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Hvorfor skoleskibet
Georg Stage skal
sejle to togter
Af Asser Amdisen, Direktør

Da finansministeriets døre gik op i december
og finanslov 2019 kunne præsenteres, var der
en nyhed, som ikke fik meget opmærksomhed.
Skoleskibet Georg Stage havde fået bevilget kr.
8 mio. til at afvikle et ekstra togt i 2019.
Beløbet er ikke ret højt sammenlignet med
finanslovens

størrelse,

men

hos

Stiftelsen

Georg Stages Minde vakte beslutningen jubel.
Siden 1882 har skoleskibet uddannet unge til
en karriere til søs. Mange tror, at skibene er
enten opdragelsesanstalter for uvorne unger
eller

ferietogter

for

sejlsportsinteresserede

unge. Det er bare ikke sandt. Georg Stages
elever er helt almindelige danske unge, som
gennem opholdet får en praktisk uddannelse
med nærmest jobgaranti på trods af (eller på
grund af), at uddannelsen er praktisk og erhvervsnær.
Selvom der er et halvt år til finansloven for
2020 bliver lukket, så er vi allerede i fuld sving
med at skabe opmærksomhed om uddannelsen nu. Når dønningerne efter valget har
lagt sig, så går arbejdet med at færdiggøre
regeringens udkast til finanslov ind i sidste
fase. Stiftelsen Georg Stages Minde håber
naturligvis på, at regeringen vil medtage dobbelttoget i udkastet, men vi er en meget lille
fisk i et stort hav – og selvom ingen er modstandere af flere togter til Georg Stage, så
risikerer vi at blive glemt når de store udgiftsposter diskuteres.
Et projekt, som en sejlende søfartsskole, gør sig
desuden langt bedre i virkeligheden end i
regnearkets skær. Georg Stage er en atypisk
uddannelse,

for

atypiske

unge,

som

følgende søger job i en atypisk branche.

efter-

I Finansministeriets verden, som handler om
den typiske og normale verden, så kan prisen
for et skoleskib virke urealistisk høj og den
indsats som staten skal yde virke uforholdsmæssig stor. Men i virkeligheden er Georg
Stage en gigantisk overskudsforretning. Tal fra
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver
eneste gang et ungt menneske flytter sig fra
passiv forsørgelse til en plads på arbejdsmarkedet, så genererer det kr. 2,2 mio. til
statskassen. Det betyder, at hvis bare 8 elever
gennemgår den udvikling om året, så er Georg
Stage en overskudsforretning. Selvom man
aldrig kan dokumentere, hvad der ville være
sket med de unge vi sejler med, så er det
stensikkert, at det mindst er 8 elever på hvert
togt, som flyttes på den måde.
Det betyder, at selvom Georg Stage slet ikke
uddannede unge til Det Blå Danmark og
selvom skibet overhovedet ikke bidrog til
rekruttering til erhvervet, så ville skibet være en
dundrende overskudsforretning for samfundsøkonomien.
Og skibet uddanner faktisk til Det Blå
Danmark. Mere end 95% af vore elever kommer
i arbejde eller uddannelse og omkring 75%
ender med at arbejde til søs i kortere eller
længere tid. Selv de, som fravælger søen, får
faktisk en solid portion dannelse med, som de
efterfølgende kan bruge i samfunds- og
arbejdslivet. Dertil kommer, at skibet gennem
sine mange havneophold er med til at synliggøre en branche, som ellers er ved at blive helt
usynlig.

Vi fylder ikke meget i uddannelsesverdenen og
vi fylder især ikke meget på finansloven, men vi
fylder uendeligt meget i livet hos de elever, som
hos os får en uddannelse, et erhverv og en
mulighed for at blive ydende og betydningsfulde borgere i Danmark.
For alle andre uddannelser i Danmark, så
fungerer systemet sådan, at hvis en uddannelse har beskæftigelse, så kan uddannelsesinstitutionen optage så mange elever de vil.
Hvis en uddannelse uddanner til arbejdsløshed,
så dimensionerer ministeriet den. På Georg
Stage kommer alle vore elever i arbejde og
erhvervet skriger på flere unge – så det virker
ærligt talt mærkeligt, at man ønsker en
dimensionering af en uddannelse med 99%
beskæftigelse.
Indtil bevillingen til Georg Stage forhåbentlig
falder på plads enten ved udkastet til finanslov i
august eller ved finanslovens endelige udgave i
december, så vil vi af al kraft forsøge at råbe
presse, politikere og regering op for at fortælle
historien om vores uddannelse og vores elever.
Vi har åbne døre og både uddannelsen, økonomien og institutionen stiller gerne op til
nærmere granskning. Vi håber at se rigtig
mange på vores skib for vi er sikre på, at
Danmark ikke har råd eller lyst til at nedprioritere den mest succesrige og særlige uddannelse, som kongeriget kan tilbyde.

Dette dokument er udarbejdet for at fortælle
presse og politikere, at et dobbelttogt til Georg
Stage er en vigtig sag, som betyder noget
mange mennesker, men også er vigtig for hele
Danmark og samfundets økonomi.
Vi viser gerne skib og skole frem – selvom vi er
meget på søen – og når skibet ikke er tilgængeligt stiller undertegnede gerne op til
møder hvor som helst og nærmest når som
helst og formidler det glade budskab.
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Bilag A

Hvorfor skal skoleskibet Georg Stage
beholde sine to årlige togter?
Fordi rederierne mangler ubefarne skibsassistenter. Rederiet Esvagt har allerede meldt ud, at de
nu er nødt til at ansætte polske skibsassistenter, fordi der ikke uddannes nok danske søfolk.
Fordi det kun er skoleskibene, som har nok ansøgere. Uddannelsen findes også i land, men den
har færre ansøgere end pladser.
Fordi Georg Stage har kapaciteten og hvis ikke vi sejler to togter, så kommer skibet til at ligge
uden formål et halvt år hvert år.
Fordi ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd giver det kr. 2,2 mio. i samfundskassen, hver gang
en ung flyttes fra passiv forsørgelse og til et aktivt arbejdsliv.
Fordi blandt Georg Stages tidligere elever er kun 1-2 % arbejdsløse, hvilket ikke retfærdiggør
dimensionering.
Fordi Georg Stage med dobbelttogtet er til stede i danske havne og dermed skaber
opmærksomhed om alle Det Blå Danmarks uddannelser.
Fordi selvom det er billigere at uddanne i land, så er uddannelse på et skoleskib noget andet. På
land får eleverne 20 ugers god fuldtidsundervisning 37 timer om ugen. På skoleskibe får man 20
uger med 7 dage om ugen og 24 timer i døgnet.
Fordi private virksomheder og fonde lige har givet mere end kr. 60 mio. til en total rehabilitering
af skibet, så det nu er bedre end nyt.
Fordi det ekstra togt betyder, at 63 ekstra unge hvert år vil komme ud arbejdsparate, motiverede
og klar til at bidrage til samfundet.
Fordi Georg Stage uddanner verdens bedste søfolk.

Bilag B

Oplysninger om uddannelsen
Der uddannes årligt 126 skibsassistenter (matroser) på Georg Stage.
95% gennemfører uddannelsen.
98% er i arbejde eller uddannelse efterfølgende.
70% vælger en karriere til søs efterfølgende.
40% tager senere i livet en videregående maritim uddannelse.
Eleverne er rekrutteret bredt fra hele landet og fra alle socialklasser

En tredjedel af eleverne er piger, hvilket er ekstremt højt for en teknisk - og især for en
maritim uddannelse.
Uddannelsen er godkendt af Søfartsstyrelsen og lever op til IMO’s STCW konvention.
Tilsyn med uddannelsen føres af Uddannelses- og Forskningsministeriet og udføres
under lov om Maritim Uddannelse.
Georg Stage er den eneste danske videregående uddannelse, som ikke er fuldt
statsligt driftsfinansieret. Cirka 25% af udgifterne dækkes af fonde, virksomheder og
private.
Georg Stage får ikke taxametertilskud, men har på samme måde som Skoleskibet
Danmark sin egen linje på finansloven, hvor tilskuddet fastsættes.
Skoleskibet Georg Stage og skoleskibet Danmark er de eneste civile skoler i verden,
hvor man kan få en kompetencegivende maritim uddannelse på et sejlende skib.

Bilag C

Fakta om stiftelsen
Georg Stage er en sejlende søfartsskole. I 2019 påbegynder skoleskibet en ny tradition; nemlig at
sejle to togter om året. Skolen optager ved hvert togt 63 elever der i løbet af togtet får en
uddannelse som ubefaren skibsassistent. Uddannelsen er godkendt af Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Skibet ejes og drives af en stiftelse med hjemsted i København.
Det første Georg Stage blev bygget på privat initiativ i 1882. Det sejlede som skoleskib frem til 1934
og ligger i dag som museumsskib i Mystic Seaport, Connecticut. Det nuværende skib - Georg Stage
II - blev bygget i Frederikshavn i 1934. Fra 2015-2018 gennemgik skibet den største rehabilitering i
dets historie, og fremstår i dag i bedre stand end nogensinde før, og er fremtidssikret for mindst de
næste 50 år. Skibet er 54 meter langt og masterne er 30 meter høje. Den formelle størrelse er 281
bruttoregistertons. Det meste af skibet bruges til undervisning, forplejning og overnatning for
eleverne.
Undervisningen varetages af skibets besætning der lægger vægt på dannelse til godt sømandskab
og på en meget tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Selvom skibet er et sejlskib, så
indeholder uddannelsen alle de fag, som er nødvendige for efterfølgende at sejle på selv de mest
moderne skibe.
Skoleskibe har ikke altid haft ry for at være alt for moderne i deres pædagogik. Dette passer ikke
med virkeligheden. Lærerne på skoleskibet behandler eleverne som voksne mennesker og
respekterer elevernes personlige integritet.
Skolen har ud over fokus på de formelle kompetencer, ligeledes et konstant fokus på uformelle
kompetencer. Skibet ruster sine elever til videre uddannelse og til arbejdsmarkedet - og det virker.
Både gennemførelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten for færdige elever ligger altid solidt
over 95%.
Sammen med skoleskibet Danmark er Georg Stage med til at vise søfartsnationen Danmarks flag også under fremmede himmelstrøg. Georg Stage har krydset Atlanten et par gange og deltager så
godt som hvert år i Tall Ships Race.
Skolen får kr. 17,3 mio. i statstilskud, men det er dyrt at være både skole, hjem og dannelsesplatform
for unge mennesker. Med et stramt budget har skolen udgifter på kr. 19,3 mio. pr. år, hvilket gør det
tvingende nødvendigt med private bidrag.
Skibets kaptajner er Bjarke Wahlqvist og Jesper Amholt
Stiftelsens direktør er Asser Amdisen.
Se mere på www.georgstage.dk

Vind i håret
og en særlig ro
AF JULIE BERGDAL KOLATH

Thor Vorm

”Jeg har været presset – sådan lidt, hvad skal
jeg? Hvad er det egentlig jeg vil?” fortæller Thor.

Ifølge Thor er han kommet nærmere et svar på
den tvivl, mange unge kender til. Han har det
maritime tæt på, da flere i familien har sejlet. Nu
dyrker han selv kærligheden til sejlads ombord
på Georg Stage.
Forårets togt har budt på hårdt vejr og dermed
også udfordret og rustet eleverne i den spæde
start på livet til søs. Alligevel er glæden ved
sejlads intakt for Thor: ” Det er fedt at få noget
vind i håret, og stå midt ude i middelhavet og
tænke – det er da det fedeste det her. Der er en
helt anden ro, når man står ved roret og kigger
ud – udsigten er flot, og man nyder det bare”.

Praktisk arbejde med hænderne og samarbejde
er kilden til en helt særlig motivation for
ham: ”Jeg kan godt lide at have tingene i
hånden. Jeg har for meget krudt i røven til at
sidde stille og fokusere på bøgerne. Selv hvis jeg
sidder og har time her ombord og folk er oppe
på dækket, og får kommandoer, så hører jeg
lige med – og tænker, at jeg gerne ville være
deroppe”.

Thor er 19 år og kommer fra
Fåborg. Efter 9. klasse har han
blandt andet sejlet med S/V

Linden og arbejdet som opvasker
på en café.

”Det er fedt at få noget vind i håret,
og stå midt ude i middelhavet og
tænke – det er da det fedeste det her.
Der er en helt anden ro, når man står
ved roret og kigger ud – udsigten er
flot, og man nyder det bare” - Thor
Vorm.
Elevernes baggrunde er meget forskellige.
Der er elever fra Danmark, Grønland, Sverige
og Norge. De har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, er forskellige steder i
livet, men er alle mellem 17½ - 22 år gamle og
har forskellige fremtidsplaner. Den ultimative
fællesnævner er motivationen for at uddanne
og beskæftige sig indenfor det maritime. Den
motivation afspejles ifølge Thor i samarbejdet
ombord: ”De mennesker der er ombord, er
ikke nogen jeg ellers havde mødt. Det er helt
perfekt. Vi har lært at samarbejde - Man behøver derfor ikke at spekulere for meget,
man gør, hvad der er nødvendigt i øjeblikket
og løser opgaverne i fællesskab”.

Thor afmønstrer Georg Stage 21. juni 2019. Før
togtstart havde han brug for at komme ud og
finde sig selv. Nu har den arbejdssomme
praktiker fra Fyn søgt om at komme ud og få
mere sejltid. En skønne dag vil han gerne
være bådbygger og drømmer om at bygge
en replika af Skoleskibet København.

Hele verden som
arbejdsplads
AF JULIE BERGDAL KOLATH

Umar er i sit rette element. Han har altid vidst
at han skulle sejle og glæder sig til livet ude på
verdenshavene. Han er på togt med Georg
Stage fordi han mener at den bedste
søfartsuddannelse er en, man tager til søs. Her
får man tovenderne mellem hænderne og
lærer direkte hvordan tingene fungerer. Det er
lige netop sådan Umar trives og lærer bedst.
Udfordringer er intet problem, for som han selv
siger – så overkommer man jo også dem
Umar har fundet sin vej i uddannelsessystemet
og hans råd til andre unge er at vælge
uddannelse ud fra motivation. Hvis det, du kan,
er at være advokat, så skal du det. Hvis det, du
kan, er at være skibsassistent og du er virkelig
god til det, så er det det du skal. En ting er
sikker - en god uddannelse er en du selv har
valgt.

”En god uddannelse er noget man
helt selv vælger. … Forældre kan
nogle gange blande sig for meget
i sådan noget. Der er ikke nogen
andre folk, der skal bestemme,
hvad man skal lave til daglig.
Fordi det er noget, du skal gå i
hver dag. Er du glad – så er det
en god uddannelse” - Umar Wais

Men hvad er det egentlig der er tiltalende
ved livet til søs? Ifølge Umar er det den
alsidige

arbejdsdag

med

mange

forskelligartede arbejdsopgaver: ”Det er ikke
altid det samme arbejde. Tingene ændrer
sig. Du sidder ikke hele tiden på et kontor og
skriver på en computer ”.

Umar Wais
Umar er 18 år og fra Esbjerg.
Han har taget 9. klasse
og har tidligere sejlet på
Sørlandet og Fulton.

Livet til søs er også præget af en vis
uforudsigelighed. Der er en plan, men der kan
hurtigt opstå ændringer pga. vejret og det er
fedt, synes han. Derudover ser Umar hele
verden som sin kommende arbejdsplads, og
med en maritim uddannelse kan man bo og
arbejde i alle mulige lande, hvilket han selv
forventer at benytte sig af.
Pligt og ret er ifølge Umar nogle vigtige
emner at være bevidst om. Et godt job er et
job med gode arbejdsforhold – og hvor
arbejdsgiver stiller de rigtige værnemidler til
rådighed. Derudover skal arbejdsgiveren
overholde hviletidsregler mm. Til gengæld er
Umar også fast indstillet på give de 100 %,
som jo kræves, når man er påmønstret.
Umar afmønstrer Georg Stage 21. juni 2019.
Han skal herefter ud og opnå sejltid. På sigt
vil han gerne læse videre til befaren eller
direkte til kystskipper og så sætteskipper.
Ambitioner er der nok af i denne spæde start
på en karriere i det blå Danmark – eller
verden.

Når struktur og
natur forenes
AF JULIE BERGDAL KOLATH

Adam sejler for at prøve sig selv af. Tanken
om at sidde på et kontor omgivet af
menneskeskabte systemer indtil pensionsalderen, har fået ham til at opsøge verden
omkring sig og arbejde til søs i tæt kontakt
med naturen.

Adam Sjøqvist
Adam er 21 år og kommer fra

Adams historie afspejler mange andre unges.
Efter grundskolen, følger gymnasiet- hvorefter
universitetet er det oplagte valg. Det behøver
det dog ikke være. Netop den erfaring har
Adam gjort sig, da det gik op for ham, at der
måtte være mere i livet end bare at læse
bøger.
For Adam handler det maritime om struktur,
natur, samarbejde og kombinationen af teori
og praksis. ”Nogle gange er man nødt til at
lade naturen bestemme og det har jeg det
egentlig helt fint med. Når det er ude af
mine hænder, behøver jeg ikke bekymre mig
over, om jeg nu gør det godt nok. Der er ikke
det der ambitionspres, som der, hvor jeg
kommer fra. Det er naturen, der sætter præ-

Hvidovre. Han har p.t orlov fra
jurastudiet. Han har tidligere
sejlet med Staatsraad Lehmkuhl.

Både samarbejdet ombord og ”ude/hjemme”
kombinationen passer Adam rigtig godt. Det
kan selvfølgelig være svært med et afsavn til
familien, men alligevel kan han godt se sig
selv i den type arbejdsliv: ”Jeg kan godt lide
den måde, som vi arbejder på, hvor det bare
er intensivt. Fordi så føler jeg, at jeg får
udrettet noget. Jeg tror faktisk, jeg er bedst
til bare at arbejde intensivt i nogle indsatser.

misserne og det, synes jeg, er super fedt”.

Så faktisk ville juristlivet nok passe mig

Derudover fremhæver Adam, at han har lært,
at en sømand aldrig er rådvild - Man lærer at
overkomme udfordringerne, som de opstår,
og med de ressourcer man har:

komme til at tage det med hjem hele tiden”.

"Når du er ude til søs, og der er 14
dage til land i alle retninger, så er
der ikke nogen der kommer og
hjælper dig. Så hjælper du dig selv.
Det er nok den bedste
selvhjælpsbog, der findes, det er at
være til søs" - Adam Sjøqvist.

her. Det er virkelig intensivt, men det er også

Adam kombinerer sine praktiske kompetencer
fra Georg Stage og Staatsraad Lehmkuhl med
sin analytiske tilgang fra jurastudiet. En
tilgang, der fungerer rigtig godt ombord, da
de maritime uddannelser oftest kobler teori
og praksis ekstremt tæt.

dårligt, fordi jeg er på den måde. Så vil man

Det intensive i det sociale aspekt er også et
plus for Adam: ”Det her er virkelig reelt og
nærværende. Man er tilstede, når man er
det der gør det så godt. Så er man her
fandme, der er ikke andre steder at gå hen.
Man lærer at være nærværende og man
lærer at sætte en ære i det arbejde, man udfører”.

Adam afmønstrer Georg Stage 21. juni 2019.
Han har nu fået testet den maritime tilværelse, og forventningerne virker tilsyneladende til at være indfriet. Han vil gerne
finde hyre og komme til søs. Derudover overvejer han at søge ind som aspirant hos en af
rederierne – gerne hos Mærsk hvis den
mulighed byder sig.

