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overstyrmænd til kontorpersonale
for at kunne nå det vil skulle. Med
de ekstra penge kan vi nu specialisere arbejdsgangene og både løfte
kvaliteten af arbejdet og samtidigt
skabe luft til, at vores skibsledelse
kan passe deres arbejde.

Ved direktør Asser Amdisen
2019 med dobbelt så meget Georg
Stage
126 nye Georg Stage elever er det
blevet til i år. Da vi i Finansloven for
2019 kunne se, at vores ansøgning
om et ekstra togt var blevet imødekommet var der på skib og kontor en
blanding af panik, lettelse og begejstring.
Panik fordi vi på det tidspunkt
have to måneder til det først togt
skulle begynde. To måneder til at
ansætte en besætning, fintunet en
togt- og tørnplan, som nu krævede
en del mere. Samtidigt skulle der
sættes ansættelser i gang på kontoret, kontoret skulle flyttes og en
lang række sagsgange, som tidligere
havde kunne ordnes ved at råbe højt
nok, krævede nu, at vi fik styr på
nye processer.
Lettelse fordi det efterhånden var
blevet tydeligt, at de administrative
krav til såvel skib som kontor efterhånden var steget til et niveau, hvor
det efterhånden ikke længere var
forsvarligt. Moderne rederidrift kræver mere af systemvedligeholdelse
og teknisk support end vi tidligere
havde kunne levere.
Skoledrift i dag med audits, udviklingskontrakter, evalueringer og
meget andet godt er også krævende
og med de dokumentationskrav,
som er gældende, blev det sværere
og sværere at løse opgaven. Efterhånden stod vi over for valget om
nærmest at forvandle kaptajner og

Det var desuden blevet sværere at
fastholde medarbejdere om bord, da
vi på gammel økonomi faktisk kun
havde penge til at have kaptajn og
overstyrmand på fast hyre. Alle andre måtte vi lade gå efter endt togt
– og det var ikke altid, at de kom
tilbage igen. Nu har vi to kaptajner,
to overstyrmænd, tre styrmænd, en
maskinmester og en hovmester på
fast hyre, hvilket borger for kontinuitet og kvalitet. Så lettelsen var til
at føle på.
Og begejstring blev det også til.
Georg Stage får nu mulighed for at
uddanne dobbelt så mange ubefarne skibsassistenter som tidligere.
De nyeste tal viser, at vi har 99,5%
beskæftigelse blandt gamle elever.
Omkring 70% ender med at have
sejlet i kortere eller længere tid og
40% af vores elever ender med en
videregående maritim uddannelse.
Det er meget flotte tal.
Dertil kommer, at vi kan se, at omkring halvdelen af vores elever ikke
har en ungdomsuddannelse, når de
starter hos os som attenårige. Det er
der ikke noget galt i, men det er netop den gruppe, som regering og folketing i disse år er allermest nervøse
for falder uden for uddannelses- el-
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Jespersen går ingen steder, men vi
har ansat Idalene Lund Nielsen som
overstyrmand. Hun har en lang karriere i sejlskibsflåden og har ud over
Georg Stage også sejlet på mange andre danske og især norske sejlskibe.
Vi er glade for dem begge to og satser
på at kunne beholde dem i mange år
endnu.

ler arbejdsmarkedet. Virkeligheden
er nok, at selvom vores elever har
både hænder og hoved skruet godt
på, så er det ikke dem alle, som passer lige ind i uddannelsessystemet,
som det ser ud i dag.
Sådan som vi ser det, så er det
ikke fordi vores elever er for dårlige
til uddannelsessystemet, men fordi
systemet er for dårlige til dem. Derfor kan vi have 95% gennemførsel
og 99,5% beskæftigelse med elevgruppe, som andre uddannelsesinstitutioner slet ikke vil røre ved.
Derfor begejstring og efter et år med
dobbelttogt, så tyder alt på, at vi faktisk kan opnå samme gode resultater
to gange om året, som vi tidligere
har opnået med et.

Og der er så slangen i paradiset.
Egentligt fik vi ikke en bevilling til
dobbelttogt på finansloven, som det
skete sidste år. Men dagen efter finanslovens vedtagelse lykkedes det
for Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, at
finde penge til dobbelttogter i 2020
til både Skoleskibet Georg Stage og
til Skoleskibet Danmark. Danmark
fik desuden lidt ekstra hjælp til et
værftsophold.
Bevillingen til begge skibe er kun
for et år, hvilket er lidt vanskeligt at
arbejde med, da både elever, organisation og ikke mindst medarbejdere
har brug for tryghed i lidt længere
tid. Derfor håber vi, at det i år lykkedes at overbevise staten om, at en
permanent bevilling ville være en
god ide.
Det er den væsentligste opgave for
skolens ledelse i året der kommer.
Stabilitet i driften, så der igen bliver
lyst og mulighed for at løfte blikket
og se på, hvad de værdier og den erfaring, som vi har opsamlet over de
sidste næsten 140 år kan bruges til
– for vi har stadigt mere at byde på.

Så vi var lettede og begejstrede og efterhånden tog panikken også af. Nye
folk kom til på skib og på kontoret.
Nærmest med det samme antog vi en
ny kaptajn. Valget faldt på en gammel kending, Jesper Kramp Amholt,
som er gammel elev og styrmand på
Georg Stage gennem flere år. Han
har været aspirant hos Mærsk og
de seneste par år har han været ansat som overstyrmand på Skoleskibet Danmark, men nu er han altså
hjemme som kaptajn på Georg Stage
sammen med vores “gamle” kaptajn
Bjarke Wahlqvist.
Kaptajner skifter vi jo af og til,
men det er yderst sjældent, at der
kommer ny overstyrmand på Georg Stage. Bare rolig Helle Barner
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4.-16. februar:

Alicante, Spanien, togtstart

22. februar-26. februar:

Cagliari, Italien

28. februar-8. marts:

Napoli, Italien

12.-13. marts:

Cagliari, Italien

24.-27. marts:

Cadiz, Spanien

5.-10. april:

Vigo, Spanien

16.-18. april:

Bull Bay, Wales

18.-23. april:

Dublin, Irland

29. april-1. maj:

Vágur, Færøerne

2.-5. maj:

Torshavn, Færøerne

14.-18. maj:

Svendborg

18. maj:

Marstal

20.-21. maj:

Helsingør

23.-27. maj:

Christiansø, eksaminer

29. maj-19. juni:

København, værkstedsskole

20. juni:

København, togtafslutning
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mad inden der var ro på banjerne kl.
23:30.
De efterfølgende 12 dage blev
brugt på instruktioner i rig entring,
sejlsætning og bjærgning, undervisning i søsikkerhed, VHF – ROCcertifikat samt opstart af håndværksmæssig uddannelse.

Af Kaptajn Jesper Kramp Amholt
4.-16. februar
Mandag den 4. februar kl. 14:00
mødte 63 elever op i Københavns
lufthavn, klar til at mønstre ombord på skibet. Alle elever havde
på forhånd fået tilsendt deres tøj
samt nummer, således at numrene
var syet i tøjet ved ankomst. Kl. 20
landede flyet i Alicante og alle blev
hentet af en bus og kørt til havnen.
Det blev en lang aften med mange
nye begreber og informationer. De
første punkter var indskrivning på
skolen, derefter udpakning, rundvisning på skibet samt en hurtigt bid

16.-22. februar
Efter 13 dage langs kaj var både
elever og besætning mere end klar
til at komme afsted. Morgenen gik
med de sidste forberedelser og efter frokost var skibet klar til afgang.
Agenten, toldere og immigrationsmyndigheder gik fra borde og der

8
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kunne der stoppes af og sættes sejl.
I modsætning til tidligere togter var
der denne gang ikke nogen “kravlegård” i Isefjord, og vi var derfor nødt
til at søge læ på vestkysten af Sardinien for at øve sejlmanøvrer. Læ var
der dog ikke meget af i denne del af
Middelhavet, og vi sled i braserne
da vinden sjældent kom under 30
knob. Det blev dog til 14 halsninger inden ankomst til Cagliari på
Sardinien. Undervisning om læ og
på dæk blev skudt i gang og skibet
fik sin egen velkendte rytme med
søvagter, skafning og undervisning.

blev varskoet klar for og agter. Middelhavet viste sig dog fra sin mindre
gæstfri side, da mistralvinden havde
stået i nordøst i et godt stykke tid.
Søen var omkring de 2,5 meter og
krap. Dette var det første varsel om
hvad Middelhavet havde i vente til
os. Skibet fik sit naturlige liv og bevægelse. Det resulterede naturligvis
i det ombord så velkendte fænomen
– søsyge. Faaborg pumpen slog takten an de følgende dage og døgnet
igennem var den velkendte lyd af
pumpeslagende en fast del af lydsiden ombord. En del elever var faste
gæster i rendestenen og mange lærte, at det på trods af det store ubehag
også gik over igen. Således gik der
kun få dage før størsteparten havde
fundet deres søben.
På grund af vindretningen holdt
vi på med maskinkryds til at starte
med, men allerede på anden dagen

22.-24. februar
Vi tog lods kl. 08:00 og kl. 09:00
lå skibet fortøjret ved Banchina
Ichnusa. Vi gav landlov til to skifter
og både elever og besætning fik en
velfortjent pause oven på en lærerig
første sørejse. I Cagliari tog vi pro9
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der ellers normalt var forbeholdt
lystbåde, og hvor afstanden til kysten var ca. 250 meter.

viant samt ferskvand. Vejudsigten
ved afgang den 25. februar var ikke
opmuntrende – den lovede østlig
kuling med dertilhørende sø. Vi gik
derfor til ankers uden for Cagliari og
afventede en bedring i vejret. Bedringen kom den 26. februar og rejsen
mod Napoli begyndte.

2.-8. marts
Kl. 11:00 var skibet fortøjet langs
kaj 1030 i krydstogtsterminalen. Vi
gav landlov, og mange elever brugte
muligheden til enten at besøge oldtidsbyen Pompeji eller tage på sightseeing i byen. Vi tog proviant og
ferskvand, og om morgenen den 3.
marts var skibet endnu engang klar
til afgang. Desværre viste det sig at
skibets radar var brudt ned, hvilket
gjorde det uforsvarligt at sejle afsted
mod Mallorca, før den blev repareret. Den 7. marts forhalede vi til ankerpladsen, imens vi afventede en
reparatør som skulle flyves ind fra
Southhampton for at reparere radaren. Fredag aften den 8. marts virkede radaren igen, og dækket genlød
af spontane klapsalver fra eleverne.
Det hørte vist til sjældenhederne at

26.-27. februar
Da vinden var meget omskiftelig,
måtte det meste af rejsen være for
maskine. For at undgå at vi blev
fanget midt i det Thyrrenske hav så
snart vinden igen blev østlig, gik vi
til ankers ved Napoli sent om aftenen den 28. februar. Napoli er, som
de fleste nok ved, beliggende ved
foden af vulkanen Vesuvio, hvilket
gør at hele bugten er meget dyb helt
ind til kysten. Det gjorde udvalget af
egnede ankerpladser meget begrænsede, men efter lidt tovtrækkeri med
de lokale myndigheder fik vi alligevel lov til at ligge på en ankerplads,
10

8.-13. marts
Grundet forsinkelsen i Napoli, ændrede vi sejlplanen således at der
kom et hurtigt stop i Cagliari for at
tage proviant og bunkers. Vejret var
ustadigt og omskifteligt, så søvagten var bestandigt opmærksom på
vindskift i både styrke og retning.
Sent om aftenen den 11. marts tiltog vinden og vejrudsigten lovede at
mistralvinden ville tiltage fra vestnordvest med op til 25 knob. Det
viste sig at mistralvinden var helt
sin egen herre, og vi oplevede derfor
vindhastigheder på op til 50 knob,
og lænsede derfor sydover for undermærsesejl samt et enkelt stagsejl
med over 9 knob.
Efter ankomst Cagliari den 13.
marts tog vi proviant og derefter
sendte vi alle elever på spadsertilladelse og imens tog vi bunkers og
ferskvand. Vejrudsigten lovede stadig mistralvind fra nord, med vindstyrke på op til 30 knob. Afgang
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man som rejsende teknikker fik stående bifald fra 63 unge mennesker.
Glæden var stor da vi senere samme
aften hev ankeret hjem og stak til
søs.
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hverken at stege, brase eller bage.
Banjerne bar tydeligt præg af vejret,
men eleverne holdt humøret højt, på
trods af søsyge og udmattelse.
På tredjedagen efter afgang befandt skibet sig 14 sømil nord for
Algeriets kyst og vinden flovede så
meget at vi skiftede til en nordvestlig kurs og i de efterfølgende dage
nåede vi op på højde med Mallorca.
Mistralvinden kom igen for fuld
kraft med vindstyrke på op til 45
knob, men denne gang lå vi på den
rigtige side og havde derfor vinden
ind fra nordøst, drejende til øst. Vi
satte sejl og lænsede mod Cadiz. Ved
passage af Gibraltar var trafikken
tæt, men med en sejlende hastighed
på op over 10 knob, skete der det,
der sjældent sker for Georg Stage;
vi overhalede maskindrevne skibe
imens vi gik for sejl. Det sidste døgn
tilbagelagde vi 180 sømil på 24 timer under sejl. Den 21. marts gik vi
til ankers på reden ved Cadiz.

Cagliari om eftermiddagen forløb
planmæssigt og vi satte sejl på vej
ud af bugten.
13.-24. marts
Om aftenen efter afgang fra Cagliari
tiltog vinden yderligere og vi bjærgede ned i takt med vindens styrke. Da
vi slap vestkysten af Sardinien, ramte søen fra den nordlige mistralvind,
der havde blæst i fem dage på dette
tidspunkt, og vinden var nu jævnt
over 45 knob. Søens og vindens retning gjorde det umuligt at holde en
vestlig kurs, og vi støttede med maskine for at kunne holde en sydvestlig kurs. I fem døgn holdt vinden sin
retning og styrke, og fire gange måtte
skibet lægges underdrejet for søen,
da rulningerne blev for kraftige. Vi
lukkede hoveddækket af og lukkede
desuden vandtæt overalt.
Vi suspenderede undervisningen
da den ikke var praktisk gennemførlig. Kabyssen havde kun risengrød
på menuen, da det ikke var muligt
12

24.-27. marts
Efter en hård rejse fra Cagliari var
der velfortjent landlov i Cadiz, og vi
provianterede, samt tog bunkers og
ferskvand.

indlæringen for hovedpartens vedkommende ved.
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5.-9. april
Opholdet i Vigo bar præg af at havnen i høj grad bruges som nødhavn
af andre skibe, når vejret giver los.
Derfor forhalede vi flere gange, for at
gøre plads for andre skibe, der søgte ly for vejret. Planlagt afgang fra
Vigo var den 9. april, men et tungt
lavtryk passerede vest for Biscayen
og vi måtte endnu engang flytte os –
denne gang for et stort krydstogtskib
som søgte læ for vejret. Så for ikke at
sejle lige ud i det dårlige vejr, som
de andre skibe gemte sig for, gik vi
i stedet til ankers i et døgn inden vi
stak ud igen.

27. marts-4. april
Efter afgang fra Cadiz var vejret omskifteligt, og vindretningen ligeså.
Den sidste dag inden ankomst til
ankerpladsen blev der tid til at genoptage lidt sejltræning, og vi lavede
seks stagvendinger – de første på
togtet.
Halvdelen af togtet var nu gået
og det betød at der skulle afholdes
midtvejsprøver. Midtvejsprøverne
blev afholdt på reden ud for Vigo, så
der var ro omkring skibet uden dårligt vejr eller en støjende kaj. Prøverne forløb som de skulle, og gav
et godt billede af, at selvom vi hidtil
havde været ramt af vejret, så hang

10.-20 april
Vejret var med, vinden var agten for
tværs, der blev båret bramsejl, farten

13

påmindelse om at dem der var friske
naturligvis brugte lidt af deres overskud, til at hjælpe dem, som for en
stund var strandet i rendestenen. En
fin stadfæstelse af skibets leveråd;
“Først skibet, så de andre – og til
sidst dig selv”.
En enkelt dag suspenderede vi
igen undervisningen på grund af
vejret, og køjerne fik lov til at blive
hængende på banjerne dagen igennem.
Vi holdt en god fart op igennem
det Keltiske hav, og om morgenen
den 16. april lod vi ankeret gå i
Bull Bay på den nordvestlige kyst af
Wales. Om morgenen den 18. april
hev vi ankeret hjem og sejlede mod
Dublin hvor vi samme aften lod
ankeret gå på ankerpladsen ud for
Dublin. Om morgen den 20. april
tog vi lods og gik ind til Dublin.
Med masser af kommerciel trafik

var god og kursen var direkte mod
Det Irske hav. Der var to gæsteundervisere med: Vores engelsklærer
gennem mange år, Lars Henriksen,
sørgede for at eleverne, der var blevet meget fortrolige med de danske navne og sømandsbetegnelser,
også lærte de engelske betegnelser
og gloser for alting ombord. Så vidt
muligt skiftede arbejdssproget sig
således fra dansk til engelsk i denne
periode. Den anden gæsteunderviser,
lægen Lasse Høgh Andersen, sørgede
for en grundig gennemgang af
tropesygdomme, livstilssygdomme
samt kønssygdomme.
På trods af vejret, der bød på byger og vindhastigheder på op til
45 knob, var der ikke mange, hvor
søsygen stadig havde fat. En sjælden gang imellem hørte man dog
Faaborgpumpens dunkende rytme
henover dækket, hvilket var en god
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modtog en invitation til at komme
langs næste morgen. Næste morgen
hev vi ankeret hjem og gik langs
kaj i Vágur. Vi gav spadsertilladelse
til eleverne, og hvor end de kom
hen, blev de mødt med en enorm
hjertelighed og gæstfrihed. Flere
benyttede muligheden for at gå en
tur på fjeldet og se på den barske
natur. Andre fandt en butik der
solgte lokale uldprodukter, og
forsynede sig med sweateres og
huer. Vi havde desuden også åbent
skib for alle interesserede.
Om morgenen den 1. maj afgik
vi mod Torshavn, hvor vi om aftenen kunne lægge anker. Det blev en
urolig nat, da strøm og sø gik imod
hinanden, hvilket skabte en strøm
som fik skibet til at hugge voldsomt
i ankerkæden. Næste morgen tog vi
lods og var langs i Torshavn kl. 10.

afprøvede eleverne passede alle de
nyligt indlærte engelske betegnelser
og gloser samt rorkommandoer. Kl.
10:00 var alt fast med styrbord side
langs på Sir John Rogerson’s Quay.
20-23. april
Vi tog proviant og bunkers, og særligt gensynet med frisk mælk var
glædeligt for mange.
23. april-2. maj
Rejsen fra Dublin forløb med fin
vind, og Det Irske Hav, som ellers godt kunne være en lidt
kradsbørstig oplevelse, viste sig fra
sin allerflotteste side med solskin og
jævn sydøstlig vind. Vi satte røjler
og ruten var lagt imellem Skotland
og Hebriderne som bød på smuk
og barsk natur. Vinden holdt sig i
det sydøstlige hjørne og tidlig aften
den 24. april kunne vi lade ankeret
gå på 20 meter vand, lige uden for
Vágur på Suduroy på Færøerne. Der
gik dog ikke mange minutter før vi

2.-5. maj
Vi tog proviant samt bunkers. Med
stor hjælp af rigsombudsmanden
15
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eleverne og svarede på spørgsmål.
Det tog en hel time før de spørgelystne havde fået svar på deres mange spørgsmål, der spændte fra hvor
meget man fik i løn, til hvor tit man
kom i bad, og med hvor mange tryk
på bruseren.
Efter introduktionen braste vi
fuldt og satte kursen mod Danmark.
Vi passerede Skagen med en hård
syd-sydvestlig vind. Vejrudsigten så
lovende ud, med en næsten favorabel vind og flot blå himmel. Vi holdt
på for sejl ned igennem indre danske
farvande omend der skulle slides
i braserne for hele tiden at have et
optimalt trim. Det blev til seks halsninger og ni stagvendinger i løbet af
de 17 timer, inden bagbords anker
endelig tog den bløde sandbund ud
for Valdemarslot på Tåsinge.
De følgende dage brugte vi på
nedvaskning og pudsning, så skibet
tog sig ud fra sin flotteste side ved
ankomst til Svendborg. Den 14. maj
hev vi ankeret hjem og stod Svendborg sund ind. Undervejs samlede
en mindre flotille sig omkring skibet

Lene Moyell Johansen fik vi arrangeret en bustur for alle elever og besætning rundt på øerne. Vejret viste
os at vi endnu engang måtte være
omskiftelige, da vi en af morgenerne
holdt baksmønstring i snevejr.
5.-14. maj
Ved afgang var der hård vind fra
nord. Den kolde luft fra Arktis gjorde at bygerne oftest indeholdte både
sne og hagl, så vi sled i det for at
holde varmen. Om læ lagde vi det
sidste seje træk, da det var den sidste tid med reel undervisning. Eleverne repeterede derfor teorien og
øvede de praktiske kundskaber med
stor iver, og til tider, med en smule
nervøsitet. Vinden flovede efter et
par dage og vi sejlede for maskine et
par døgn med næsten havblik.
Om eftermiddagen den 7. maj
braste vi bak ved Sleipner oliefeltet hvor ESVAGT Bergen lå klar til
at demonstrere deres formåen. To
mand blev sat ombord på Georg
Stage med Fast Rescue Boat og de
introducerede rederiet ESVAGT til
16
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så alle ombord fik mulighed for at
brevstemme.
Valghandlingen ombord forløb
uden problemer og kl. 20 samme aften afgik vi Helsingør med kurs mod
Christiansø.

for at følge os ind. Der var et flot opbud på kajen, og eleverne fra Marilyn Anne stod klar til at hjælpe med
trosserne. Under opholdet afholdt
vi kursus i tankskibssikkerhed med
hjælp fra vores kolleger på Svendborg Søfartsskole.

23.-27. maj
Ankomst til Christiansø forløb planmæssigt i højt solskin og med en
frisk brise fra nordvest. Efter rundvisning på øen var der traditionen
tro inviteret til stort kagebord i Store
Tårn. De følgende tre dage afviklede vi eksaminer i alle fag – både
ombord skibet og i øens forsamlingshus Månen. Overalt på Christiansø og Frederiksø var der elever
som terperede inden den sidste eksamen, eller som blot nød en pause
i klipperne. Den sidste aften inviterede skibet øens beboere på middag
ombord, og der var derefter inviteret
til bal på Månen hvor der blev danset Christiansøvals indtil fødderne
var godt ømme.
Den følgende dag var eleverne
udlånt til øens administrator for at

18.-23. maj
Den 18. maj var der planmæssig afgang fra Svendborg med kurs mod
Christiansø. Inden da gjorde vi dog
et kort ophold i Marstal, hvor Nationalmuseets nyrenoverede skib Bonavista blev fejret.
Den 20. maj ankom vi til Helsingør hvor eleverne agerede som statister i en redningsøvelse ombord på
færgen Tycho Brahe fra rederiet ForSea, som sejler imellem Helsingør
og Helsingborg. Derudover var der
rundvisning på Museet for Søfart.
Undervejs på togtet blev der også
udskrevet Folketingsvalg. Vi tog
derfor kontakt til Helsingørs kommunes borgerservice og forhørte os
om muligheden for at de kom ombord og forestod valghandlingen,
17

Dagen inden ankomst til København gik vi til ankers ved Vedbæk.
Vi pudsede messingen og gjorde skibet klar til den sidste korte sørejse
inden ankomst på Holmen. Vinden
var favorabel og vi førte sejl helt
indtil 50 meter fra kajen ved Bradbænken på Holmen. I sidste ende
var dette måske den vigtigste prøve.
For det kræver et rigtigt godt holdarbejde at sejle en fuldrigger – og
holdarbejde er ikke noget der kan
læres fra hverken bøger eller på et
lynkursus. Derimod krævede det at
man havde brugt tid sammen med
hinanden, arbejdet sammen under
alle slags forhold, og også i situationer, hvor man var presset – og hvor
man så værdien af fællesskabet.
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29. maj-20. juni
Togtet var dog ikke helt slut endnu,
for der manglede stadig en del værkstedsskole med file- og svejsekursus.
Derudover afholdt vi brandkursus
sammen med Københavns Brandvæsen hvor eleverne fik sit røgdykkercertifikat. Der var også enkelte
dagsejladser med gæster, og den 6.
juni sejlede vi ud og fulgte Skoleskibet Danmark ind i Københavns
havn.
Den 21. juni sendte vi 59 unge
mennesker afsted efter 21 lærerige,
udfordrende og til tider hårde uger.
De havde set hvaler, havskildpadder, stormvejr og oplevet vindstille
dage, glade dage, sure dage og dage
midt imellem. De havde kæmpet,
leget, udfordret og blevet udfordret.
Men vigtigst af alt havde de rykket
sig som mennesker – i en så stor
grad som ingen af dem troede var
muligt, den dag de stod i Alicante
en småkold aften, med 62 andre li-

give en hånd med vedligeholdelsen
rundt omkring på øen. Der blev både
luget ukrudt, malet kanoner og lavet
vedligehold på øens båd Elefanten.
Afgang var sat til kl. 18, men da vinden var lidt for frisk, udsatte vi den.
Da klokken slog 20 blev broen åbnet
og Georg Stage halede ud i midten af
bassinet og afgik efter endnu en succesfuld eksamensperiode på Christiansø.
27.-29. maj
På Christiansø fik vi tre observatører ombord fra erhvervet der skulle
overvære de mundtlige eksaminer.
Eksaminerne blev skudt i gang morgenen efter afgang, og de følgende
dage var der rig mulighed for at udvide sin viden om alt fra dieselmotorens hovedkomponenter, til hvorledes en gangvej skal rigges til eller
søkortets opbygning.
18

dem videre ud i livet; både til søs, og
hvor end livet ellers ville føre dem.
Det de lærte i fællesskabet på banjerne, vil følge dem resten af deres
tilværelse til både søs og til lands.

geså nervøse unge mennesker, og
skævede til de 32 meter høje master.
Vi som besætning var stolte og glade for at de havde stået strabadserne
igennem og havde tilbragt 21 uger
hos os, og vi var stolte af at sende
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179 indkomne ansøgninger
63 optagne og 59 gennemførte
SKIBSNR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

NAVN
Johanne Dellgren Sørensen
Laurids Svenningsen
Johan Hector Fagerlund
Lærke Berg-Pedersen
Tupaarnaq Emilie Stephensen Petersen
Mads Sebastian Bourup Lyberth
René Emil Maribosen
Victor Jeremiassen
Katrine Hvilsted Christensen
Sofia Maria Nejsum Madsen
Eigil Valbjørn Knudsen
Adam Sjøqvist
Isabella Fløystrup Bechsgaard
Umar Ahmed Ibrahim Wais
Erik Lund
Skjold Lauge Andersen
Sigurd Udby Bjorholm
Frida Victoria Ransfort
Bastian Sacho Petri
Hjalte Svarrer-Lanthén
Mie Bloch Jensen
Mikkel Møller Pedersen
Martin Jacobsen
Malik Ungaajaraq Olsen
Nikki Nielsen
Anders Kunzendorf
Fie Dørup
Dagmar Óladóttir
Rasmus Vinther Rosshaug
Lasse Brix Arge Malmberg
Katja Winterskov
Emil Lykke Hajian
Frederik Emil Lind Clemmensen
Didde Trige Demant
William Lorck Schierning
Asta Emilia Andersen
Sebastian Sergio Tao Fogh
20

BY
Svendborg
Knebel
København SV
Hundested
Nuuk-Nuussuaq
Aasiaat
Jyderup
Århus N
Hobro
Skanderborg
Vanløse
København N
Dyssegård
Esbjerg N
Rødvig Stevns
Hesselager
Stenstrup
København N
Randers
Valby
Storvorde
Gram
Rødovre
Sisimiut
Qaqortoq
Tranbjerg J.
Nyborg
Reykjavík
Hillerød
Odense
Billund
København S
Odense M
Løgumkloster
Sdr. Bjert
Odense C
København

LAND
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Grønland
Grønland
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Grønland
Grønland
Danmark
Danmark
Island
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

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

Krister Birk Pedersen
Tobias Bauneborg Nielsen
Alma Fonseca Fjeldsted
Rigmor Astrid Bille Milthers
Johan Bechmann Bjørn
Robert Ejnar Steffen Josefsen
Emil Tobias Såro Nielsen
Karl Emil Bundgaard Andersen
Jesper Søderholm
Emilie Hopland Johansen
Laura Hjortshøj
Thor Schjellerup Roy Vorm
Anita Tøttrup Lauvring
Hans Georg Stage Christensen
Mathias Rolighed Holde
Emil Kjær Jensen
Juliane Teodora Kind de Lorenzo
Stine Solmer-Hansen
Oscar Wiehl Bønke
Sigurd Valentin Flach de Neergaard
Julian Sven Ortman Pedersen
Teis Piilmann Magnussen

Gudhjem
Aalborg
Aarhus N
København
Stårup
Nuuk
København Ø
Løgten
Gislinge
Fyllingsdalen
Horsens
Faaborg
Brønshøj
København K
Odense SØ
Hillerød
Esbjerg
Hvalsø
København K
København V
København K
Vanløse
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Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Grønland
Danmark
Danmark
Danmark
Norge
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

HJEMSTED

SKOLEUDDANNELSE

GENNEMSNIT

Danmark
Grønland
Norge
Island

9. klasse
10. klasse
Studentereksamen
HF
Andet

Alder
Højde
Vægt

52
5
1
1

8
15
29
4
3

20,2
178,7
70,7

STATISTIK FRA TOGTET 2019-1
MANØVRE		
Stagvendinger
30
Halsninger
38
Brase bak
10

UDSEJLET
For maskine
Under sejl
I alt
21

38 %
62 %
5438,7 sømil

FLIDSPRÆMIER 2019-1
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Nr. 29

Fie Dørup får en taske af CO-Søfart og Metal Maritime.

Nr. 12

Adam Sjøqvist får en kikkert af 3F Sømændene

Nr. 49

Jesper Søderholm får en riggertaske af Sejlmager Hansens Eftf.

Nr. 60	Sigurd Valentin Flach de Neergaard får Jens Kusk Jensens “Haandbog i Praktisk Sømandsskab” af besætningen på Georg Stage
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Undervisningen er tilrettelagt efter lov om maritime uddannelser.
Lektionerne fordeler sig pr. elev.
TOGT 2019-1:
TEORETISKE FAG
Søsikkerhed/brandbekæmpelse
Arbejdssikkerhed
Førstehjælp/sundhedslære
Motorlære
Tanker familiarzation
Navigation/søvejsregler
Skibsteknik
Orientering
EL-lære
Tegningslæsning
VHF roc certifikat
Duelighedsbevis i navigation og motorpasserbevis

84 timer
53 timer
18 timer
42 timer
8 timer
44 timer
46 timer
8 timer
16 timer
12 timer
22 timer
28 timer

• Kokkeelever har faget Ernæringslære og Proviantering 10 timer.
• Kokkelever har haft 996 timer praktisk kabystjeneste.
• Kokkeeleverne har kun deltaget i søsikkerhed og brand,
samt arbejdssikkerhed.
Praktisk brand 2 dage hos Københavns Brandskole i Valby.
En ½ dag temaundervisning om krisestyring.
4 timers sikkerhedsøvelse om bord på HH-Ferries.
Evakueringsøvelsesdag i Alicante.
PRAKTISKE FAG
Værkstedsskole
Praktisk sømandsskab
Håndværksfag
Vagthold
Fartøjstjeneste
Rengøring
Engelsk
Diverse
Kabys tjeneste

48 timer
157 timer
169 timer
288 timer
34 timer
128 timer
16 timer
32 timer
17 timer

Diverse indeholder tre skibsbesøg og besøg hos Force i Lyngby.
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DEL 1: “JEG LÆSER IKKE NOGET,
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klasse været tilknyttet en højniveau
naturvidenskabelig gymnasial linje,
som skulle forberede hende til medicinstudiet. Alt var planlagt – lige
indtil hun tog på togt med Georg
Stage i 2018.
Her indså hun undervejs, at hvis
hun kunne få lov til at gøre det hun
synes var sjovt og gøre dét til sin levevej, hvorfor så ikke gøre det?
På togtet levede man nemlig i et
lille samfund uden telefon, men
med masser af nærvær. “Det var bare
rigtig godt for mig at komme på Georg Stage, for jeg kom væk fra ræset

Af Julie Bergdal Kolath
Når Louise Kjøller Olsen på 21 år
får spørgsmålet “hvad læser du?”,
griner hun og svarer “Jeg læser ikke
noget, jeg er sømand!”. Hendes svar,
på det hyppigt stillede spørgsmål,
oplever hun skaber forvirring blandt
folk. De kan ikke rigtig få hende til
at passe ind i deres forestilling om
en sømand.
Faktisk troede Louise i mange år
at hun ville læse medicin. Hun planlagde ofte tre måneder ud i fremtiden, var målrettet og havde siden 8.

24

en stemme i miljøet, samt at vise
dem hvilke kvaliteter sejlads har.
Louise er fortsat nysgerrig på medicinuddannelsen, men i øjeblikket
er det dog de praktiske opgaver og
søen der trækker. Hun stortrives
med den alsidige arbejdsdag med
sejlads i al slags vejr og med de
mange forskellige mennesker hun
møder undervejs. Og så finder hun
også stor glæde i at se alt det praktiske hun får udrettet ombord.
Og glæden er noget hun aktivt
bruger som redskab i sit møde med
alle de opfattelser der er af unge og
uddannelsesvalg i dag. Louise ønsker at gøre op med den prestige
unge knytter til uddannelsesvalg,
og hvor samtalen oftest handler om
hvad man læser, frem for hvad man
trives med at lave.
Louises bedste råd til de unge
der står foran uddannelsesvalget, er
derfor at de skal “tænke over hvad
de synes er spændende og vil, og så
skal de tænke på hvad der vil være
sjovt at arbejde med efterfølgende.
Så kan det være lige meget om det så
er noget der tager 10 år eller 6 uger.”

og planlægningen. Og da jeg kom
hjem, begyndte jeg pludseligt kun at
forholde mig til 14 dage i stedet. Jeg
fik ro på, og nu gør jeg bare det jeg
har lyst til og synes er sjovt”.
Netop dén tankegang har medført
at Louise er blevet langt bedre til at
være i nuet. Noget som hun mener
andre unge kunne have godt af at
dyrke noget mere. Udover at blive
bedre til at leve i nuet, har Louise
også lært sig selv og sine grænser
bedre at kende - en kvalitet man kan
bruge resten af livet i alle slags jobs:
“Man er på i mange timer af døgnet,
og nogle gange bliver man presset
til det yderste. Når man ved hvordan dét føles, så kan man handle
på det næste gang man er på vej
derhen”, fortæller hun og tilføjer at
“alle mennesker ville have godt af at
stikke til søs”.
Udover stillingen som ubefaren
skibsassistent på Galeasen Hjalm er
Louise også repræsentant i Youth
Council i Sail Training International, hvor hun er med til at repræsentere unge i den maritime branche.
Hendes ambition er at give de unge
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25. juni

Togtstart, København

26.-28. juni

København

29. juni-1. juli

Isefjord

3.-6. juli

Aalborg

11.-12. juli

Arendal, Norge

18. juli

Norheimsund, Norge

21.-24. juli

Bergen, Norge

1.-4. august

Aarhus

8-9. august

Helsingør

17.-18. august

Visby, Sverige

31. august-2. september

Luleå, Sverige

12.-14. september

Helsinki, Finland

22.-24. september

Klaipeda, Litauen

30. september-4. oktober

Rønne

6. oktober-8. november

København
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seks elever var på vej fra Grønland,
men de havde problemer med at
komme frem til lufthavnen i Nuuk
pga. vejret. De kom om bord skibet
i henholdsvis Isefjord og Aalborg. I
alt mønstrede 63 elever i alderen 17
– 23 år og for første gang var halvdelen af dem kvinder.
Efter en kort velkomst gik vi i
gang med det intensive program for
de næste fire dage, som vi havde
forberedt inden den planlagte af-

Af Kaptajn Bjarke Wahlqvist
25.-28. juni
Tirsdag den 25. juni kl. 12.00 hejste
vi kommandoen som symbol på at
togt 2019-2 var skudt i gang. På kajen stod der 57 ud af de 63 nye forventningsfulde elever klar sammen
med deres pårørende, der var mødt
op for at sende deres kære afsted
på det kommende 21 ugers intense
eventyr og skoleforløb. De sidste
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Den 28. juni kl. 14.00 var det tid
til afgang. På grund af det meget korte forløb, havde eleverne endnu ikke
været til vejrs, så vi satte ikke sejl
ved afgangen. Vi besluttede at sejle
direkte til Isefjord kun for motor,
så vi kunne bruge tiden op gennem
sundet på at introducere masterne
for eleverne. De fleste klarede det
første møde med højderne ganske
fint, omend de alle var lidt bløde i
knæene da de kom ned. Vejret var
fint med en let vind fra vestsydvest
og vi droppede ankeret ud for Nakkehage kl. 23.30.

gang. I løbet af disse fire dage skulle
eleverne blive bekendt med skibet,
reglerne, rutinerne og hinanden.
Eleverne ville indgå som en del af
besætningen så snart vi sejlede, og
det var derfor vigtigt at vi i løbet af
dagene fik afholdt et søsikkerhedskursus med flådevending, et basisbrandkursus samt de grundlæggende brand- og bjærgningsruller på
selve skibet. Programmet var fuldt
pakket fra kl. 6.30 om morgenen,
hvor eleverne søvndrukne væltede
ud af deres hængekøjer, og indtil
klokken 22.30 da de igen besvimede
i de stadigt ubekvemme hængekøjer.
På tidligere togter brugte vi normalt meget mere tid på introforløbet, men på grund af at vi i 2019
sejlede to togter, overtog vi et skib
der allerede havde sejlet et togt, og
derfor både var rigget op, havde fulde tanke og som var provianteret for
den kommende sejlads.

29.-30. juni
I Isefjord havde vi to døgn med rigtræning, sejlsætning, sejlbjærgning
og diverse sejlmanøvrer om dagen.
Om eftermiddagen ankrede vi op og
efter aftenskafning blev der undervist i sejlteori på dækket og afholdt
forventningsseminar på banjen. Vi
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Udfor Limfjorden var der ikke
rigtigt nogen gode ankerpladser for
Georg Stage, vi fik derfor lov til at
gå langs kaj ved Hals den 1. juli kl.
13.00. Vi nåede lige akkurat at fortøje, inden kulingen var over os. Alle
var glade for at vi ikke lå og bankede
pæle som nogle af de andre skibe,
som ikke havde haft muligheden for
at afgå mod Aalborg tidligere.

havde planlagt fire døgn i Isefjord,
men vejrudsigten viste kuling fra
nordvest, som skulle ramme Kattegat den 1. og 2. juli, og vi havde
lovet Aalborg at være klar ved åbningen af The Tall Ship Races. For
at undgå den værste modvind afgik
vi derfor Isefjord den 30. juni. Det
begyndte så småt at blæse op, og eleverne fik deres første erfaring med
et skib i søgang. Der vare flere der
mente, at de nu havde prøvet det
værste de kunne komme ud for på
Georg Stage, med den dertilhørende
søsyge. Man nænnede næsten ikke
at fortælle dem at det de netop havde oplevet ville blive standarden på
resten af togtet. Vi nåede desuden at
lave ti stagvendinger, to halsninger
og et par brase bak-manøvrer.
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1.-3. juli
Efter to blæsende dage i Hals afgik
vi den 3. juli kl. 08.00 og ankom
planmæssigt til Aalborg samme dag
kl. 11.30.
3.-6. juli
Aalborg var en af destinationerne på
årets Tall Ship Races, hvilket betød
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ind forbi Marstrand den 8. juli, da
et besætningsmedlem fik en flænge
i sin ene finger. Det blev vurderet at
det skulle sys i land. Turen mellem
Aalborg og Arendal blev brugt på
at sejltræne og vi lavede flere stagvendinger, halsninger og brase bakmanøvrer.
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10.-11. juli
Sejlene bjærgede vi kl. 06.30 ud for
Arendal skærgård og vi fortsatte de
sidste mil ind mellem øerne for maskine. I Arendal fik vi besøg af en
gammel ven af skibet: Marinemaler
og tidligere kaptajn på fuldriggeren
Sørlandet Arnt Lepson. I de gamle
gader fandt vi et bymuseum, der
havde en unik samling af flaskeskibe. Flere elever fik mulighed for
at besøge denne fornemme samling,
ganske gratis.

at havnen var fyldt med sejlskibe/
fremtidige arbejdspladser fra hele
verden. Tall Ship Races tiltrak altid
mange mennesker, hvilket gav os
gode muligheder for at lave rekruttering til det maritime erhverv. Vi fik
5535 besøgende under åbent skib i
Aalborg.
6.-10. juli
Vi afgik Aalborg kl. 13.35 og sejlede udad Limfjorden i parade med
de andre skibe. Fra Aalborg sejlede
alle skibene kapsejlads videre mod
Frederiksstad, men vi satte i stedet
kursen mod Arendal i Sydnorge.
Tall Ship-havnene var, udover en
mulighed for at møde fremtidige
kolleger og arbejdspladser, også en
kæmpe havnefest, og vi havde mere
brug for at rutinerne faldt på plads
og at vores elever fordybede sig i
selve skolen.
Ved afgang fra Aalborg satte vi sejl
for at det synede i selve paraden,
men da vi forlod Limfjorden, så vi
tordenbyger, og vi bjærgede ned til
mærsesejl. Det løjede dog af i løbet
af natten, og tidlig morgen satte vi
igen sejl. Vi havde god tid på vejen
mod Arendal, og vi krydsede os stille og roligt udad Kattegat, mod en
let vind fra nordvest.
Vi måtte desuden tage et kort stop
31

11.-21. juli
Efter at have afholdt åbent skib om
aftenen, gjorde vi klart skib og stod
Galtesund ud kl. 20:00. Vinden stod
i nordnordvest i let til ingen vind og
vi gik derfor for maskine rundt det
sydlige Norge. Nu skulle Kattegat og
Sydnorge skiftes ud med Østnorge
og de dybe norske fjorde.
Vi ankom til Hardangerfjorden d.
13. juli og sejlede indenskærs frem
til ankomst Bergen. Undervejs kom
vi forbi gletsjeren i Sunndal, rosenhaven i Rosendal og ikke mindst
Norheimsund
Fartøjsværncenter,
som var det egentlige formål med at
sejle ind i Hardangerfjorden. Det var
utroligt lærerigt at blive vist rundt
på centeret, hvor de byggede og re-

novererede traditionelle skibe, og
holdt liv i de gamle håndværk.
I Bergen sluttede vi os igen til Tall
Ship Races og dagen før ankomst,
mødte vi en masse andre sejlskibe,
der kom fra de mindre fjorde og beskyttende ankerpladser, ud i hovedfjorden. Disen og regnbygerne gjorde
scenariet til et utroligt flot syn.
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21.-24. juli
Kort tid inden ankomst til Bergen,
var vi nødt til at stoppe og bunkre
diesel ved en lille olieterminal. Bergen havn tillod nemlig ikke tankbiler på kajen. Vi ankom derfor som et
af de sidste skibe, og Vågen i Bergen
havn fremstod imponerende med
alle de store skibe der lå tæt fortø-
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gensters rig og ankergrejer, mens
bovsprydet gled let forbi vinduerne
i det udhængende hus. Klokken var
11.00 da sidste trosse var ombord og
skibet igen sejlede frit. Sejladsen ud
ad fjorden til startlinjen var lang, og
tiden brugte vi på at afholde båd- og
brandrulle, mens man nød synet af
alle skibene, der fulgtes ud ad fjorden.

jet i rækker ved siden af hinanden,
hvilket gjorde det vanskeligt for os
at se, hvor vi skulle få plads. Vi endte med at ligge uden på et andet skib
og et hus der var bygget ud i havnen.
Det var ikke helt perfekt, men det
gik fint. Gangvejen var sat kl. 14.00
langs det hollandske skib MORGENSTER, og de elever som havde
landlov, ilede i land for at se på alle
skibene. De fik en velfortjent pause
fra tovender, søsikkerhed, skibsteknik samt knob og stik. Eleverne der
havde vagt om bord lavede vedligehold, pudsede messing og holdt
åbent skib for de mange interesserede gæster.

1.-4. august
Vi lå velfortøjet ved Dok1 i Aarhus
den 1. august kl. 09.00 efter et hårdt
døgn for motorsejlads ned gennem
Kattegat. Friskifterne blev sendt i
land og vagtskiftet gjorde skibet klar
til åbent skib. Aarhus var også Tall
Ship-havn, og ligesom i Aalborg, var
der mange gæster ombord. Det blev
til 2912 besøgende på dæk og mange
flere der kom forbi vores maritime
stand på kajen.

24. juli-1. august
Så blev det endelig tid til at sejle
kapsejlads. Kaptajn Jesper Amholt
afløste mig på denne tur. Han fik
behændigt lirket skibet fri af Mor33
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4.-7. august
Alle skibe sejlede udad Aarhus
havn i parade. Der var ikke megen
vind, men den kom heldigvis fra
den rigtige retning. Vi lagde fra kaj
kl. 11.00 og satte sejl inden vi var
100 meter fra land, og sejlede stille
udad havnen. Sejlene stod frem til
Hornbæk, hvor vi lod ankeret gå den
5. august kl. 10.00. Her afholdt vi
midtvejsprøver og evalueringer med
alle skifterne, hvilket krævede at
skibet lå i ro, og at vagtskifterne ikke
var på vagt om natten.

Der blev også tid til et besøg på søfartsmuseet MS Søfart.
10.-16. august
Vi brugte formiddagen på at gøre
skibet klar og afgik mod Visby, Gotland kl. 10.00.
Ved middagstid kom en af styrmændene og klagede over mavesmerter i en sådan grad, at vi
mistænkte at det var blindtarmsbetændelse. I samarbejde med Radio Medical blev vi enige om at vi
skulle have vedkommende til læge
inden vi forlod Øresund. Vi lagde
derfor kursen mod København og
lagde til på Langelinie kl. 14.30. Lægen vurderede at det kunne behandles og ikke krævede en operation.
Vi fik vores styrmand retur, men vi
måtte vente i 24 timer før vi kunne
forlade København. For at elever og
besætningen ikke blev helt kulrede
over ikke at komme i land, forha-

7.-10. august
Vi lettede anker kl. 06.00 og ankom
Helsingør havn kl. 10.30. I Helsingør havde vi redningsøvelser med
ForSea, hvor vores elever agerede
som statister om bord på færgen Tycho Brahe, hvor personalet trænede
krisestyring. Det var utroligt lærerigt
for alle parter.
34
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16.-19. august
Dagene i Visby var præget af tordenbyger med kraftige vindstød og tung
regn. Vi provianterede og forsøgte
at bunkre vand, men øen fik meget
lidt nedbør i løbet af sommeren, og
der var derfor restriktioner på hvor
meget vand de måtte udlevere. Heldigvis havde vi planlagt et kort stop
på Åland, to døgn efter Visby, og vi
klarede os derfor fint med det vi fik.

lede vi ud til Københavns Red så vi
uforstyrret kunne fortsætte med de
daglige rutiner. Den 12. august var
feberen faldende, og vi afgik endelig Københavns Red, og satte kursen
sydover, ind i Østersøen.
Vinden og vejrudsigten var i særdeleshed fordelagtige, hvilket betød
at vi havde rigtig god tid, og vi lagde
derfor ruten om, så vi fik lidt ekstra
mil. Vi kom ned til Møn, rundt om
Bornholm og ind gennem Kalmarsund, før vi satte kursen direkte
mod Visby på Gotland. Det blæste
op og ankomsten blev en anelse udfordrende, da vind og sø var havde
retning ind i havnen. Vi fremskyndede ankomsten et døgn, da et stort
lavtryk ville nå sit højeste den 17.
august. Vi lå velfortøjet kl. 18.45.
Den ekstra dag vi fik i havnen gjorde, at vi ufortrødent fortsatte undervisningen.

19.-31. august
De næste tolv dage var præget af
sydlige vinde, hvilket gjorde sejladsen mod Luleå i nord ubesværet
og yderst behagelig. Det betød at vi
havde god tid til et par stop på vejen. Den 21. august kl. 10.45 stoppede vi i Mariehamn på Åland, hvilket
nærmest var obligatorisk når vi nu
befandt os på de kanter. Havnen var,
og har i mange år været, en yderst
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alle der ønskede at tage duelighedsbevis nåede at blive godkendt som
fartøjsførere.

gavmild og venlig havn over for
skoleskibe. Kajplads, vand og affald
blev sponsoreret og vi fik gratis adgang på søfartsmuseet, som var et af
de bedste i verden. Vi afgik samme
dag efter skafning kl. 18.00, så de
daglige rutiner ikke blev brudt. Efter Mariehamn gik turen videre ind
i Den Botniske bugt. Det var en meget speciel oplevelse at sejle i dette
hav, som officielt er et hav, men som
mere føltes som en sø. Vandet var
næsten helt ferskt og saltindholdet
var meget lavt, hvilket ændrede på
vandets densitet. Det blev aflæst på
at vores dybgang blev større. Der
var stort set ingen lystbåde, og slet
ingen fiskekuttere, og vi mødte kun
få fragtskibe, der primært var lastet
med træ. Vi havde et par gode dage
for anker inden ankomst Luleå, hvor
vi afviklede en del fartøjstjeneste, så
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31. august-3. september
Vi begyndte den smukke indsejling
i fjorden ved Luleå kl. 07.30 og lå
langs kaj kl. 10.00. De første elever
kom på landlov kl. 15.00. Det blev
nogle stille dage i Luleå. Tirsdag den
3. september afholdt vi brand- og
evakueringsøvelse og afgik kl. 14.10.
3.-11. september
Denne tur var præget af modvind
og bygevejr. Vi forsøgte jævnligt at
sætte sejl, men med den gældende
vejrudsigt så vi at vi ikke kunne nå
at komme til Helsinki til den ønskede dato, med de lovede vindstyrkerog retninger. Vi endte derfor med at
gå den største del af distancen for
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manden havde hverken radio eller
telefon. Det kunne være endt fatalt,
hvis ikke eleverne havde spottet
ham.

motor og gik indenskærs nord for
Åland, for i det mindste at have noget pænt at se på. I Luleå mønstrede
Lars Henriksen, vores engelsklærer,
hvilket betød at der blev talt engelsk
på dæk frem til Helsinki.

22.-24. september
Klaipeda var ikke på togtplanen på
grund af sin skønhed, men fordi det
var en stor industrihavn med gode
muligheder for at se en mase forskellige skibstyper, der var i gang
med at laste og losse. Klaipeda lå i
bunden af Østersøen, og vi mærkede
indlandsklimaet og vinterens komme med frostgrader om natten.

11.-16. september
Vi ankom bunkerkaj kl. 14.45 og
forhalede til kajplads kl. 18.10. På
grund af kuling udsatte vi afgang
med et døgn og afgik i stedet den 16.
september kl. 08.00.
16.-22. september
Det blev en fin sejlads med en god
vind. På grund af den gode fart, fik
vi god tid og ankrede op på østkysten af Gotland. Her observerede
nogle opmærksomme elever pludselig, at en gammel mand i en robåd
havde mistet sine årer og var ved at
drive til havs. De iværksatte hurtigt
en MOB-rulle, og både manden og
jollen blev bjærget og bugseret ind
til land. Der blæste en frisk vind, og

24.-28. september
Vi fik lods om bord kl. 12.50 og afgik
kl. 13.15. Lodsen stod af i selve havnen, og vi satte derfor sejl så snart vi
var uden for molerne. Sejlene stod
frem til ankomst Rønne. Tiden brugte vi på at nyde de sidste sejldage på
togtet og på at læse til den forestående eksamen i Rønne.
Det var planlagt at afholde eksa37
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tører der var inviteret fra forskellige
rederier. De var med til at bedømme vores elever ved de mundtlige eksaminer. Vi håbede at vi på
den måde gav rederierne et godt
indtryk af vores elevers niveau, så
de efterfølgende ville ansætte dem.
Vi afgik Rønne kl. 10.45 og alle
sejl var sat kl. 11.30. Vinden var god
og vi ankrede i Køge Bugt kl. 02.00.
Grunden til at vi ankrede op var at
vi havde planlagt en helikopterøvelse den 5. oktober kl. 10.00 i bugten.
Dette var meget lærerigt og vi gjorde
nogle gode erfaringer med hvordan
vi bedst evakuerede via helikopter,
hvilket godt kunne være en udfordring på et sejlskib med begrænset
tilgang til dækket fra luften.
Klokken 16:00 ankom vi planmæssigt København. På kajen var
mange af elevernes pårørende mødt

men på Christiansø, men på grund
af vejret ændrede vi det til Rønne.
Christiansø var vanskeligt for et skib
på Georg Stages størrelse at anduve
i dårligt vejr.
28. september-4. oktober
Når vi afviklede eksamen på Christiansø, lånte vi normalt deres forsamlingshus Månen. I Rønne måtte
vi leje nogle lokaler på Campus
Bornholm, der lå ca. ti minutter på
cykel fra havnen. Efterårsvejret kom
til Bornholm, og for at vores elever
kunne komme lidt rundt, lejede vi
derfor cykler til alle og udloddede
en præmie til dem der først besøgte
alle rundkirkerne på øen med cykel.
Der blev cyklet og læst flittigt mellem eksaminerne, og det var alt i alt
et rigtigt fint ophold på Bornholm.
Den 4. oktober ankom tre observa38

op, for at modtage deres hjemvendte
kære.
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6. oktober-11. november
Nu var selve sejladsen og den teoretiske undervisning overstået, men det
var skolen ikke. Vi havde en måned
mere langs kaj, hvor eleverne havde
førstehjælpskursus, radiocertifikat,
§17, værkstedsskole og brandskole.
Alt imens vi riggede skibet ned og
overhalede alt udstyr så det var klar
til togt 2020-1. Udover de obligatoriske fag blev der også tilbudt aftenkursus i sejlsyning og knivsmedning
ved esse. Det blev en intens måned i
håndværkets tegn.
Fredag den 8. november blev skabene ryddet og hele skibet blev gjort
rent en sidste gang. Vi uddelte certifikater og strøg flaget som symbol på

at dette års togt var slut. Vi vinkede
med vemod farvel til endnu et hold
dygtige ubefarne skibsassistenter
med kurs mod nye horisonter.
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149 indkomne ansøgninger.
63 optagne og 57 gennemførte.
SKIBSNR.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NAVN
Maja Østergaard
Jens Møller Jørgensen
Jonas Hammerik Høgedal
Ann Katrine Kørschen
Dean Peter Mads Ole Andersen
Casper Bøjsen Kastholt
Carl Wilhelm Wingren Bergman
Ida Mølbak
Kraka Donslund Nielsen
Melanie Arp
Lea Lærke Landsnean Funder
Qivioq Matias Mark Gedionsen
Mike Hansen
Johanne Bjørn Blauenfeldt
Andreas Jepsen
Johan Nejsum Madsen
Iris Emily Swain
Magnus Fonseca Fjeldsted
Emil Hallengren
Aske Kauffeldt Esbjerg
Stine Amdi Bastiansen
Elisa Silfverberg Utgaard
Oskar Theodor Sandgren
Christian Søderkvist Jeppesen
Joachim Buk Lauritsen
Rigmor Helene von Arenstorff Vilstrup
Maria Schlosser Lampadarios
Anna Vebæk Gelskov
Andreas Al-Nasralla Espeseter
Maja Lene Birkmand
Natuk Ane Lennert Jensen
Malik Christian Vittus Nielsen
Frida Nitschke Madsen
Carl William Kettel
Cecilie Holm Reinwald
Tobias Falk Williamson
Kristoffer Athanasios Skoularakos
40

BY
LAND
Grevinge
Danmark
Kerteminde
Danmark
Odense
Danmark
Lemvig
Danmark
Nuuk
Grønland
Odder
Danmark
Göteborg
Sverige
Lille Skensved Danmark
Skårup Fyn
Danmark
København N
Danmark
København N
Danmark
Odense
Danmark
Horslunde
Danmark
København
Danmark
Esbjerg V
Denmark
Skanderborg
Danmark
København N
Danmark
Gjern
Danmark
Charlottenlund Danmark
Odense SØ
Danmark
Grenaa
Danmark
Strömstad
Sverige
København S
Danmark
Lille Skensved Danmark
Viborg
Danmark
Risskov
Danmark
Frederiksberg C Danmark
København Ø
Danmark
Drammen
Norge
Lintrup
Danmark
Sisimiut
Grønland
København Ø
Danmark
Risskov
Danmark
Søborg
Danmark
Hvidovre
Danmark
Grenå
Danmark
Skibbild-Nøvling Danmark

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

Cecilie Sand Amtoft
Frej Dalsgaard Johansen
Kirstine Sejr Jørgensen
Inaluk Høy Mortensen
Helene Ane-Karoline Paneeraq
Nuuno Berthelsen
Simone Bang Jørgensen
Nina Marie Pasgaard Mortensen
Thea Flodgaard Zeuthen
Hanna Christina Sallin
Aputsiaq Petersen
Kjetil Haugland Thoresen
Julius Avnshøj Poulsen
Oskar Thorskov Nissen Schmidt
Julian Sirikhun Larsen
Nikolaj Kjærgaard Andersen
Oscar Rocha Grum-Schwensen
Kathrine Lægaard Lundkvist
Anne Kirstine Gavnholt Christensen
Mathias Faaborg Kristensen
Ida Marie Buch Olesen
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HJEMSTED

SKOLEUDDANNELSE

Danmark
Grønland
Norge
Sverige

9. klasse
10. klasse
Studentereksamen
HF
Andet

47
5
2
3

Svendborg
København N
Odense SV
Nuuk

Danmark
Danmark
Danmark
Grønland

Sisimiut
Sakskøbing
Lemvig
København NV
Göteborg
Nuuk
Stavanger
København K
Ugerløse
Holbæk
Egernsund
Hillerød
Højbjerg
København N
Silkeborg
Brønshøj

Grønland
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Grønland
Norge
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

9
14
18
8
8

GENNEMSNIT
Alder
20,4
Højde
174,6
Vægt
71

STATISTIK FRA TOGTET 2019-2
MANØVRE		
Stagvendinger
24
Halsninger
39
Brase bak
7

UDSEJLET
For maskine
Under sejl
I alt
41

35 %
65 %
4385 sømil

FLIDSPRÆMIER 2019-2
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Nr. 50	Hanna Christina Sallin blev valgt som Årets elev af eleverne. Fik
taske og højtaler af Metal Søfart.
Nr. 41	Cecilie Sand Amtoft får Jens Kusk Jensens ”Haandbog i Praktisk
Sømandsskab” af Stiftelsen Georg Stages Minde.
Nr. 13	Qivioq Matias Mark Gedionsen får en kikkert
Nr. 37	Carl William Kettel får Jens Kusk Jensens ”Haandbog i Praktisk Sømandsskab” af Stiftelsen Georg Stages Minde.
Nr. 18	Iris Emily Swain får en riggertaske af Sejlmager Hansens Eftf.
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Undervisningen 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
Duelighedsbevis i navigation og motorpasserbevis

93 timer
53 timer
22 timer
55 timer
8 timer
47 timer
43 timer
12 timer
20 timer
12 timer
20 timer
26 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.
Praktisk brand 3 ½ dage hos Københavns brandvæsen.
En ½ dags temaundervisning om krisestyring.
4 timers sikkerhedsøvelse om bord på ForSea.
Evakueringsøvelse på Holmen. Helikopterøvelse i Køgebugt. Sejlads i FRB.
PRAKTISKE FAG
Værkstedsskole
Praktisk sømandsskab
Håndværksfag
Vagthold
Fartøjstjeneste
Rengøring
Engelsk
Diverse
Kabys tjeneste

108 timer
209 timer
96 timer
279 timer
28 timer
125 timer
16 timer
48 timer
17 timer

Diverse indeholder to skibsbesøg. Besøg hos Diesel House, mastekranen.
12 times undervisning i knivværksted.
10 timers undervisning i sejlsyning.

43

DEL 2: FRA SKOLETRÆT TIL EN AF DE
YNGSTE MASKINMESTRE NOGENSINDE
VIRKSOMHEDSBERETNING 2015
FOR STIFTELSEN

GEORG STAGES MINDE

gammel Georg Stage-brochure. Dan
valgte at ansøge om en plads og blev
i 2001 antaget. “Jeg hjalp med at rigge op, selvom jeg ikke boede i byen.
Jeg havde aldrig været i København,
da jeg kom og skulle rigge op. Jeg
kom direkte med 4-toget, iført blåt
Kansas arbejdstøj og snakkede bondejysk så det baskede”.
På Georg Stage mødte Dan nogle
voksne der så hans talenter, og han
var så dygtig at besætningen valgte
at ansætte ham direkte efter togtet,
da skibet skulle på værft: “Overstyrmanden og kaptajnen bestemte jeg
skulle med, så jeg startede direkte
på maskinmesteruddannelsen med
merit. At jeg hørte til i maskinen,
blev klart allerede under togtet, så
jeg røg ned i hullet og blev maskingast og fik hurtigt meget ansvar.”
Det havde stor værdi for Dan at
finde nogle rollemodeller han kunne spejle sig i, og de voksne ombord
skoleskibet præsenterede en anden
livsstil for ham: “Der var nogen
voksne der viste mig maskinen, og
hjalp mig med at se andre skibe,
møde besætningsmedlemmer og se
deres liv”. Det overbeviste ham om,
at det var den vej han skulle gå.
I dag arbejder Dan som Section
Manager for Primeserv Academy i
MAN Energy Solutions, og har ansvaret for al træning af både kunder
og interne medarbejdere i hele verden.
Udover at finde sit faglige kald,
blev han undervejs på Georg Stage

Af Julie Bergdal Kolath
Dan Porups far undrede sig, da Dan
besluttede sig for at ville starte på
maskinmesteruddannelsen.
For
umiddelbart lå det ikke i kortene, at
Dan skulle videreuddanne sig. I folkeskolen brugte han nemlig det meste af sin skoletid på gangen, fremfor
i klasseværelset: “Reelt set blev jeg
betragtet som ordblind og problematisk. Så skole har aldrig rigtig været
noget for mig – indtil jeg fandt ud
af at jeg ville være maskinmester”
fortæller Dan, “jeg gik igennem på
normeret tid, som en af de yngste
nogensinde i maskinmesterfaget.”
Vejen til at finde ud af at maskinmesterfaget var dét han skulle, var
langt fra fastlagt på forhånd. Dan
voksede op på en gård i den midtjyske muld, langt væk fra kysten og
regnede med at blive tømrer eller
landbrugsarbejder. Inden da ville
den skoletrætte Dan gerne ud og arbejde og rejse. Målet var at komme
til Grønland, og gerne på et skib. For
op igennem sin barndom havde han
en stor fascination af sejlskibe, hvilket kom til udtryk i både tegninger
og skoleopgaver.
Men ingen af de voksne omkring
ham opfangede interessen for skibe
og søfart, og det var først som voksen at Dan selv opdagede den røde
tråd med det maritime tema der gennemsyrede hans skolegang.
Efter efterskolen, hvor udlængslen var særlig stor, fandt Dan en
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fekthedskultur der hersker på de
sociale medier. Men på Georg Stage
bliver telefonerne låst inde imens
eleverne arbejder og går i skole, og
alle er iført uniform. Det fjerner fokus fra perfekthedskulturen, som de
inden togtet har brugt energi på: “De
unger stresser efter at blive tilstrækkelige, men det bliver man bare aldrig. Instagram kommer aldrig til at
afspejle virkeligheden. Georg Stage
river dem væk fra hverdagen, og får
dem i balance.”
Dans bedste råd til de unge i dag
er, at de skal stoppe op og tænke
over hvad de gerne vil, og hvad de er
gode til. Hvis de har en interesse de
kan dyrke, så skal de bare “nørde”
igennem – og finde en rollemodel
der kan vise vejen. For alle har noget de er gode til – det kræver bare at
du møder en voksen der kan guide
dig på vej.

også klogere på hvordan man samarbejdede, og han lærte sine grænser at kende. Begge noget der har
hjulpet ham med at mestre en stressende hverdag med mange kulturmøder: “Det var vanvittigt ekstremt.
Jeg tror at man nærmest skal op på
frømands- eller jægersoldatsniveau
før man begynder at have en uddannelse der dannelsesmæssigt er
på linje med Georg Stage” fortæller
Dan, “for man prøver at være den
bedste udgave af sig selv, men på et
tidspunkt knækker man, for det kan
man jo ikke være hele tiden! Derimod bliver man nødt til at slappe af
og bare være en del af holdet. Uanset hvilken kultur eller samfundslag
man kommer fra.”
Disse værdier er noget mange
unge i dag kunne have brug for,
mener han. Som maskinmester på
Georg Stage bemærkede han nemlig
at de unge kæmper med den per-
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FASTE BESÆTNING TOGT 2019-1
Kaptajn
Jesper Kramp Amholt
Overstyrmand
Helle Barner Jespersen
Overstyrmand
Idalene Nielsen
1. styrmand
Torben Christensen
2. styrmand
Emil Christensen Cronjäger
3. styrmand
Lau Busch-Petersen
Maskinmester
Mathilde Romer Olsen
Hovmester
Christel Kershøj Petersen
1. kvartermester
Peter Jakobsen
2. kvartermester
Anna Andersen
3. kvartermester
Laurits Kallan Lauritsen
AFLØSERE TOGT 2019-1
Kaptajn
Ramund Malmberg
Styrmand
Mark Ambech
Styrmand
Kristoffer Olsen
Maskinmester
Lars Dolleris
Hovmester
Carsten Pedersen
Kvartermester
Daniel Larsen
Kvartermester
Magnus Bisgaard
FASTE BESÆTNING TOGT 2019-2
Kaptajn
Bjarke Wahlqvist
Overstyrmand
Idalene Nielsen
Overstyrmand
Helle Barner Jespersen
1. styrmand
Kristoffer Olsen
2. styrmand
Peter Egetoft
3. styrmand
Thea Bergien
Maskinmester
Morten Hess-Nielsen
Hovmester
Christel Kershøj Petersen
1. kvartermester
Elias Maurer
2. kvartermester
Oline Dam
3. kvartmester
Mathias Laursen
AFLØSERE TOGT 2019-2
Kaptajn
Jesper Kramp Amholt
Styrmand
Lau Busch-Petersen
Styrmand
Hanne Jensen
Maskinmester
Markus Delfs Jespersen
Hovmester
Carsten Pedersen
Kvartermester
Simon Jensen
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Elev 63/2003
Elev 41/1982
Elev 15/2004
Elev 14/2011
Elev 24/2013
Elev 22/2006
Elev 42/2012

Elev 26/1997
Elev 14/2018

Elev 2/2017
Elev 1/1997
Elev 15/2004
Elev 41/1982
Elev 14/2018
Elev 48/2012
Elev 13/2013
Elev 19/2014
Elev 29/2016
Elev 53/2011
Elev 63/2003
Elev 24/2013
Elev 21/1983
Elev 32/2007

ANSATTE I LAND
Direktør
Bogholder
Sekretær
Uddannelseskoordinator
Maritim koordinator
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

VIRKSOMHEDSBERETNING 2015

Asser Amdisen
Minna Køie Elsberg
Anita Færk
Julie Bergdal Kolath
Philip Valentin
Freja Cilia Røskva Klemmensen Kirk
Sander Eskebjerg Jensen
Trine Lykkebak Larsen
FOR STIFTELSEN
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BIDRAG, STØTTE 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:
• DK-Brandteknik
• Lærer Lars Henriksen med undervisning i maritimt engelsk
• Wärtsilä Danmark
• Bornholms Flådeservice
• ForSea – øvelse med elever
• Læge Thomas B. Knudsen
• Læge Lasse Høgh Andersen
• M/S Søfart og Søfartsmuseet Aaland med gratis adgang til museerne
• Lene Moyell Johansen - Rigsombudsmand på Færøerne
• Svendborg Søfartsskole - for afholdelse af Tanker familiarization kursus
Og også tak til observatørerne ved de afsluttende prøver ved togterne:
TOGT 2019-1
• Morten Beck Risom fra Skoleskibet Danmark
• Gert Jørgensen fra ESVAGT
• Linda Koch Hansen
TOGT 2019-2
• Love Pedersen fra ForSea i ROC
• Emil Cronjäger i ROC
• Dennis Pollow fra Scandlines
• Finn Esben Hansen fra Molslinjen
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K/S Difko
1.800.318,78 kr.
Axel Muusfeldts Fond
200.000,00 kr.
Lauritzen Fonden
200.000,00 kr.
Hede Nielsens Fond
150.000,00 kr.
Generalkonsul Jens Olsens Fond
130.000,00 kr.
Asta og Jul. P. Justesens Fond
100.000,00 kr.
Lemvigh-Müller Fonden
100.000,00 kr.
Torms Understøttelsesfond
100.000,00 kr.
Fonden til Søfarende og Søfartens Vel
75.000,00 kr.
Ambjørn Holding ApS
50.000,00 kr.
Fonden Julius Skrikes Stiftelse
50.000,00 kr.
Fonden Admiral J. B. Winterfeldts Stiftelse
50.000,00 kr.
Frimodt-Heineke Fonden
50.000,00 kr.
Paula og Axel Nissens Legat
50.000,00 kr.
Simon Spies Fonden
50.000,00 kr.
Torben og Alice Frimodts Fond
50.000,00 kr.
Tonny Dalhøj Poulsens reception
48.050,00 kr.
Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond
25.000,00 kr.
KNI A/S
25.000,00 kr.
Harald Halkiers Legat
20.000,00 kr.
Peder og Kamma Koch Jensens Legat til minde om deres forældre 10.000,00 kr.
MEST – Lods i Torshavn
7.700,00 kr.
Gilleleje Marineforening
2.500,00 kr.
Og også mange tak til…
Johnny Noisen
Dorthe Anneberg
Dorrit Mikkelsen
Jørgen Amstrup Jørgensen
Jørgen Kjær
Klaus Kay
Palle Anneberg
Torben Fritz

2.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
1.000,00 kr.
630,00 kr.

Og mange, mange flere…
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Af Julie Bergdal Kolath
“Indtil for nylig arbejdede jeg hos
ESVAGT, hvor jeg var ubefaren
skibsassistent. Jeg har særligt været i maskinen, hvor jeg har hjulpet
mester, og så selvfølgelig været en
del af vores mand-over-bord crew”
fortæller Lotte Andreasen på 22 år,
“Men ellers havde jeg min hverdag i maskinen, boede med 11 gutter og havde min hverdag sammen
med dem – 30 dage ude og 30 dage
hjemme”.
Siden Lotte gik i 8. klasse, har hun
vidst at hun ville være maskinmester. Georg Stage har altså ikke haft
nogen indflydelse på hendes beslutning om karrierevejen, men i stedet
været et aktivt valg i processen om
at blive mere kvalificeret til maskinmesteruddannelsen: “Jeg vidste at så
snart jeg startede på maskinskolen,
så ville jeg være den eneste kvinde.
Og jeg vidste at jeg nok ville være en
af de eneste uden erfaring med skibe
eller motorer. Så jeg har derfor gjort
ret meget for at få et godt CV, og gøre
mig klar til at komme videre.”
Men hvorfor lige maskinmesteruddannelsen? For Lotte er årsagen
simpel. Uddannelsen er bred, og
man kan bruge den til lige præcis
det man har lyst til: “Hvis jeg har
lyst til at rende rundt i et maskinrum, kan jeg gøre det. Eller hvis jeg
får lyst til at tage en projektlederstilling, så kan jeg også gøre dét”.

Hun er meget opmærksom på at
hun kommer til at få mange år på
arbejdsmarkedet, og derfor ønsker
hun en uddannelse der kan pege i
flere retninger. På den måde kan
hun lettere finde motivation i sit arbejde, samt tilpasse arbejdsstrukturerne alt efter hvad der passer ind i
hendes liv, uanset hvorhenne i livet
hun befinder sig.
Tiden på skoleskibet Georg Stage
har dog ikke udelukkende medvirket til et godt CV, men ligeledes
styrket hendes samarbejdsevner:
“Det jeg har fået mest ud af det efterfølgende, har været den tolerance,
åbenhed og det overskud man får af
at være sammen med så mange mennesker, så intenst og i så lang tid ad
gangen” fortæller hun og tilføjer at
“det har gjort at jeg kan samarbejde
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man ikke nødvendigvis finder ud af
det hele lige med det samme, “Jeg
synes man skal sænke farten og ikke
stresse. Der er er alt for mange der
stresser i deres sabbatår. De stresser og har dårlig samvittighed over
at de ikke har styr på deres fremtid.
Jeg synes man i stedet skal holde det
sabbatår med god samvittighed, og
finde ud af hvad man gerne vil og
være åben overfor flere forskellige
muligheder.”

med mange forskellige mennesker.
Det er enormt fedt, og det er én af
de ting jeg er mest taknemmelig for.”
På sigt drømmer hun om at arbejde som sælger i MAN Diesel eller Mærsk, og være med til at sætte
dagsordenen for hvilke motorer
fremtidens skibe sejler med – gerne
med et bæredygtigt udgangspunkt.
Det vigtigste i forbindelse med
uddannelsesvalg er, ifølge Lotte,
at man vælger noget man elsker at
lave, og at man ikke stresser over at
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Lars Rosenberg Overby (formand)
Advokat. Indtil 1/12 partner i firmaet Hafnia Law, derefter i Ionu 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 sammenhæng. Medlem af bestyrelsen siden 2013 og næstformand siden 2016.
Niels Lehmann Christensen
Dispachør med egen virksomhed. Uddannet skibsfører og cand.jur. Har gennem 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
Fhv. havnedirektør i Esbjerg. Uddannet skibsfører, tidligere elev og 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 2014-16.
Anne Windfeld Trolle
Vicedirektør i Danske Rederier. Anne Windfeld Trolle er uddannet cand.
jur. Hun er til daglig ansvarlig for Danske Rederiers arbejde med medarbejderforhold, overenskomster, samt rekruttering og uddannelse. Medlem af
bestyrelsen siden 2019.
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.
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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 Maritime Uddannelsescenter Vest. Medlem af bestyrelsen
siden 2014.
Helle Barner Jespersen
Overstyrmand. Medarbejderrepræsentant.
Skoleskibets fører
Kaptajn Bjarke Emil Wahlqvist
Kaptajn Jesper Kramp Amholt
Direktør
Asser Amdisen
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Af direktør Asser Amdisen
Udgiftssiden har været konservativt budgetteret, men takket være sparsommelighed og omhu er udgifter blevet holdt fornuftigt under kontrol. Dog startede vi året i Middelhavet, hvor agenthonorarer og andre havneudgifter er
ekstremt meget højere end vi er vant til fra Nordeuropa. Det typiske billede
er, at de mange udgiftsposter er ekstremt meget højere end i 2018, men ikke
dobbelt så høje, hvilket også er årsagen til, at vi ikke har søgt om at få fordoblet statstilskuddet for at have dobbelttogt.
Det er dog væsentligt at huske, at udgiftsrytmen for et skib ikke er helt stabil. I 2019 har vi kun haft mindre vedligeholdelsesomkostning blandt andet
takket være den store overhaling skibet var igennem i 2015-2018. Allerede
næste år skal skibet igen op af vandet og efterses. Vi håber stadig på begrænsede udgifter i den forbindelse. Kombinerer man dette med, at vi næppe kan
forvente samme indtægter fra fonde og andre bidragsydere, som vi har fået i
år, så vil det også i 2020 være nødvendigt med stor energi bag fundraising og
sparsommelighed på udgiftssiden.
Men alt i alt et godt regnskab, som viser en organisation og et skib i god
gænge og med en fornuftig økonomi.

54

RESULTATOPGØRELSE 2019
VIRKSOMHEDSBERETNING 2015
FOR STIFTELSEN

GEORG STAGES MINDE

2019
2018 (t.kr.)
		
Tilskud fra staten
17.302.560
9.300
Andre indtægter
6.030.279
3.205
Omsætning i alt
23.332.839
12.505
		
Undervisningens gennemførelse
(13.942.148)
(8.236)
Ledelse og administration
(4.057.822)
(3.462)
Bygnings- og skibsdrift
(590.795)
(313)
Bygningens og skibets tilvejebringelse
(1.457.877)
(759)
Kostafdeling
(995.740)
(574)
Markedsføring
(220.808)
(215)
Driftsudgifter i alt
(21.265.190)
(13.559)
		
Driftsresultat
2.067.649
(1.054)
		
Finansielle indtægter
2.791
4
Finansielle udgifter
(73.976)
(79)
Årets resultat
1.996.464
(1.129)
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