coasterne i starten af karrieren har givet meget inspiration til den tilgang
til undervisningen af eleverne på
Georg Stage som Helle har i dag og til

Det gik faktisk meget godt og selvom
hun troede, at det var nu, hun skulle
gå i land, så blev det ikke sådan. Det
blev blandt andet til et halvdagsjob
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på ‘Pilen’, som hun delte med en sømand, som var helt bidt af at løbe marathon. Han og Helle arrangerede det
selv ved at henvende sig til rederiet
og spurgte, om ikke det var en mulighed og det kunne de ikke se noget
problem i. På den måde er de rigtige
muligheder og de rigtige tilbud kommet på de rigtige tidspunkter, så det
har været muligt at være en familie
med to sømænd og et barn, hvor det
at sejle har fyldt meget mere end den
gennemsnitlige
udmønstringstid.
Bl.a. mønstrede de alle sammen −
med barnepige − på Sørlandet:
Vi havde været på Sørlandet før,
Uwe og jeg, og de vidste godt, hvad
vi kunne fagligt og så manglede
de simpelthen folk. De havde ikke
styrmænd nok. Så de var klar til at
ansætte os begge to med (…). Og så
ansatte vi en barnepige, som var med
ude og sejle og så havde vi ham med
ude, da han var 9 mdr. Og folk var
ret imponerede over det.
Egentlig troede jeg selv, at jeg skulle
gå i land. Man siger internationalt, at
kvinder sejler ca. 4 år og mændende
sejler ca. 9 år og så går de i land. Og
da var det sådan lissom, at jeg havde
på fornemmelsen, at jeg skulle finde
noget andet at lave, enten færger eller noget i den stil.
Men så fik vi den mulighed, fordi de
manglede folk, at vi mønstrede ud
sammen (…).
I 1997 blev Helle tilbudt job på Georg
Stage og det var ikke noget, hun
kunne sige nej til.

Og hun har ingenting til overs for
dem, som synes, at det er synd for
børnene, hvis deres mor sejler. For
det første er der ingen forskel på, om
det er moren eller faren der sejler.
Børnene skal undvære en forælder
under alle omstændigheder og i ligestillingens navn er fædre vel lige så
gode til at passe børn, som mødre er!
For det andet er det bare en anden
livsstil end dem, der har 8 – 16 job,
som farer rundt og lige skal tage telefonen og kun har et par timer med
deres børn hver dag. Hun kan sagtens
se fordelene ved det liv, hvor man er
hjemme og tilstedeværende et halvt
år, men også ulemperne, for selvfølgelig er det ikke let at undvære sit
barn eller sin mor eller far et halvt
år − men det er det vel heller ikke for
mændene! Det er Helles oplevelse,
at der er mange fordomme om netop
dette, både blandt mandlig og blandt
kvindelige sømænd. Der hersker en
stiltiende forståelse af, at kvinder
med børn ikke kan sejle, så lige på
det punkt er ligestillingen ikke kommet særlig langt, selvom Helle selv er
et bevis på det modsatte.
MASCARA PÅ EN 12-VAGT
Helle har været en af de kvindelige
pionerer i den mandsdominerede
søfartsverden. Og hun har oplevet
sin del af kønsdiskriminering og
vanskelige forhold, men hvordan ser
det ud 35 år efter, at de første piger
var med på Georg Stage? Idag er ca
1/ 3 af holdet piger, i 2015 var der
20 piger og 43 drenge med på togtet.
Helle er nu en af dem, derunderviser de kommende søfolk og hun ser
en stor forskel på de piger og drenge,
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der mønstrer på Georg Stage. Hvor
forskellen kommer fra og om den er
biologisk eller samfundsskabt er ikke
hendes bord, men forskel, det er der:

gengæld gerne. De kaster sig uden
mange overvejelser ud i opgaverne
og er generelt i det hele taget mere
spontane end pigerne

“Når eleverne kommer og vi stiller
dem op, så har de jo absolut ingen
forudsætninger. Det er jo så en fælles forudsætning, at der er ingen, der
ved noget som helst.

Men ét er, at de to køns forudsætninger er forskellige, noget andet er, at
de bruger deres kompetencer meget
forskelligt:
“ (…) hvis de skal passe maskinen,
det er også sådan et typisk eksempel:

Og jeg tror ikke, at man har noget
andet sted, hvor man ligesom stiller alle folk op på en række og siger:
‘I ved ikke en skid og alt, hvad jeg
fortæller jer nu, det tager I til jer’, og
jeg fortæller det på samme måde, det
ved jeg, for jeg fortæller det på en
mønstring, hvor alle står der.

Pigen hun går ned og hver time skal
de ned og skrive alle de her ting ned
og heldigvis − 7-9-13 − er det som regel det samme og det er jo det, der er
meningen i at kontrollere tingene; at
det skal være det samme.
Men drengene, de har det sådan, at
hvis der sker et eller andet spændende oppe på dækket, så kan de
faktisk godt finde på, at springe over
en gang, fordi det er sgu’ nok det
samme. Men hvis der så er en fejl og
maskinen lige pludselig er stoppet
og så drengene går ned og man står
der og siger, hvad så? Så kommer de
op og siger, jamen det var helt galt
med den der og den der pumpe ville
brænde af og sådan noget og fint nok
og så har man løst det.

Men den måde de tager det til sig på
og den måde de bearbejder det og den
måde, de bruger deres viden på, når
de så skal arbejde med det senere,
den er sindsygt forskellig og det er virkelig sjovt at se, hvor forskellige piger
og drenge er. Og hvor ens det mønster
er år efter år. Og hvor sjældent det er,
at der enten er en dreng eller en pige,
der stikker af fra det mønster, (…).”
En af forskellene på de to elevgrupper er, at pigerne som regel har en
bedre skolegang bag sig og mange
af dem kommer med en studenter
eksamen. Det gør også, at de har
bedre forudsætninger for at løse
nogle af de boglige opgaver på Georg
Stage, f.eks. tager langt de fleste piger
navigation på deres duelighedsbevis,
fordi det er en udpræget boglig kompetence, til gengæld vil de helst ikke
sejle motorjolle. Det vil drengene til

Men pigen hun ville aldrig gøre det.
Hun havde løbet helt nede fra maskinen og fundet mester og spurgt, om de
skulle det og så skulle de løbe tilbage
og så stoppe ikk’. Drengen er ikke i
tvivl, han har fået besked på, at hvis
der er noget galt, så stopper han. At
han godt lige kunne varsko den vagthavende, det er så en anden ting!”
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OM FORÅRET TRÆKKER DET IGEN

Elevbilledet fra 2015, hvor der er ca. 33%
kvindelige elever om bord.
Pigerne i dag er også mere feminine
og kan finde på at tage mascara på,
hvis de har en 12-vagt − altså i begyndelsen af togtet. Det gjorde man
ikke i uni-sex 80’erne.
Desværre er der ikke meget, der
tyder på at forholdene for kvinder
til søs er blevet væsentlig bedre
i løbet af den tid, der er gået. Der
er selvfølgelig flere kvinder indenfor branchen, fordi der er blevet
uddannet flere end ingen. Men det
er stadigt vanskelig at være kvinde
på et skib. I en undersøgelse af seksuelle krænkelser af kvinder i den

danske handelsflåde fra 2015 svarer
78 % ad de adspurgte kvinder ‘ja’ til
om de har oplevet uønsket seksuel
opmærksomhed på deres arbejdsplads og på spørgsmålet, om de har
oplevet det inden for de seneste 12
mdr. svarer 37 % ‘ja’. En international undersøgelse fra samme år, der
omfatter 595 kvindelige søfolk fra
54 forskellige nationer viser, at der
også stadig er problemer f.eks. med
adgang til kvindelig lægehjælp, adgang til at købe kvindelige hygiejneprodukter. Derudover svarede 43 %
af kvinderne, at de havde problemer
med stress/depression/angst.2

2 W
 omen Seafarers’ Health and Welfare Survey, 2015:4. A joint initiative of the
International Maritime Health Association (IMHA), International Seafarers’ Welfare
and Assistance Network (ISWAN), International Transport Workers’ Federation (ITF)
& Seafarers Hospital Society (SHS)
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OM FORÅRET TRÆKKER DET IGEN

I dag er der også kommet en meget
større variation i søfolkenes nationalitet og de meget forskellige kulturelle baggrunde kan måske skabe
nogle kønsmæssige forskelle, der
f.eks. kan gøre det vanskeligt at være
en kvindelig officer.
OM FORÅRET TRÆKKER DET
ALLIGEVEL
Siden 2011 har Helle været sejlmager
Hansens efterfølger i det lille hyggelige værksted i Nyhavn. Det startede
egentlig med, at hun gerne ville lære
at sy sejl til Georg Stage og bankede
på døren hos sejlmager Hansen og
spurgte, om han ville lære hende det.
Det ville han gerne. I 2011 meddelte
han, at han ville lukke butikken pga.
sygdom, men Helle kunne slet ikke
forestille sig, at værkstedet skulle
lukke og hvor skulle Georg Stage så få
sine sejl fra? Så hun gik i tænkeboks
et par dage, tog en dyb indånding og
tilbød at købe hele molevitten. Nu
har hun både ansatte og lærlinge og
det går rigtig godt. Og ind i mellem
spørger folk, hvorfor hun ikke holder
op på Georg Stage og sætter sig ned i
kælderen og syr:

Det tror jeg jo forsvinder, hvis jeg
stopper på Georg Stage. Det ved jeg,
at det forsvinder jo den dag, jeg går
ud af døren, så er det nogen andre,
der overtager den rolle.
Men så længe, at jeg kan bidrage med
noget og kaptajnen synes, at det er
ok, så vil jeg gerne være der. (...)
Men man skal passe på, at man ikke
blokerer for de unge og jeg har sagt
til Bjarke, at den dag jeg siger: ‘det
kan ikke lade sig gøre, det har vi prøvet’, så har jeg skrevet under på min
fyreseddel.”
Forhåbentlig er der mange flere elevhold på Georg Stage, som kan få
glæde af, at havet stadig trækker efter
mere end 30 år, inden hun skriver under på sin egen fyreseddel. Foreløbig
går det hele op i en højere enhed
med Helle, Georg Stage og sejlmager
Hansens efterfølger.
Og så kan vi lige slutte med et citat
til fra ‘Søpigebogen’, som måske rummer en forklaring på det hele:
Hvad er det egentlig, du så godt
kan lide ved at være herude?
Det er så fantastisk at opleve −
f. eks. den følelse at bare kunne
se hav og atter hav, ubeskriveligt
smukke nattehimle og solnedgange. Jeg bliver så enormt fredfyldt og hvad kan gøre en mere
boblende glad end en flok springende delfiner.

“Og nogen gange tænker jeg, at ‘nå
ja, det kunne jeg da også’. Men så
alligevel, når jeg nærmer mig foråret,
så tænker jeg, nej! Jeg kan slet ikke
holde ud ikke at komme ud at sejle
med de der unge.
Jeg kan også mærke, at det at de kommer forbi min butik for hele tiden for
at lære noget og spørge om ting, det
gir mig enormt meget og det synes jeg
er enormt hyggeligt. (...)
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BILLEDER FRA
ASSENS SKIBSVÆRFT
Tekst direktør Asser Amdisen, foto kaptajn Bjarke Wahlqvist
I perioden 2015 − 2018 skal Georg Stage II gennemgå en stor renovering.
Skibet tømmes for al aptering og alt stå bliver kigget efter med henblik
på at sikre, at det gamle stål er tykt nok. Hvor det ikke er tilfældet skiftes
stålet ud.
Apteringen monteres igen, hvor det er muligt, men opdateres samtidigt til moderne standarder. Det betyder ikke, at den mørke mahogni og
det gode håndværk forsvinder, men de materiale og maskiner, som var til
rådighed i 1934 er ofte overhalet af bedre nye materialer. Hvor man oprindeligt lavede rør af bly, så er den nye rørføring i plastik, som dog stadigt
holdes skjult bag den dyre mahogni.
Der installeres også ny teknologi som nyt toiletanlæg, batteribank,
watermaker og andre gode sager, som man ikke havde drømt om, da skibet blev bygget, men som i dag er nærmest uundværlige for en moderne
søfartsskole.
Hele projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal, Aktieselskabet Dampskibsselskabet
Orient´s Fond og Augustinus Fonden.
Første fase af projektet afvikles i skrivende stund på Assens Skibsværft.
På de følgende sider kan man se omfanget og udviklingen af projektet. Og
selv om det ser slemt og vildt ud, så er skibet klar til togt i begyndelsen af
april – nu med et helt moderniseret forskib. Næste fase af projektet gennemføres efter planen i efteråret 2017 og foråret 2018.
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SKOLESKIBETS ELEVER 2015
122 indkomne ansøgninger
63 optagne og 61 gennemførte togtet
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NAVN
Freja Lærke Andersen
Tobias Stidsen
Birgitta Michaelsdottír
Therese Haugsted
Randi Kristensen
Joey Poulsen
Oskar Elsgaard
Søren Klinker Mortensen
Victor Husbond Petersen
Jesper Hagström
Sebastian Rieck
Lise-Lotte Kaalby
Emil Tellefsen
Esben Lundsby Rejkjær
Palle Christian Wendelboe
Johannes de Teilmann
Mette Clemmensen
Simon Glinvad Kristensen
Ulrich Werner Fonnesbech-Wulff
Rune Boelsmand Bak
Nikoline Leth Jepsen
Silje Sofie Waaler Pedersen
Jens Neess Priisholm
Christian Humle Hvidtfeldt
Alexander Alencar Drewes
Ulloriaq Johansen
Bror Kristian Johnsen
Karolina Öberg
Saga Marie Oltmann
Daniella Bruun Jørgensen
Laus Tue Rasmussen
Signe Rasmussen
Clara Bella Winding
Anton Andersen
Rune Højriis Pilegaard
Matias Bach Skiffard
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BY
Hesselager
Aalborg
København K
Virum
Grønland
Grønland
V. Skerninge
Brønshøj
København Ø
Gottby, Finland
Roskilde
Hillerød
Herning
København K
Ejby
Hillerød
Frederiksværk
Søby
Valby
Rungsted Kyst
Aalborg
Nyborg
Vanløse
Jyllinge
Kirke Såby
Grønland
Grønland
Lemland, Finland
Brabrand
Bandholm
Århus C
København Ø
København K
Frederikshavn
København S
Viby J

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63

Amalie Rosa Maarbjerg Skovgaard
Nichlas Allermand Petersen
Jonathan Engel Rousseau
Anne Dagmar Bille Milthers
Peter Bendix Barnkob
Søren Therkelsen
Kristina Momsen Sloth
Tobias Trillingsgaard
Karl Anders Petersen
John Peter Svend Søren Petersen
Mette Vige Kristoffersen
Freja Kjer Nemming
Anders Vestmark
Asmus Hillebrecht Kromann
Rasmus Emil Thomsen
Mathias Guillaume Olsen
Ofelia Scharff
Mikkel Lund Løwenskov
Lasse Arends Andresen
Luna Kirstein Lauritsen
Nicolai Helle Pugerup Svendsen
Emil Nørbæk Vestermark
Loki Sjoberg Gunnarsson
Kim Christian Fløjgaard Boller
Zelalem Tim Nickel

HJEMSTED		
Danmark
50
Grønland 6
Færøerne 2
Norge
1
Finland
2

SKOLEUDDANNELSE
9. klasse
11
10. klasse
17
Studentereksamen 26
HF
3
Andet
4
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Valby
Glostrup
Frederiksberg C
København Ø
København S
Jorddrup
Aalborg
Frederiksberg C
Grønland
Grønland
Moss, Norge
Skævinge
Skanderborg
Taastrup
Fredericia
Rønne
Dyssegård
Vejen
Nakskov
Haslev
Nakskov
Vesløs
Tønder
Stoholm
V. Skerninge
GENNEMSNIT
Alder
19,6
Højde
177
Vægt
71

FLIDSPRÆMIER ER TILDELT
FØLGENDE ELEVER
Nr. 51 Asmus Kromann får et ur fra Georg Stage foreningen Årets elev valgt
af eleverne.
Nr. 2 Tobias Stidsen får en Jens Kusk Jensen fra Georg Stage
Nr. 31 Daniella Jørgensen får en Jens Kusk Jensen fra Georg Stage
Nr. 16 Palle Wendelboe får en riggertaske med værktøj fra sejlmager
Hansens eftf.
Nr. 40 Jonathan Rousseau får en maritim ordbog fra Sejlmager Hansens eftf.
Nr. 36 Rune Pilegaard får en kikkert fra Rydbergsstiftelsen
Nr. 63 Zelalem Nickel får kogebog fra Georg Stage
Nr. 62 Kim Boller får kogebog fra Georg Stage
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SKOLESKIBETS BESÆTNING
DEN FASTE BESÆTNING
Kaptajn
Overstyrmand
1. Styrmand
2. Styrmand
3. Styrmand
Maskinmester
Hovmester
Kvartermester
Kvartermester
Kvartermester

Bjarke Wahlqvist
Helle Barner Jespersen
Love Pedersen
Idalene Lund Nielsen
Richard Lanas
Christian Skou Grindsted
Cristel Pedersen
Simon Wozniak Kristensen
Sif Koldborg Lundsvig
Marcus Delfs Jespersen

Elev 1/1997
Elev 41/1982
Elev 4/2005
Elev 15/2004
Elev 49/2004
Elev 32/2005
Elev 22/2010

AFLØSERE
Kaptajn
Styrmand
Kvartermester

Arne Funch Mejer
Hanne Juul Jensen
Lars Dolleris

Elev 21/1983

ANSATTE I LAND
Direktør
Asser Amdisen
Sekretær
Majken Jensen/Minna Elsberg
DP/CSO
Mia Verniere
Skibsinspektør
Dan Porup
		

Elev 8/2001

STATISTIK FRA TOGTET 2015
MANØVRE:
Stagvendinger
Halsninger
Brase bak

13
24
5

UDSEJLET:
For maskine
Under sejl
I alt

48 %
52 %
4955 sømil
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UDDANNELSEN OM BORD
Undervisningen er tilrettelagt efter lov om maritime uddannelser.
Lektionerne fordeler sig pr. elev.
TEORETISKE FAG:
Søsikkerhed / brandbekæmpelse
Arbejdssikkerhed
Førstehjælp / sundhedslære
Motorlære
Tankerfamiliarization
Navigation / søvejsregler
Skibsteknik
Orientering
EL-lære / Tegningslæsning

90 timer
40 timer
18 timer
46 timer
12 timer
41 timer
35 timer
14 timer
36 timer

• Kokkeelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste.
• Kokkeeleverne har kun deltaget i søsikkerhed og brand, samt
arbejdssikkerhed
• Faget Søsikkerhed/brandbekæmpelse omfatter et kursus på 1 dag hos
Nordsjællands Brandskole.
• 2 dages brandskole for røgdykkerbevis hos Kbh. brandvæsen.
• 1 dags evakueringsøvelse, udsætning af flåder og 6 timers ophold i dem
• 6 redningsøvelser om bord i brand og bjærgning.
• En ½ dag temaundervisning om krisestyring. 4 timers sikkerhedsøvelse
om ISPS på HH-ferries.
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PRAKTISKE FAG:
• Værkstedsskole
• Praktisk sømandsskab
• Håndværksfag
• Vagthold
• Fartøjstjeneste
• Rengøring
• Engelsk
• Diverse

77 timer
136 timer
178 timer
270 timer
40 timer
105 timer
24 timer
71 timer

Diverse indeholder 20 lektioner i Diff. navigation, 12 lektioner i diff. motor
samt 9 lektioner i VHF ROC, 3 skibsbesøg. Besøg hos Diesel House, samt
skibssimulator hos Force i Lundtofte.
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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.
• J. C. Hempels Fond, der leverede maling til skibet på særdeles favorable
vilkår
• DK-Brandteknik udførte tilsyn med brandudstyr.
• Apoteker Peder Harboe, Korsør apotek, som leverede skibets medicinkiste.
• Læge Sine Wichman vogtede helbredstilstanden om bord.
• Lærer Lars Henriksen med undervisning i maritimt engelsk.
• Foreningen til Søfartens Fremme der har ydet værdifuld støtte i forbindelse med rekrutteringen.
• Transas Danmark
• Bornholms flådeservice
• Benny Jakobsen
• Nautisk Teknik
• Total Danmark
• Christiansø
• Randers reb
• HH ferries
• Force
• Diesel House
• Haakon Vatle
• Sanistål
• Esap
Tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:
• Dualofficer Felix Christ, Mærsk
• Styrmand Niclas Poulsen, Skoleskibet Danmark
• Kaptajn Hans-Henrik Bøgelund, Viking Supply
Stiftelsen takker Søværnet for godt og inspirerende samarbejde.
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STØRRE ØKONOMISKE BIDRAG
Lauritzen Fonden		
Hede Nielsens Fond		
Torms Understøttelsesfond		
Iver C. Weilbach Fonden		
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond		
Paula og Axel Nissens Legat		
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond		
Asta og Jul. P. Justesens Fond		
Generalkonsul Jens Olsens Fond		
Ambjørn Holding		
Fonden til Søfarende og Søfartens vel		
Axel Muusfeldts Fond		
Corrit Fonden			
Fonden Julius Skrikes Stiftelse		
Generalkonsul Jens Olsens Fond		
Gudbjørg og Ejnar Honore’s Fond		
Marie og M. B. Richters Fond		
Monjasa A/S			
Simon Spies Fonden		
Torben og Alice Frimodts Fond		
Harald Halkiers Legat		
Hempel Fonden			
Frimodt-Heineke Fonden		
Ingeniør Sven Schultz og Hustru Karen Marie Schultz,
født Bertelsen’s Fond		
Kaptajn J. Chr. Jensen og hustru Magdalene,
født Schous Fond		
Svendborg Marineforening		
Danmarks Rederiforening		
Total Denmark A/S		
Dan-Bunkering A/S		
Friedrich Wilhelm Frank og Hustru Angelina Franks
Mindelegat			
Gilleleje Marineforening		
Rederiet M.H. Simonsen ApS		
Rederiet P.U. Sørensen		
Ane Marie & Martin Maurer		
Danmarks Marineforening		
Anker Nissen			
Frode Sønderstrup		
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300.000,00 kr
150.000,00 kr
150.000,00 kr
140.000,00 kr
100.000,00 kr
100.000,00 kr
100.000,00 kr
75.000,00 kr
70.000,00 kr
60.000,00 kr
60.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
50.000,00 kr
40.000,00 kr
30.000,00 kr
25.000,00 kr
25.000,00 kr
15.000,00 kr
13.000,00 kr
10.000,00 kr
10.000,00 kr
5.000,00 kr
5.000,00 kr
5.000,00 kr
5.000,00 kr
2.500,00 kr
2.400,00 kr
2.000,00 kr
500,00 kr
500,00 kr

Og mange, mange flere
Dertil kommer naturligvis de store bidrag til renoveringen af skoleskibet,
som dog først indgår i næste års regnskab
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 2014 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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STIFTELSENS 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 stiftelsens direktør. Han 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 2015 afholdt fire møder og har deltaget i to dagsejladser
med indbudte gæster om bord på skoleskibet.
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Lars Rosenberg Overby, advokat
(indtrådt 23/11 2009 – Næstformand den 28/2 2012 − 6/2 1014
– Formand fra 6/2 2014)
Ole Ingrisch, havnedirektør
(Indtrådt 8/5 2012 – Næstformand fra 6/2 2014)
Mogens Rasmussen, lektor
(indtrådt 22/9 1999, Formand den 28/2 2012 − 6/2 2014)
Niels Lehmann Christensen, dispachør
(indtrådt 1/1 2002)
Pernille Stage, læge
(indtrådt 5/2 1998)
Torben Frerks, direktør
(indtrådt 6/2 2014)
Mette Christensen, Forligsmand
Fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten
(Indtrådt 26/11 2013)
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STIFTELSENS ØKONOMI
Af direktør Asser Amdisen
Tilsyneladende har 2015 været et fantastisk år for stiftelsen. Det er meget
sjældent, at vi har leveret overskud på driften på mere end kr. 5 mio. Der
er også sket meget godt. Vores statstilskud er nu så høje, at de er tæt på at
dække den faktiske udgift ved at drive søfartsskole. Samtidigt har vi været
heldige med at få store bidrag fra private til vores aktiviteter. I begyndelsen
af 2015 afsluttedes et rigarbejde støttet af Augustinus fonden og et større
projekt vedrørende udskiftningen af Georg Stages to generatorer, som var
støttet af Torm-Fonden, JL-fondet og Sydfynske Dampskibsselskabs Fond.
Det gode resultat opstår takket være disse fornemme bidrag og den kendsgerning, at vi i året der gik, har arvet næste kr. 4 mio.
Stiftelsen arver ofte penge fra gamle elever. Beløbene varierer naturligvis, men de er altid velkomne. Direktion og bestyrelse gør sig altid ekstra
umage med penge, som er tilfaldet os på denne måde. De store arvebeløb
fra 2015 vil fx blive anvendt til den store renovering og bidrager derfor
direkte til, at skibet kan holde endnu i mange år og endnu flere unge kan få
en mulighed for at skaffe sig levebrød til søs.
Det er også renoveringen af skibet, som gør at overskuddet er så stort.
Størstedelen af overskuddet vil inden for de nærmeste år blive forvandlet til stål, aptering og et smukt nyt dæk til det gamle skib. Det er altså
ikke fordi vi forbereder etableringen af en pengetank i stiftelsens kontor på
land, men fordi vi bruger midlerne til at langtidssikre skibet og investere
i fremtiden.
På længere sigt har Stiftelsen stadig brug for andet end offentlige midler. Disse dækker næsten den daglige drift, men forsat renovering, udvikling af skolen og eventuelt øgede aktiviteter for skibet i fremtiden, er stadigt
ikke omfattet af bevillingen, så vi er både glade for og har brug for ethvert
bidrag.
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RESULTATOPGØRELSE 2015
		
Tilskud fra staten
Andre indtægter		
Omsætning i alt		
		
Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
Bygnings- og skibsdrift
Bygningens og skibets tilvejebringelse
Kostafdeling		
Markedsføring		
Driftsudgifter i alt
		
Driftsresultat		
		
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat		
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2015
9.445.200
6.919.713
16.364.913

2014 (t.kr.)
9.300
3.790
13.090

(6.281.167)
(1.991.857)
(362.151)
(1.734.046)
(528.812)
(170.675)
(11.068.708)

(5.884)
(1.770)
(300)
(2.940)
(581)
(468)
(11.943)

(5.296.205)

(1.147)

64.683
(0)
5.360.888

80
(9)
(1.218)

Udgivet af Stiftelsen Georg Stages Minde
A. H. Vedels Plads 18
Nyholm
1439 København K
www.georgstage.dk

