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det for at være en af landets flotteste
museumsgenstande.
Det var med nød og næppe, at
skibet 3. juli kunne modtage elever
til årets togt. På grund af den sene
start har eleverne sejlet videre til
24. november, hvor de fik deres beviser ved kaj i Alicante, Spanien.
Undervejs har det været i Århus,
hvor vi afviklede værkstedsskole, i
Østersøen, i Norge og ikke mindst
over Biscayen. Togtet er gået godt og
selvom skibet, som alle andre skibe,
som kommer direkte fra værft, har
haft sine børnesygdomme, så er
det gået over forventning og takket
være en dygtig besætning, så har vi
overvundet forhindringerne og givet
eleverne et godt togt, som man kan
læse om i kaptajnens beretning senere i dette årsskrift.
Da undertegnede sejlede med fra
Gotland til Stockholm, var det en af
mine opgaver, som Stiftelsens eneste uddannede historiker, at tage
eleverne med ind for at se Vasa. Lige
inden vi gik ind på museet blev jeg
ringet op af ministeriet, som kunne
viderebringe den skuffende nyhed,
at regeringen i sit udkast til finanslov 2019 ikke havde valgt at prioritere et dobbelttogt til Georg Stage.
Dobbelttogtet er en ide, som vi har
arbejdet med længe. Egentligt er den
jo åbenlys. Skibet Georg Stage har
altid sejlet et årligt togt, men hvorfor egentligt kun et. I øjeblikket har
vi mellem 150 og 300 ansøgere til

Ved direktør Asser Amdisen
2018 har været et vildt år ombord på
skoleskibet Georg Stage.
Da året begyndte, lå skibet i ruiner
på Assens Skibsværft. Vi nærmede
os dengang afslutningen på det gigantiske rehabiliteringsprojekt, hvor
skibet over en del år blev forvandlet
fra snart afdødt skib til et topmoderne skoleskib, som er bedre end da det
var nyt. Det har været et voldsomt
projekt, hvor skibet bogstaveligt talt
har været splittet fuldstændigt ad.
Mere end kr. 60 mio. er blevet
puttet i det gamle skib, hvilket har
betydet, at vi har fået alle vores
drømme opfyldt. Når man arbejder
med vedligeholdelse af gamle skibe
eller gamle bygninger, så ved man,
at det er særdeles sjældent, at den
slags sker. Det er et særligt privilegie
at få lov til at være med til og vi er
vores bidragsydere dybt taknemmelige for, at det var muligt.
Der er også blevet lagt kræfter i fra
besætningens side. Når andre hører,
at man arbejder på et skoleskib, så
ser de straks lyseblåt vand og appetitlige hvide vestindiske sandstrande, men for vores medarbejdere har
virkeligheden har været at ligge i
februar måned på et værft i Assens
og kravle rundt under dæk for at få
ordnet det sidste. Alle der har knoklet med projektet har en helt særlig
aktie i, at Georg Stage efter i år fortsat vil fungere som skoleskib i ste-
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Bevillingen rækker ikke længere,
men mon dog ikke den bliver gentaget. Trods alt så har hverken de mulige elever, Det Blå Danmark eller
for den sags skyld det danske samfund råd til at tage det ekstra togt fra
Georg Stage.
Det betyder også, at lige som vi
er ved at være færdige med det ene
store projekt, så bliver vi nødt til at
kaste os ud i det næste. Det er ikke
helt let for nogen virksomhed at fordoble sin størrelse på et år, men vi
har planlagt godt og nu udfører vi.
Samtidigt med det skal skib, kontor, bestyrelse og besætning tale om
fremtiden. Livet med Georg Stage er
lige som at gå i bjerge eller sejle på
bølger – der er altid en ny bag den
man lige har kæmpet sig over. Georg
Stage er en så god ide, at der stadig
kan udvikles meget på den og den
kan udbredes meget mere end den
allerede er.
Ofte bliver vi spurgt om, hvornår
vi er færdige og svaret på det er, at
når alle unge i Danmark uden problemer får den bedst mulige uddannelse, når Det Blå Danmark får
de bedste unge kandidater og får et
boost i væksten fra disse unge mennesker og når de værdier, som ligger
bag Georg Stage er så indbyggede
i alle danskere, at de kan gentage
dem, når de bliver vækket midt om
natten. Den dag er vi færdige, men
det bliver nu nok næppe i undertegnedes levetid.

hvert togt, så der er masser af unge,
som gerne vil sejle. Skibet har langt
bedre af at være i gang end være
pakket ind i plastik otte måneder
hvert år. Det har altid været sådan,
at elever fra Georg Stage kommer i
arbejde eller job, men i de senere år
er efterspørgslen fra Det Blå Danmark også steget markant.
Når man hører på især ældre søfolk, så lyder det ofte, som om den
danske sømand er en historisk genstand på linje med Grauballemanden og Gorm den gamle. Det er vel
også rigtigt at den romantiske drøm
om Peder Most, der drager ud i verden og bliver gift med Stillehavsprinsessen, næppe har meget på
sig mere, men der er stadigt masser
af arbejde på havet og der er mange
gode karrierer, som starter til søs.
Den danske sømand har det godt,
men han er bestemt ikke, hvad han
har været – men sådan er det jo med
det meste.
Så vi har skibet, vi har eleverne
og rederierne har efterspørgslen –
så mangler der kun den politiske
velvilje. Den var der ikke i august,
men da politikerne havde fået tid
til at tænke sig om, så ændrede de
heldigvis holdning. Første december kl. 15 gik forhandlerne fra Dansk
Folkeparti og regeringen ud gennem
Finansministeriets dobbeltdøre og
blandt meget andet kunne de fortælle, at der var afsat kr. 8 mio. til
et ekstra togt på Georg Stage i 2019.
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3. juli

Eleverne møder på Holmen

16.-21. juli

Esbjerg, Tall Ship Race

26.-28. juli

Stavanger

31.juli-13.august

Aarhus, VM i sejlads

16.-20. august

Christianshavn, 400-års jubilæum

29.-31. august

Stockholm

4.-6. september

Mariehamn, Åland

9.-13. september

Christiansø, midtvejsprøver

16.-18. september

Assens

29. september-1. oktober

Falmouth

12.-15.oktober

Vigo

20.-23. oktober

Portimao

29. oktober-1. november

Alicante

5.-13. november

Menorca, eksaminer

16.-23. november

Alicante

23. november

Afmønstring
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i loftet, når man skulle sove, hvordan opvasken blev taget i hånden,
og ikke af en maskine, og at det ikke
hed ‘opvask’ og ‘seng’, men derimod
‘bakstørn’ og ‘køje’. De fik nyt tøj, der
kunne holde til vejret og klimaet.
Tøj der også blev en uniform, hvilket gav eleverne et tilhørsforhold til
skolen, men som også forvandlede
deres identitet til at handle mere om
hvad man gør, fremfor hvordan man
gik klædt. Alle var i udgangspunktet ens, og man blev bedømt på sine
handlinger.
Store dele af den grundlæggende,
maritime uddannelse til søfartserhvervet handlede om at lære at begå
sig på et skib og få dets bevægelser
og rytmer lagret i kroppen.

Af Bjarke Wahlqvist
3. juli
Første mødedag. Efter mange måneder på værft og utallige timers
forberedelse, oprandt dagen endelig, hvor dét det hele handler om,
endelig startede. 63 nye elever stod
klar ved gangvejen – parate til at
starte på et helt nyt kapitel i deres
liv. For de flestes vedkommende
også helt uvidende om, hvad der
ventede dem de næste 21 uger; kulinger på Nordsøen, frygt for højden
i masterne, hårdt arbejde på alle
tider af døgnet, søsygen, venskaberne, stoltheden, timerne, fællesskabet, disciplinen, læringen, tvivlen, konflikterne – og løsningerne!
Alle elever var i alderen 17-23 år,
og ud af de 63, var 20 af dem kvinder. De blev udvalgt blandt 182 ansøgere. Ikke udvalgt på baggrund
af bedste karaktergennemsnit eller
kvoter, men derimod for deres forskelligheder. Og med den ene fælles
betegnelse at de alle havde lyst til at
udforske det blå erhverv.
Uddannelsesministeren Tommy
Ahlers valgte at holde fri fra sin sommerferie fra Folketinget, og holdte
en fin tale for vores elever, og ønskede dem velkomne i det maritime
skolesystem. Efter velkomsten blev
forældre og kærester hurtigt sendt
hjem, så arbejdet med at transformere de unge til Georg Stage-elever
kunne begynde. De første dage gik
med at lære skibet, deres nye hjem
i 21 uger, at kende. De skulle lære
om hvordan man bandt sin seng op

6. juli
Sikkerheden skulle være i top, så
inden afgang afholdte vi diverse sikkerhedsøvelser. Denne dag blev der
afholdt en større redningsøvelse om
bord, hvor alle blev introduceret for
sine opgaver, og alt redningsudstyr
blev testet. Uddannelsen inkluderede et søsikkerhedscertifikat, der
krævede at alle elever, blandt andet,
kunne vende en flåde. Det foregik i
Københavns havn langs skibet. Nogle år har dette været en kold fornøjelse, men i år var det en sand fornøjelse, på grund af det sene togtstart
og rekordsommervarmen.
10. -12. juli
10. juli blev det endelig afgang –
men først en brandøvelse. Så snart
vi var til søs, skulle vi klare os selv,
8

i Isefjorden, hvor vi lærte at sejle
fuldrigger. Her øvede vi sejlsætning,
sejlbjærgning, stagvending og halsning til vablerne sprang frem. Der
var ikke plads til alle på dæk, så i
mellemtiden afholdte besætning og
elever forventningsseminar, og afstemte forventningerne til hinanden
og årets togt.
Efter det lange ophold på værft
hvor der blev skiftet store mængder
stål, havde deviationens indvirkning på magnetkompasset ændret
sig markant. Vi udnyttede det stille
vand og styrmandens evner, og lavede et par omsvejninger og får derfor
hurtigt styr på magneterne.
Mens vi sejlede rundt i fjorden,
begyndte vores nye Ecdis system at
drille, og vi valgte derfor at gå ind i

og vi var derfor helt afhængige af, at
alle vidste præcist hvad de skulle
gøre i tilfælde af uheld om bord. Vi
lavede derfor mange øvelser i løbet
af togtet. I forbindelse med afgang
var der arrangeret “store vinkedag”,
og vi havde i den forbindelse flyttet
skibet fra den sædvandelige plads i
maskingraven, hen til Bradbænken.
Dels var der mere plads til gæster,
og dels gav det en flottere afsejling,
da man ikke behøvede at lave så
mange manøvrer for at komme fra
kaj. Som altid var det en fest med
mange familier, kærester og venner,
der krammede farvel til de meget
forventningsfulde elever.
Turen gik mod Esbjerg og Tall
Ship Race, men vi var ikke færdige
med at træne. På vejen sejlede vi ind
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kvartermestrene styrede os sikkert
igennem kanalen.

Hundested, for at få en tekniker til
at se på systemet. Eleverne fik deres første spadseretilladelse, hvilket
vakte så stor glæde, at man næsten
skulle tro at de havde været til søs
i flere måneder. Problemerne med
Ecdissen blev hurtigt løst, og vi afgik Hundested kl 22.10 den 12. juli.
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16. juli
Vi ankom til Esbjerg, hvor der ventede et stramt program. Eleverne skulle på tre dages intensiv brandskole,
hvor de fik certifikat som røgdykkere. På kajen ved Georg Stage, var der
samlet et maritimt uddannelsescenter til formidling af mulighederne i
Det Blå Danmark. Esvagt havde brug
for rigtig mange ubefarne skibsassistenter, og arrangerede derfor et
rekrutteringsevent i havnen for vores elever. Her fremviste de bl.a. fast
rescue boats, og viste helikopterredning og inviterede til besøg på
et af deres skibe. Der blev desuden

14. juli
På grund af vestlige vinde i Skagerrak og en stram tidsplan besluttede
vi at gå igennem Kielerkanalen. Det
sparede os for et par dages modvind
og en hel del bunkers.
Turen gennem kanalen gik rigtig
fint. Dog mente lodsen ikke at vores elever var dygtige nok til at styre endnu, så de måtte se på imens

10

afholdt to koncerter på Georg Stages
dæk, og der var i alt 1667 besøgende
om bord ved åbent skib. Elevernes
landlov brugte de på at puste ud,
og se på alle de mulige fremtidige
arbejdsplader, der var samlet i havnen.
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21.-24 juli
Georg Stage afgik fra Esbjerg som det
første i skib i Parade of Sail. Turen
gik mod Stavanger i Norge. På denne sejlads var det ikke kapsejlads,
men i stedet Cruise and Company,
hvilket betød at der var sat tid af til
at skibene fulgtes ad og ankrede op,
eller besøgte små havnebyer på vejen. Den 24. juli valgte vi at ankre
i Dysjalansfjorden og firede jollerne
af, så vi fik uddannet nogle fartøjsførere i en fart. Alle elever kom igennem §17 kurset, og var klar til at
svejse så snart vi ankom til Aarhus
senere på togtet.

31. juli – 2. august.
Vi ankom til Aarhus. Den 2. august
var der officiel åbningsceremoni for
VM i sejlads. Vi fik en fin plads som
kulisse bag scenen, hvilket gav en
del pressedækning.
De tidligere år holdte vi altid
værkstedsskolen på Holmen i Teknikskolens værkstedslokaler, men
i år fik vi lov til at leje Aarhus maskinmesterskoles lokaler, der lå tæt
ved Dokk1, hvor vi også havde fået
kajplads. Aarhus blev, udover værkstedsskolen, brugt på intensiv undervisning i radiocertifikat.

26.-28. juli
Den 26. juli ankom vi til Stavanger
og her var der mere tid til at deltage
i diverse sportsarrangementer med
de andre skibe. Der blev også tid til
at besøge den hollandske fuldrigger
Stad Amsterdam, der var et nyere
sejlskib (bygget i 2000), og sejlede
som cruise skib. Mange af vores tidligere elever startede deres karriere
der, og de var meget interesserede i
at ansætte vores elever, da de syntes
de fik en god grunduddannelse.
D. 28. juli afgik vi – dagen før den
officielle parade, for at nå til Aarhus,
hvor vores elever skulle på værkstedsskole, og hvor vi skulle deltage i
den officielle åbning af VM i sejlads.
Turen bød på de første bølger, og
dermed også de første søsyge elever.

11.-12. august
Vi havde en VIP-sejlads med Århus event, hvor blandt andet HKH
Kronprins Frederik deltog. I Aarhus
havde vi 2665 besøgende ved åbent
skib. Alle elever bestod også radiocertifikatet, og samarbejdet med
Aarhus maskinmesterskole fungerede, så vi fik et udmærket værkstedsskoleforløb.
Den 12. august mønstrede stiftelsens bestyrelsesformand og næstformand, der skulle have et indblik i
vores arbejde om bord.
11

20. august-29. august
Den 20. august forhalede vi tilbage
til Holmen og bunkrede diesel og
vand, inden vi afgik mod Stockholm. Klokken 15.00 var der afgang
fra Holmen. Vi satte sejl uden for
molerne og disse stod hele vejen til
det nordlige Gotland, hvor vi ankrede den 23. august. Her satte vi maskinmesterens børn af, og om bord
kom stiftelsens direktør og et bestyrelsesmedlem.
Vi fik et par dage med undervisning og jullesejlads, hvor der blev
tid til at rigge smakkejollerne til, og
der blev afholdt daglige kapsejladser om aftenen. Fartøjsførere uddannes i motorjolle.
Den 26. august fortsatte vi mod
Stockholm. 3. styrmanden der
stod for ruteplanen, havde lavet
en spændende rute ind i Stockholms skærgård, hvor vi fandt
alle de mindste passager, som
vi muligt kunne sejle igennem.
Den 27. august gik vi til ankers ved
Eknø, hvor der var så småt at vi var
nødt til at lægge trosserne i land,
der ikke var plads til at svaje rundt.
Den 28. august ankrede vi i Vazholmsfjorden. Her kom en tidligere
svensk elev og kvartmester om bord.
Hun sejlede nu hos den svenske
kystvagt, og lodsede os ind til Stockholm
Den 29. august ankom vi til Stockholm. Her var der arrangeret museumsbesøg på Vasa museet.
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13.-15. august
Afgang fra Aarhus. Starten af sejladsen blev en anelse udfordrende,
da vi sejlede en hårdvind fra en
kuling fra øst. Vi krydsede mellem
Samsø og Ebeltoft vig, og lavede
tolv halsninger og en stagvending
i løbet af natten. Vi blev desværre
nødt til at starte op for motor i tre
timer, for at komme rundt Sjællands
odde. Til gengæld holdte vi den for
sejl resten af vejen, og vi ankom
til Helsing den 14. kl 22.10. Vi var
derfor klar til at stå tidligt op næste
morgen, hvor vi var med på øvelse
med HH/Scandlines i krisestyring.
Den 15. august afgik vi Helsingør,
og ankom til Holmen i København.
I København afholdte vi bestyrelsessejladser, hvor vi takkede venner og
støtter for opbakningen tiil Georg
Stage det seneste år. Derefter forhalede vi til Asiatisk Plads, som en del
af fejringen Christianshavns 400-års
jubilæum. Der kom i alt 4171 besøgende til åbent skib.

1.-4. september
1. september var der afgang fra
Stockholm. Vi stævnede nu mod
Åland. Vi havde en god sejlads, og
ankom ved Storby, og lagde til ved
ankerpladsen der lå ud for et post12

ked for mælk og anden proviant.
Vi fik en fin vind, og kunne føre røjler i top. Eleverne forberedte sig også
på den forestående midtvejsprøve.

hus, som var bygget i den russiske
Zars tid. Huset var enormt i forhold
til alle de andre bygninger på øen,
men det var også anlagt for at vise
Vesten Ruslands storhed.
4. september ankom vi til Mariehamn, hvor vi besøgte søfartsmuseet
og Pommern.
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9. september
Ankomst kl 10.00 på Christiansø.
Vi havde en sydvestlig vind der gav
medvind ind til Christiansø havn,
hvilket gjorde det svært at bremse i
løbet, da der var meget smalt. Havnen bestod af et smalt løb mellem
Frederiksø og Christiansø, der krydses af en gangbro. På grund af medvinden ringede vi ind, og fik åbnet
broen i tilfælde af, at vi ikke kunne
nå at stoppe. Så havde vi dermed en
mulighed for at fortsætte videre igennem løbet uden at lave skader. Ankomsten forløb dog uden problemer.

6. september
Afgang fra Mariehamn. Vi havde
bestilt proviant, men denne kom tilsyneladende med færgen fra Sverige
senere på dagen. Da vi skulle afgå
kajen på grund af et andet skib skulle have pladsen, var vi derfor nødt
til at afbestille provianten. Efter afgang sendte vi derfor hovmesteren
og seks elever i land med jollerne,
for at tømme det lokale supermar-
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Vi blev mødt velkommen af Christiansøs nye kanonlaug, der skød en
fin salut af, med en regnbue af glimmer, foran boven. Georg Stage har en
lang tradition for at besøge Christiansø, som går helt tilbage til 1882.
Det betød også, at der var en lang
række traditioner der skulle afvikles
ved sådan et besøg. Efter ankomsten
blev havnepersonale, kanonlaug og
børn inviteret om bord som de første. Eleverne fik en rundvisning på
øen af de beboere der tidligere har
været Georg Stage-elever. Oftest var
vi på besøg i forbindelse med den
afsluttende eksamen, men i år var
det midtvejseksamen der gjaldt. Den
blev afholdt på det lokale forsamlingshus Månen.
Beboerne lavede også et kæmpe
kagebord, der blev serveret i det nyrenoverede store tårn (fyret). Skibet
inviterede øboerne til grillfest om
bord, hvor beboerne mødte op med
musik og spillede op til dans.
Som tak for gæstfriheden hjalp vi
øens håndværkere og tilbød dem vores arbejdskraft. 60 mand i 8 timer
gav en del timer, hvor eleverne blandt
andet malede kanoner og lugede
mellem de store fliser på langgaden.
Vi skulle afgå den 12. september,
men desværre var vejret imod, og vi
blæste inde i et døgn.
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kom til Assens den 15. september
kl 10.00, hvilket var godt, da det
gav en ekstra dag til at udarbejde
nogle mangler efter værftsopholdet.
Vi holdte åbent skib for offentligheden i samarbejde med Assens
vært, hvor der kom 1200 besøgende.
Værftet gav pølser og øl til alle, og
viste billeder af forløbet i sømandsforeningens lokaler. Stiftelsen inviterede alle involverede i rehabiliteringen på mad og drikke efter åbent
skib, og takkede alle der havde arbejdet på skibet igennem det lange
værftsophold, og gav dem muligheden for at se det færdige resultat.
17. september
Afgang Assens kl 21.00 mod Falmouth.
Vi tog atter en gang Kielerkanalen
på grund af dårlige vindforhold i
Skagerrak. Denne gang var eleverne blevet dygtige til at styre, og fik
lov af lodsen til at stå til rors. Da vi
kom ud i Elben ved Brunsbüttel gik
strømmen imod os, og vi ankrede op
og ventede et par timer på at tidevandet vendte.

13. september
Afgang kl 10.00 om morgenen. På
vej mod Assens fik eleverne deres
karakterer fra midtvejseksamen. Vi
sejlede op i Ærøsund på en nordvestlig kurs, og kunne dermed
sætte sejl for sydvestlig vind. Vi
fortsatte op gennem farvandet ved
Als, og vi gjorde god fart og kunne
ankre om aftenen ud for Als. Vi an15

om bord, og holdte et foredrag for
vores elever, om hans oplevelser i
Sydhavet og Antarktis.

Vejrudsigten meldte om et lavtryk
der bevægede sig igennem Norsøen,
og gjorde det umuligt at komme
vestover. Det blev hurtigt klart, at
det var et af de større lavtryk der
kom til at række fra det nordlige
Tyskland og op til Norskekysten. Vi
var derfor nødt til at søge ly og prøvede at nå Den Helder. Dette nåede
vi dog ikke. Vi gik mere eller mindre
i stå nord for grænsen mellem Holland og Tyskland. Vi vendte rundt og
sejlede ind i Emden, og ankrede ud
for Delfzeil. Det blev til fire døgn til
ankers, imens at stormen Knud raserede ude i Nordsøen med vinstyrker
op til 90 knob. Vi lå godt og sikkert,
omend uroligt, og blev trukket rundt
i sokankret for skiftende tidevand og
vind i stormstyrke. Vi var dog glade
på trods af det kedelige vejr, da undervisningen kunne fortsætte og for
at vi ikke var ude i Nordsøen.
Da vi endelig afgik Emden, fik vi
smult vande og medvind gennem
den Engelske Kanal, hvilket gjorde
at vi alligevel ankom til Falmouth
dagen før planlagt. Vi ankrede og
gjorde skibet klar til ankomst.
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1. oktober- 12. oktober
Sejlads fra Falmouth til Vigo over
Biscayen. På dette ben fik vi en afløser styrmand, der underviste i tanker familiarization, og en læge der
skulle hjælpe vores 1. styrmand i
tilfælde af, at der opstod uheld på
vej over Biscayen. Vi fik rigtig god
vind aften for tværs, og turen over
blev en ren fornøjelse. Vi sejlede
hurtigt med rolige bevægelser. På
nattevagterne fik vi besøg af kæmpe
flokke af delfiner, der jagede fisk. De
blev samtidigt oplyst af morild, så
det lignede lysende kometer i vandet. I dagtimerne så vi finhvaler flere
gange i døgnet.
Den 4. oktober løjede vinden
af, og vi kom til at ligge helt stille.
Men vi var næsten fremme, og der
var god tid, så vi flød bare rundt
og ventede på vinden – der kom et
døgn senere. Vi fik et lille pusterum,
og nåede lige at droppe anker ved
byen Ferrol, inden et nyt kæmpe
lavtryk, der tidligere var en caribisk orkan, ramte Europa vestfra.
Ferrol var en lille by der lå på den
nordlige side af Cap finnesterre. Her
lå der en helt perfekt, naturlig havn,
der var blevet brugt som flåde- og
værftshavn i alle tider. De havde
også et stort museum om skibsbyggeri, så vi indklarerede skibet,
og sendte alle eleverne på besøg.
Vi blev liggende i Ferrol et par dage,
indtil stormen i Biscayen blæste
forbi. Vi fik lidt gammel dønning
fra nordvest da vi gik ud, men ingen
vind.
Vi fulgte kysten rundt Cap Fin-

28. september– 1. oktober.
Falmouth var en meget rolig havn.
Det var den første havn på togtet,
hvor der ikke var planlagt nogen arrangementer. Vi lå desuden ved en
kaj som var aflåst for offentligheden,
hvilket betød at der ikke var nogen
mennesker på kajen, så vi kunne
ikke afholde åbent skib. Vi slap dog
ikke helt for besøg, da vi blev kontaktet af en tidligere Withbread sejler og eventyrer, der havde hørt om
vores skole, og som var så fascineret
at han gerne ville bidrage med noget. Han fik derfor lov til at komme
16

i ankeret, for at se om vi kunne få
deres liner fra ankerkæden. Det lykkedes uden at linerne tog skade, og
fiskerne var glade igen.
Vejrudsigten meldte om et nyt lavtryk på vej indover, og vi valgt derfor at sejle i havn, frem for at ligge
endnu en nat på den mindre gode
ankerplads.
Vi mærkede at der var en urolig tid
at sejle i området, og vi blev nødt til
at udskyde afgangen fra Vigo, da der
samme dag blæste en orkan indover
Portugal – den første nogensinde.
Vi sejlede ud da lavtrykket var
blæst forbi. Ud for Vigo kunne der
stå en seriøst høj dønning. I løbet af
natten virkede dønningen til at være
aftaget, og der lægges en sydlig kurs.
Det indvirkede sådan, at vi kom på

nesterre, og ankom til Vigo bugten
to dage før beregnet, og ankrede ved
øen Islas Cies. Ankerpladsen gav
god beskyttelse fra Atlanterhavet,
men i løbet af natten blæste det op
med bygevejr langs med øen. Vi fik
vindstyrker op til 55 knob, og begyndte at drive for ankeret. Vi drev
på et tidspunkt med op til tre knob
agter over, og fik først stoppet, da
maskinen kobles på. Maskinen hjalp
os med at holde os i position med
ankeret resten af natten.
Næste morgen var vinden løjet af,
og vi havde flyttet os ca. 1,5 sømil.
Rundt om ankerpladsen havde de
lokale fiskere udsat garn, og dem
havde nu trukket ankeret henover.
Fiskerne kom ud og brokkede sig
lidt. Vi startede derfor med at hive
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2. november
Vi sejlede fra Alicante den 2. november i skiftende bygevejr, i let vind til
kuling på et par timer. Eleverne var
ved godt mod, men også trætte og
mætte af oplevelser. Vi nærmede os
afslutningen på togtet, og vi kunne
mærke at det var et lidt længere togt
end normalt. På et ‘normalt’ togt
ville vi begynde på Holmen, og igen
være der ved afslutningen. På nuværende tidspunkt havde det været
normalt at ankomme til København,
hvor et nyt kapitel kunne starte med
nedrigning, og fri om aftenen og i
weekenderne.
Vi ankom til Menorca, hvor vi afholdte eksamen. Bugten i Menorca
var som ved Ferrol; en perfekt, naturlig havn der gav ly fra alle vindretninger. Vi kunne ikke få en kaj,

tværs af dønningen, og vi tog et par
gode rulninger der sendte kaffekander, og alt andet løst, på fart henover
dækket. Begge lønninger tager vand
ind over siden. Kursen blev ændret
hurtigt, og vi var nødt til at tage et
lille ben ud i Atlanterhavet, indtil
dønningerne lagde sig, så vi sikkert
kunne lægge en sydlig kurs igen.
Vi planlage at sejle til Cartagena,
men da vi ankom havnen, fik vi
pludselig en melding om at der ikke
var kajplads. Det var på trods af at
bookingen var lavet mange måneder
i forvejen. De fandt en plads til os i
en yacht havn, men den var ganske
kringlet, og lå bag en masse store og
dyre yachter. Da de blæste en kuling
agten fra, valgte vi ikke at risikere
noget, og satte i stedet sejl mod Alicante.
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klar til vinteren og næste holds
elever der skulle starte i februar.
Der blev arbejdet hårdt for at aflevere skibet i bedre stand, end da
de modtog det. Det lykkedes overordnet rigtig fint, og vi konstaterede
at det tog rundt regnet et togt at få
skibet helt på plads, efter et så stort
værftsopholder, som vi var i gennem
i vinteren 2017-18.

hvor vi gik på langs, og måtte derfor
hækfortøje som en anden lystyacht.
Det fungrede rigtig fint, bortset fra at
skibets lønning ikke var bygget til at
have en gangvej agter.
Vi lejede et eksamenslokale ved
den lokale nautiske skole og sejlklub,
som lå blot 100 meter fra skibet.
Vi havde besøg af to observatører
der agerede censorer ved de mundtlige eksaminer. De var fra henholdsvis søværnets teknikskole og søværnet, og de var samtidigt sat til at lave
lidt rekruttering hos vores elever.
Efter veloverstået eksaminer, forhalede vi skibet til Alicante, hvor
vi gjorde skibet klar til to måneders
oplægning. Da den teoretiske undervisning var overstået, havde eleverne et ønske om at blande skifterne,
så de kunne prøve at bo og spise
med dem fra de skifter. Det blev en
fin sejlads, hvor alle igen skulle vise
sig fra sin bedste side, og nogle af de
konflikter der havde oparbejdet sig i
løbet af de sidste fem måneder, blev
lagt på hylden et øjeblik.
I Alicante blev alle fordelt på
forskellige hold, for at gøre skibet

22.-23. november
Eleverne fløj hjem den 23. november, men dagen inden afsluttede vi
arbejdet klokken 12.00, for at bruge
den sidste dag på at sige farvel til
hinanden. Det blev en rigtig fin afslutning med middag, taler, sange og
tilmed også en revy. Det hele afsluttedes med hygge på dækket.
Fredag d. 23. november blev de
sidste skabe ryddet, der blev uddelt
certifikater og flaget blev strøget som
symbol på, at nu var årets togt slut.
Bussen saluteres med skibets
horn, da den drejede om kajens hjørne på vej mod lufthavnen. I horisonten ventede nye oplevelser.
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I 2013 begyndte udfasningen af forsvarets uniformer. Denne skal erstattes
af en uniform i multiterrænsløring – den såkaldte “multicam-uniform”.
Det er ikke kun de eksisterende kampuniformer der skal skiftes ud, men
også søværnets traditionelle uniformer. Udfasningen vil dog også have den
konsekvens, at skoleskibet Georg Stages besætning og elever, ikke længere
kan få sine uniformer fra søværnet. Noget der ellers har været tradition for.
Spørgsmålet om hvad der så skal ske med Georg Stages uniformer, trænger
sig på. Skal der tænkes i nye uniformer, eller skal de traditionelle bevares?
For at komme nærmere et svar, har jeg talt med en marinehistoriker og en
modedesigner, for at få deres bud på hvad en sømandsuniform egentlig er.

med en ph.d. i flådehistorie. Han
er ansat som museumsinspektør på
Bornholms Museum. Tidligere har
han haft sin gang på Krigsmuseet
(tidligere kendt som Tøjhusmuseet,
red.) og er en af Danmarks mest vidende når det kommer til sømandsuniformer.
Da man i sin tid indførte sømandsuniformen var det med formålet at
iklæde sine arbejdsfolk i praktisk,
varmt tøj til søen. Inden da var det
normalt at besætningen arbejdede i
sit eget tøj der oftest var dårligt egnet til dette. Flådens uniformer blev
indført i 1722, hvilket var efter den
danske søhelt Tordenskjolds (16901720) tid.
“Når man ser portrætterne af Tordenskjold, så er der ikke noget ved
hans tøj som signalerer “sømand”
fortæller Seerup. “Han kunne lige så
godt have været en købmand.”

Af Trine Lykkebak Larsen
Der findes forskellige tolkninger af
sømandsfiguren inden for litteraturen. Tintin-figuren Kaptajn Haddock
repræsenter den attitudestærke,
skæggede og piberygende sømand.
Anders And er et andet eksempel.
Han er iklædt blå busseronne og hat
– et mere formelt udtryk. Og så er
der virkelighedens sømænd som vi
kender dem. Dem der går i orange
kedeldragter langt ude på Nordsøen
og de hvidklædte matroser på Kongeskibet Dannebrog. Sidstnævnte
oser af tradition og ordentlighed –
noget der også kendetegner den maritime branche.
“Søfolk har mange ansigter, og
sømandsuniformen har udviklet
sig meget siden sin begyndelse i
1680’erne”, fortæller Jakob Seerup.
Jakob Seerup er uddannet historiker
20

“Det at bruge den mørkeblå er helt
gængs, frem til her for et par år siden, indtil man kom på den skøre
idé, at søfolk også skal gå i multicamouflage – som om de skulle ud og
rende i muddergrøfter sammen med
hærens folk” påpeger Seerup.

Fra midten af 1800-tallet blev tøjet meget uniformt og den blå busseronne, med hvide striber, bliver
standarden i de fleste nationers mariner og handelsflåder. I starten var
den danske flådes uniformer røde.
Derefter blev de, i en kort overgang,
grå. Siden 1754 har uniformerne
været mørkeblå.
Den blå farve har i høj grad været
inspireret af englænderne, som valgte den karakteristiske mørke, marineblå farve. Danmark, samt resten af
verdens mariner, tog hurtigt farven
til sig. Den officielle engelske Royal
Navy Officer uniform blev dog ikke
indført før 1749, altså hele 27 år efter at den danske flåde fik sin første
uniform.
På trods af at den blå uniform har
været brugt i over 200 år, skal dette
snart ændre sig.
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SKULDERDISTINKTIONER OG
GULDGALONER
Ud over at være varme og gode at
bevæge sig i, afspejlede uniformerne
også hvilken hierarkisk plads søfolkene havde i rangsystemet. Før uniformerne blev indført, signalerede
man sin rang ved at fremvise guld
på tøjet samt med sløjfer og guldgaloner langs knaphullerne.
“I 1770’erne får man skulderdistinktioner – altså det der senere
bliver poletter. Det udvikler sig frem
til omkring 1807, hvor vi får den

Ukendt årstal, skoleskibet Georg Stage: Uniformerne er med til at signalere
rang. På den måde er det tydeligt for enhver – både ven og fjende, hvem som
har kommandoen på skibet.
21

syv verdenshave og bringe rigdom
hjem til fædrelandet. At de fleste så
er filippinere, er så en anden sag.
Men alle bliver jo lidt glade indeni,
når et flot, stort, lyseblåt Mærsk skib
sejler forbi”.
Befolkningen har dog ikke altid
haft dette positive indtryk af søfolkene. Tværtimod.
“I København var man jo nærmest
bange for søfolk. De var kendt som
slagsbrødre og uromagere. De fik
forbud mod at spadsere på voldene,
hvor pæne folk gik. De måtte heller
ikke komme i Kongens Have, da de
var kendt for værtshusslagsmål.”.
Det var dermed et noget blakket
ry sømændene havde tilegnet sig.
Ikke før sømændene blev skildret i
poesien, blev der vendt op og ned på
den negative opfattelse.
I 1780 skrev dramatikeren Johannes Ewald syngespillet Fiskerne.
Det handlede om nogle modige fiskere fra Hornbæk, som reddede en
engelsk besætning fra druknedøden.
Derefter bryder fiskerne ud i sang,
som man nu gør i syngespil, og synger den velkendte sang Kong Christian stod ved højen Mast. Her synges blandt andet “Du danskes vej til
ros og magt”, om Tordenskjold, søofficeren Niels Juel og – selvfølgelig –
om Kong Christian IV.
“Det gør at der kommer en modstrømning, hvor alle nu opfatter
søfolk, disse fiskere, som de sejeste
danskere. Der har dermed altid været to modsatrettede strømninger i
opfattelsen af søfolk i Danmark. På
den ene side opfattes de som en sublim nationalstolthed, og på den anden side er de forbundet med værtshusslagsmål”.

søofficersuniform der i høj grad ligner den Kronprinsen bruger som sin
gallauniform. Den findes dog kun
indenfor hoffet” fortæller Seerup.
Han tilføjer, at man fra 184050’erne anvender den dybblå jakkeuniform med de vævede skulderdistinktioner og slidser, der indikerer
rang i guldgalon: “tre streger for
orlogskaptajn, fire for kommandør,
brede streger for admiral og så videre.”
I den maritime verden har man
altid haft en funktionsuniform og
en paradeuniform. Funktionsuniformen var således udarbejdet i grovere
og mere slidstærke materialer, hvor
imod paradeuniformen kun var noget man tog på når man skulle træde
an og have det pæne tøj på.
Uniformerne er også med til at signalere hvem der bestemmer. Ifølge
Jakob Seerup er vi, i Danmark, meget lighedsorienterede og har derfor
svært ved at være meget formelle:
“For så signalerer vi jo at der er
forskel på folk – og det kan danskerne jo ikke have” siger han. Han understreger at uanset om man vil tydeliggøre hierarkierne eller ej, så er
det kaptajnen der i sidste ende har
kommandoen, og derfor i realiteten
bestemmer over liv og død.
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SØMANDEN SOM SLAGBROR OG
FOLKEHELT
Ligesom at uniformerne har været
skiftende i form og farve, så har befolkningens syn på søfolk også forandret sig igennem tiden. I dag ser
man på søfolk som noget positivt,
fortæller Seerup:
“Det er en klassisk dansk dyd at
kunne tjene til dagen og vejen på de
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CIVIL SØMANDSMODE
Sømandstøjet var tiltænkt de hårdtarbejdende søfolk, men alligevel
fik det maritime tøj sneget sig ind
i klædeskabet hos den almindelige
befolkning. Moden på land blev
påvirket af sømandsuniformerne,
efterhånden som de blev standardiserede.
Det var dog især da ét specielt billede kom ud til offentligheden, at
sømandstøjet for alvor blev populært, fortæller Seerup.
Den britiske kronprins blev i 1846
portrætteret iført den uniform, som
også det engelske kongeskibs matroser var iført.
“Billedet blev malet på et tidspunkt hvor billeder for første gang
i verdenshistorien blev masseproduceret. Det dukkede op som xylografier og litografier i alverdens
illustrerende tidende, billedblade
og magasiner verden rundt. Derfor
blev det simpelthen mode,” fortæller Seerup, som en forklaring på
hvorfor det maritime tøj indtog den
øvrige mode.
Især striberne har været et kendetegn for den civile, maritime mode
– ofte i blå, hvide og røde farver.
Striberne stammer helt tilbage fra
1800-tallet hvor de var almindelige i mange landes mariner. Også
Danmark havde i en kort overgang
striber på tøjet, men man afskaffede dem igen, selvom andre lande
beholdte dem. Hvis man spørger
Seerup er striberne dog blevet en
kliché i sømandsmode:
“Du har denne hvide bluse med
de blå striber på tværs – og så er du
sømandsagtigt!”
Typisk er yacht-ejere let at gen-
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Winterhalter, Franz Xaver: Kong Edward VII (1841-1910), dengang Albert Edward, Prins af Wales, olie på
kanvas, 1846.
kende på deres marineblå blazere
med hvide kantninger og stribede
bluser. Det signalerer sømandstøj.
“Givenchy og andre store franske
modehuse tager jo med jævne mellemrum en maritim periode op igen.
Så tager man det gamle tema op,
men giver det lige et nyt snit.”.
Men hvor de klichefyldte striber
stammer fra, er der mange bud på.
Nogen mener at de tre striber repræsenterer Gud, Konge og Fædreland,
mens andre påstår det skulle symbolisere den britiske søhelt Horatio
Nelsons tre store sejre. “Sludder”
mener Seerup, “nogle gange har ting
ikke nogen forklaring”.
Selvom striberne oftest forbindes
med maritimt tøj, er det de færreste
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mariner i dag der bruger dem. Til
gengæld anvendes de på uniformen
for de russiske faldskærmstropper
VDV.
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AUTENTISK TØJ
Den maritime stil indtog altså modebilledet helt tilbage i det 19. århundrede. Men det betyder langt fra at det
maritime tøj ikke længere er relevant
i dag. Chefdesigneren Mads Nørgaard dyrker i hvert fald det maritime
og arbejdstøjet i sit design. Han er en
dansk modeskaber, der ejer firmaet
af samme navn. Et af mærkets mest
velkendte varemærker er trøjerne
med striberne på tværs.
Det maritime arbejdstøj, som
eksempelvis fiskertøjet, er noget
der i høj grad inspirerer og tiltaler
Mads Nørgaard, når han skal tænke
i æstetik og tøj. Det maritime tøj er
en kontrast til den hurtigt skiftende
modebranche, hvor man “hopper

Fotografi: Peter Lindbergh, Vogue,
januar 1989.
fra den ene tue til den anden” ifølge
Nørgaard.
Det maritime tema bliver derfor
et helt centralt holdepunkt for ham
i hans design, da det er med til at
holde fast og dyrke et mere langsomt
tempo, i den ellers omskiftelige modebranche.
“Vi har nogle drivankre som vi
bruger hele tiden. Det er arbejdstøj,
fiskermandstøj, striber og sådanne
nogle ting. Disse temaer tvinger vi
os selv, og hinanden, til at bruge
hele tiden, så vi kan komme lidt ned
i hastighed” fortæller chefdesigneren.
På spørgsmålet om hvorfor også
andre store modehuse sæsonvist
tager det maritime tema op, mener
Nørgaard at det er fordi det repræsenterer et mere langsomt tempo,
samtidigt med at det maritime og
arbejdstøjet har en æstetik man helt

Illustration: Jean Pagès, Vogue, juni
1931.
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EN UNIFORM SOM SYMBOL OG
IKON
Diskussionen om hvorvidt Georg
Stage skal fastholde den traditionelle uniform eller skifte til den nye
multicam-uniform, handler også om
valget mellem tradition og det at
følge med tiden.
Eller gør det?
Seerup udtrykker sin bekymring
for udviklingen i forhold til de nye
multicam-uniformer, da han ser udfasningen som blot en måde at spare
penge på. At spare på uniformerne
ved at gøre dem alle ens for både
hær og søværnet, kan i sidste ende
udmunde i at både korpsånden og
identiteten svækkes. Ifølge Seerup
skal uniformerne ikke blot ses som
et stykke praktisk beklædning, men
som et stykke tøj der har stor symbolsk værdi. For når man ifører sig
uniformen, forklarer han, bliver
man en del af et fællesskab og en
fælles identitet. “Dét er med til at
styrke korpsånden”.
Derfor udtrykker Seerup et håb
om at man hos Georg Stage vil fastholde sømandsidentiteten med den
marineblå farve og særlige snit som
kendetegn:
“For det er noget andet at være
sømand, end at være alt muligt andet. Det skal man holde fast i fordi
det giver identitet og det giver sammenhold. Og når man har en fælles
identitet, og er fasttømret som besætning, da er det et af de værktøjer
man kan bruge for at skabe holdånd,
og det er det som gør, at en besætning kan fungere godt i under ofte
pressede forhold om bord.”
Også modedesigneren Mads Nørgaard udtrykker et ønske om at Georg Stages uniformer bevares, og

grundlæggende synes godt om i
branchen:
“Arbejdstøj – dette indbefatter
også eksempelvis jeans – og work
wear i det hele taget, er noget man
godt kan lide, og noget som har en
autenticitet. Og det er godt, at det
hele ikke bliver noget man hitter på,
fra den ene sæson til anden” udtaler
han. I modebranchen er det nemlig
almindeligt, at tøjdesignerne minimum to gange om året udkommer
med nye kollektioner i forbindelse
med hhv. forår/sommer og efterår/
vinter.
Udover at den maritime mode
kan være et udtryk for at komme
ned i tempo, præsenterer det også et
stykke tøj der rent faktisk kan bruges, forklarer Nørgaard og uddyber:
“Hvis man ser på tøj såsom fransk
couture, så er det tøj der er smukkest lige når det bliver lavet, og så er
det som regel lavet til ret fint brug.
Det er den ene ende af skalaen. Så er
der den anden ende af skalaen, der
er noget som man køber for at kunne
bruge det aktivt”.
Og det er her Nørgaards vision om
tøjdesign befinder sig i; inspireret af
arbejdstøjet, regntøjet og fiskertøjet.
I dette tøj eksisterer der noget gedigenhed og dermed også en ordentlighed. “Det er lavet til mennesker
der lever og bruger det, og som fyrer
den af” fortæller Nørgaard.
Jo mere tøjet bruges, desto flottere
æstetisk udtryk får det. “Det bliver
slidt, og det bliver pænere af at det
bliver slidt. For hvis det er godt lavet, så bliver det jo bare pænere og
pænere når man bruger det” konkluderer chefdesigneren.
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Foto af Uffe Went, 2008. Georg Stage elev i sin paradeuniform.
holder ikke sin begejstring tilbage da
han kalder uniformerne “røvpæne”.
Ifølge ham er uniformerne lige præcis som de skal være, og det må man
ikke røre ved, understreger han.
“Det er ligesom at foreslå Levi’s
ikke at lave en 501. ‘Nej, vi skal
droppe 501’eren. Skide god idé’”.
For ligesom med Levi’s 501 jeans,
fortæller Nørgaard, er Georg Stages
uniformer ikoniske – og derfor noget
man skal bevare. Nørgaard mener
også at hvis man alligevel beslutter
sig for at pille ved uniformerne, så

vil Georg Stage miste sin autenticitet, hvilket vil være katastrofalt: “intet er vigtigere i disse tider, end at
holde fast i sin autenticitet og egenart. Alting flakker. Der er for meget
af det hele, og alt er til salg. Det er
ikke til at holde ud!”.
Det autentiske er, i modedesignerens optik, utrolig vigtigt. Nørgaard
fastholder at Georg Stages uniformer
er ikoniske. “Hvis sådan nogle som
jer begynder at flakke rundt og skal
være moderne... Så står verden ikke
mere.”
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178 indkomne ansøgninger
63 optagne og 62 gennemførte togtet
SKIBSNR.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
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
38

NAVN
Laura Lillelund Nielsen
Kristian Bruun
William Grimm Tømming
Sofia Sabroe von Spreckelsen
Natuk Josefsen
Anton Grønfeld Wille
Louis Bergmann
Peter Redsted Jensen
Stella Vallik
Petrine Jessen Jensen
Lovisa Helander
Esther Maaløe
Simon Kavous Maymann
Gustav Rosenlund Fjellerup
Kevin Sebastian Sørensen
Danni Bork Jensen
Mikkel Robert Munkebo Byriel
Jacob Achiam Steen
Bertram Silver Breinholdt
Rasmus Schultz Tylvad
Louise Kjøller Olsen
Simone Astrid Sørensen
Theo Tashi Tisdall
Tida K.C.O.D. Kristiansen
Asger Thoudal Jespersen
Chakkrathip (Andrew) Rueang-in
Lasse Frederik Møller
Nikoline Munch Danry
Emma Signe Milwertz Ananiassen
Maria Fogtmann Aabling
Silja Johanne Heilmann-Clausen
Christoffer Georgsen Deleuran
Daniel Enok Høgberg Andersen
Christian Daa Funder
Nikolaj Christian Lund
Magnus Hvalsrætt
Maja Holst Kristensen
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BY
Risskov
København
København
København
Grønland
København
København
København
Frederiksberg
Fredericia
Sverige
København
Esbjerg
Viborg
Kirke Såby
Bredebro
Hornslet
Frederiksberg
København
Tjele
Bagsværd
Marstal
Snekkersten
Grønland
Viby
Fårevejle
Grønland
Store Heddinge
København
København
Virum
Fredericia
Nykøbing Falster
Frederiksberg
Holstebro
Færøerne
Lemvig

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Alexander Johan West Krause
Christian Freese- Vilien
Cleo Kira Jou-Koefoed
Magnus Bach Houmann
Frederik Werner Fonnesbech-Wulff
Lotte Sofie-Marie Andreassen
Daniel Nuka Kofoed De Renouard
Miriam Tarrak
Thor Kluge Søndergård
Marie Brunsgård Thohøj Martinusen
Emma Hvidberg Løkke
Laurits Staun Mauer
Selma Bang Barfod
Finn Karl Aron Sibbe Färedal
Andrea Dyrberg Bonderup
Frida Marie Reher
Hjalte Rostgaard Tiensuu
Karl Martin Helbæk Skriver
Frederik Sindahl Larsen
Andreas Bisgård Vestervig
Bastian Benjamin Kruse
Lasse Koch Egholm Andersen
Simon Thøger Larsen
Mikkel Asbjørn Johansson
Noah Skovgaard Skands
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Hvidovre
København
Kalundborg
Hals
Belgien
Nivå
Grønland
Grønland
København
Haderslev
København
København
Bogø by
Sverige
Bredsten
København
Kalvehave
Bogø by
Brønshøj
Herning
Rønde
København
Ribe
København
Frederiksberg

HJEMSTED

SKOLEUDDANNELSE

GENNEMSNIT

Danmark
Grønland
Færøerne
Belgien
Sverige

9. klasse
9
10.klasse
15
Gymnasium/HF 24
Andet
14

Alder
Højde
Vægt

53
5
1
1
2

20,1
174,8
72,6

FLIDSPRÆMIE
Nr. 21

Rasmus Schultz Tylvad blev valgt som Årets elev af eleverne.
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DEN FASTE BESÆTNING
Kaptajn
Overstyrmand
1. styrmand
2. styrmand
3. styrmand
Maskinmester
Maskinmester 2
Hovmester
1. kvartermester
2. kvartermester
3. kvartermester

Bjarke Wahlqvist
Helle Barner Jespersen
Johannes Birk Brøndum
Emil Christensen Cronjäger
Kristoffer Olsen
Mathilde Cecilie Romer Olsen
Jesper Britton Rasmussen
Christel Kershøj Petersen
Peter Sloth Jakobsen
Rune Boelsmand Bak
Markus Delfs Jespersen

Elev 1/1997
Elev 41/1982
Elev 42/2007
Elev 14/2011
Elev 14/2008
Elev 22/2006

Jesper Kramp Amholt
Ramund Arge Malmberg
Janus Magaard
Rikard Luis Lanas
Aviaaja Pike Rasmussen
Mathias Hall Laursen

Elev 63/2003
Elev 26/1997
Elev 39/2012

Elev 21/2015

AFLØSERE
Kaptajn
Kaptajn
Styrmand
Styrmand
Hovmester
Kvartermester

Elev 62/2016
Elev 53/2011

ANSATTE I LAND
Direktør
Sekretær
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

Asser Amdisen
Minna Køie Elsberg
Trine Lykkebak Larsen
Sander Eskebjerg Jensen
Freja Cilia Røskva Klemmensen Kirk
Eva Thagaard Nørager
Elev 6/2005
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MANØVRE
Stagveninger
Halsninger
Brase bak

15
32
10

UDSEJLET
For Maskine
Under sejl
I alt

40

38 %
62 %
5086 sømil

UDDANNELSEN OM BORD
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Undervisning er tilrettelagt efter lov om maritime uddannelser. Lektionerne
fordeler sig pr. elev.
TEORETISKE FAG
Søsikkerhed/brandbekæmpelse
Arbejdssikkerhed
Førstehjælp/sundhedslære
Motorlære
Tanker familiarization
Navigation/søvejsregler
Skibsteknik
Orientering
EL-lære
Tegningslæsning
VHF roc certifikat
Duelighed bevis i navigation og motorpasser bevis

76 timer
49 timer
18 timer
49 timer
12 timer
48 timer
40 timer
8 timer
20 timer
18 timer
20 timer
28 timer

 
• Kokkeelever
har faget Ernæringslære og Proviantering 10 timer.
•  Kokkeelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste.
•  Kokkeeleverne har kun deltaget i søsikkerhed og brand, samt arbejdssikkerhed.
•  Faget brand omfatter to dage hos Falk brandskole i Esbjerg.
•  1½ dag temaundervisning om krisestyring. Fire timers sikkerhedsøvelse
om bord på HH-Ferries.
•  Evakueringsøvelse dag med flådevending på Holmen.
PRAKTISKE FAG
Værkstedsskole
Praktisk sømandsskab
Håndværksfag
Vagthold
Fartøjstjeneste
Rengøring
Engelsk
Diverse

48 timer
170 timer
190 timer
330 timer
36 timer
135 timer
18 timer
48 timer

Diverse omfatter fire skibsbesøg, samt besøg hos Diesel House B&W.
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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:
• Aarhus Maskinmesterskole
• DK- Brandteknik
•  Apoteker Peder Harboe
•  Lærer Lars Henriksen med undervisning i maritimt engelsk
• Transas Danmark
• Bornholms flådeservice
•  HH/Scandlines, øvelse med elever.
Tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:
•
•
•
•

 
Love
Pedersen i ROC
 Hanne Juhl Jensen i ROC
 Siig Søndergaard, Søværnets teknikskole
 Torben Stamer, Esvagt
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K/S Difko
Ambjørn Holding
15. Juni Fonden
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Den Danske Maritime Fond
Asta og Jul P. Justesens Fond
Axel Muusfeldts Fond
Torms Understøttelsesfond
Fonden til Søfarende og Søfartens Vel
Lemvigh-Müller Fonden
Esbjerg Fonden
Fonden Julius Skrikes Stiftelse
Frimodt-Heineke Fonden
Paula og Axel Nissens legat
Simon Spies Fonden
Torben og Alice Frimodts Fond
Harald Halkiers Legat
Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens fond
Classic Charter
Johnny Noisen
Dorrit Mikkelsen
Havnens venner
Jørgen Amtrup Jørgensen
Jørgen Kjær
Klaus Kay

243.302,26 kr.
200.000,00 kr.
200.000,00 kr.
140.000,00 kr.
120.495,00 kr.
100.000,00 kr.
100.000,00 kr.
100.000,00 kr.
70.000,00 kr.
63.000,00 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.
20.000,00 kr.
12.000,00 kr.
10.272,14 kr.
2.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.

Og mange, mange flere...
REHABILITERING 2015-18
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Hempel Fonden
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7.000.000,00 kr.
4.000.000,00 kr.
3.000.000,00 kr.
2.500.000,00 kr.
600.000,00 kr.
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Lars Rosenberg Overby (formand)
Advokat og Partner i advokatfirmaet Hafnia Law. Fagligt speciale er shipping og søret.
Medlem af bestyrelsen siden 2009 og formand siden 2014.
Mette Christensen (næstformand)
Fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten, forligsmand. Mette Christensen
er uddannet cand.jur. Ud over sine arbejdsmæssige kvaliteter har hun varetaget en lang række tillidshverv i fonde og i maritime sammenhænge.
Medlem af bestyrelsen siden 2013 og næstformand fra 2016.
Niels Lehmann Christensen
Dispachør med egen virksomhed. Uddannet skibsfører og cand.jur. Har igennem en længere årrække fungeret som kasserer i stiftelsen og har et indgående kendskab til stiftelsens økonomi og formueforhold. Medlem af bestyrelsen siden 2002.
Ole Ingrisch
Havnedirektør i Esbjerg. Uddannet skibsfører, tidligere officer på Georg Stage og forstander for Martec. Har et stort netværk i det Blå Danmark og bygger især bro til de mange maritime aktiviteter omkring Esbjerg. Medlem af
bestyrelsen siden 2012 og næstformand 2014-2016.
Pernille Stage
Læge. Efterkommer af stiftelsens grundlægger og udpeget som bestyrelsesmedlem af familien Stage. Medlem af bestyrelsen siden 1998.
Mogens Rasmussen
Uddannet skibsfører og tidligere officer på Georg Stage.
Medlem af bestyrelsen siden 1999 og igennem mange år skibsinspektør.
Torben Frerks
Direktør for Iver C. Weilbach & Co. A/S. Uddannet skibsfører og jurist. Tidligere ansættelser i Mærsk og i
flåden. Erfaring som leder af lodsvæsenet og som forstander for Maritimt Uddannelsescenter Vest. Medlem af bestyrelsen siden 2014.
Helle Barner Jespersen
Overstyrmand. Medarbejderrepræsentant.
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Af direktør Asser Amdisen
Stiftelsen Georg Stages minde sluttede i 2018 det største projekt, som vi
nogensinde har haft kastet os over. Over tre år har vi rehabiliteret skibet,
så vi nu forventer at kunne vedligeholde skibet til at kunne sejle i de næste
mange, mange år. Bidrag og testamentariske gaver har fungeret som egenfinansiering, men derudover har vi fået store bevillinger fra A.P. Møller og
hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almen formål, Augustinus
Fonden, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond, Hempel Fonden, Knud Højgaards Fond og Henning G.
Kruses Fond. Vi er taknemmelige for alle bidrag.
Nu er skibet i perfekt stand og kort tid efter, at det var faldet på plads, fik vi
underretning om, at vi fra 2019 har fået lov og økonomi til at sejle to årlige
togter. Det er vi meget glade for, da det gør det muligt for os at gøre mere af
det, som vi gør godt. Det betyder også en økonomisk belastning, da vi dels
har brug for flere administrative ressourcer og at selv omlægningen til den
nye driftstype koster penge – allerede sidste år begyndte dette at vise sig på
bundlinjen.
Stiftelsen har en solid egenkapital og med mange bidrag fra fonde og erhvervsliv, så kan vi sagtens bære en omlægning af driften i 2019. Det vides
ikke, hvad fremtiden vil bringe, men vi vil selv søge nye og anderledes finansierede aktiviteter i årene fremover, så udviklingen af stiftelsen kan fortsætte
med ufortrøden kraft.
Under alle omstændigheder har vi en fornuftig og fremtidssikret økonomi,
som ikke lægger op til de store ekstravagancer, men som giver os mulighed
for at drive skib og skole på en fornuftig måde.
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2018

2017 (t.kr.)

9.300.000
3.204.910
12.504.910

9.300
2.465
11.765

(8.235.744)
(3.462.274)
(313.015)
(758.526)
(574.199)
(215.374)
(13.559.132)

(7.819)
(1.927)
(446)
(478)
(603)
(127)
(11.400)

Driftsresultat

(1.054.222)

365

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat

3.838
(78.522)
(1.128.906)

30
0
395

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
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