
GEORG
STAGES 
ANSIGTER
Nogen er målrettede, 
andre er i tvivl. 

Fælles for alle er, at de elsker
naturen og praktiske opgaver.
Og så har alle nydt pausen fra
mobiltelefonen og fællesskabet
ombord, som har styrket deres
samarbejdsevner. 

Mød nogle tidligere Georg Stage-
elever, som hver især har fundet
deres vej i livet. 



D A N  P O R U P
SKOLE VAR IKKE NOGET, DER GIK GODT

Dan brugte det meste af sin skoletid på gangen fremfor i klasseværelset: ”Reelt set blev jeg betragtet som
ordblind, og problematisk. Så skole har aldrig været noget for mig, indtil jeg fandt ud af, at jeg ville være
maskinmester, så gik jeg igennem på normeret tid som en af de yngste nogensinde i maskinmesterfaget”. Han var
skoletræt og ville bare arbejde og rejse. Målet var at komme til Grønland, og gerne på et skib, som han havde
tegnet utallige tegninger af som knægt i Jylland. Ingen af de voksne omkring ham havde opfanget hans
interesse for skibe og søfart, og det er først som voksen, at han selv ser den røde tråd med det maritime tema
gennem hans skoleopgaver.

På Georg Stage mødte Dan nogle voksne, der så hans talenter. Han var så dygtig at besætningen valgte at
ansætte ham direkte efter togtet, fordi Georg Stage skulle på værft: ”Skibet skulle på værft, og de (overstyrmand
og kaptajn) bestemte at jeg skulle med, så jeg startede direkte på maskinmesteruddannelsen med merit. Det blev
tydeligt allerede under togtet, så jeg røg ned i hullet og blev maskingast, og fik hurtigt ret meget ansvar, og så var det
bare det, jeg skulle”.

For Dan havde det en stor værdi at finde nogle rollemodeller at spejle sig i. Han mødte nogle voksne ombord,
der 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”. Netop det overbeviste ham om, at det var den vej, han
skulle gå.
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Navn: Dan Porup. 
Alder: 36 år 
Togt: 2001. Nr. 8. 
Uddannelse: Maskinmester,
efteruddannelse i Ship Management +
overbygning som autoriseret el-
installatør. 
Stilling: Section manager for PrimeServ
Academy i MAN Energy
solutions.

PrimeServ Academy er et kursuscenter for
MAN Energy Solutions to-takts-produkter. 
Dan Porup har ansvaret for al træning af
kunder og interne medarbejdere i hele
verden.



Udover at finde sit faglige kald, blev han også klogere
på, hvordan man samarbejder, samt hvor hans
grænse går. Noget der har hjulpet ham til at mestre
en stresset hverdag med mange kulturmøder: ”Det er
vanvittigt ekstremt. Jeg tænker man skal op på
frømandsniveau og jægersoldat-niveau før man
begynder at have noget uddannelse der dannelses-
mæssigt er på niveau med Georg Stage. Fordi man
prøver at være den bedste udgave af sig selv, men på et
tidspunkt så knækker man, fordi det kan man bare ikke
være. Man bliver nødt til at give op, slappe af, og bare
være en del af holdet uanset hvilken kultur eller
samfundslag, man kommer fra”.

At slappe af, og være en del af holdet, er ifølge Dan
noget mange unge kunne have brug for i dag. Han
har selv været maskinmester på Georg Stage, hvor
han bemærkede at de unge kæmper med
smartphones og den perfekthedskultur, der hærger
på de sociale medier.
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På Georg Stage er telefonerne låst inde, mens
eleverne arbejder og går i skole – alle iført samme
uniform, hvilket fjerner fokus på den selv
iscenesættelse, de indtil togtet har brugt energi på:
”De unge 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 råd til unge, der står foran uddannelses-
systemet er, at de skal stoppe op og tænke over hvad
de gerne vil og er gode til. Hvis de har en interesse, de
kan dyrke, så nørd igennem og find en rollemodel,
der kan vise dig den verden. Alle har noget, de er
gode til – det kræver bare, du møder en voksen, der
kan guide dig på vej.



L O U I S E  O L S E N
JEG LÆSER IKKE NOGET, JEG ER SØMAND!

Louise griner, mens hun fortæller, at hendes svar på det ofte stillede spørgsmål, skaber forvirring blandt folk.
De kan ikke rigtig få det til at passe ind i deres billede af en sømand. 
 
Louise var indstillet på at skulle læse medicin, indtil hun begyndte på Georg Stage i 2018, men under togtet
indså hun, at hvis hun kunne få lov til at gøre, det hun synes er sjovt til sin levevej, hvorfor skulle hun så ikke
gøre det? 

Før togtet var det almindeligt for hende at planlægge tre måneder ud i fremtiden. Hun var meget målrettet,
og var en af de elever, der allerede i 8. klasse gik på en højniveau naturvidenskabelig linje, som skulle
forberede hende til medicinstudiet. Alt var planlagt, indtil hun på togtet levede i et lille samfund uden telefon
og med masser af nærvær.
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Navn: Louise Kjøller Olsen 
Alder: 21 år 
Togt: 2018. Nr. 22 
Uddannelse: STX og Ubefaren
skibsassistent. 
Stilling: Ubefaren skibsassistent hos
Galeasen Hjalm og Stad Amsterdam.

”Nå, hvad læser du så?”
”Jeg læser ikke noget, jeg er sømand!” 



”Det var bare rigtig godt for mig at komme på Georg
Stage, fordi jeg kom væk fra ræset og planlægning, og da
jeg kom hjem, begyndte jeg at forholde mig til 14 dage i
stedet. Jeg fik ro på og gør nu bare det, jeg har lyst til og
synes er sjovt”
 
Netop den tankegang har medført, at Louise er blevet
bedre til at være i nuet, noget hun mener andre unge
kunne have godt af at dyrke noget mere. 
Udover at leve i nuet, har Louise også lært sig selv og
sine grænser bedre at kende: ”Man er på mange timer
i døgnet. Og nogle gange bliver man presset helt til det
yderste, og når man ved hvordan det føles, så kan man
handle på det, næste gang man er på vej derud”. En
kvalitet man kan bruge resten af livet i alle slags jobs.

Udover stillingen som ubefaren skibsassistent, er
Louise også repræsentant i Youth Council i Sail
Training International. Hendes ambition er at give de
unge en stemme i Sail Training miljøet, samt vise
andre unge hvilke kvaliteter sejlads har. Ifølge hende
ville ”alle mennesker have godt af at stikke til søs”.
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Hun er fortsat nysgerrig på medicin, men lige nu er
det de praktiske opgaver og søen, der trækker. Hun
stortrives med den alsidige arbejdsdag med sejlads i
al slags vejr og med mange forskellige mennesker,
og så finder hun stor glæde i at se alt det praktiske,
hun får udrettet ombord. Den glæde bruger hun
aktivt i sit møde med alle de opfattelser, der er af
unge og uddannelsesvalg i dag. Hun forsøger at
gøre op med den ”prestige”, der forbindes med
unge og uddannelsesvalg, hvor samtalen ofte
handler om, hvad man læser, og ikke hvad man
trives med at lave. 
 
Hendes råd til andre unge, der står foran
uddannelsessystemet er derfor: ”Man skal tænke
over, hvad man synes er spændende, og hvad man
gerne vil, og så skal man tænke på, hvad der vil være
sjovt at arbejde med efterfølgende. Så er det lige meget,
om det er noget der tager 10 år eller 6 uger”.



L O T T E  A N D R E A S E N
DEN MÅLRETTEDE MASKINMESTER

Georg Stage har derfor ikke haft nogen indvirkning på hendes beslutning, men har været et aktivt valg i
processen om at blive mere kvalificeret til maskinmesteruddannelsen: ”Jeg vidste jo at når jeg startede på
maskinskolen ville jeg være ene kvinde. Og jeg vidste, at jeg nok ville være en af de eneste, der ikke havde
erfaring med skibe og motorer… Så jeg har gjort ret meget for at få et godt CV og gøre mig klar til at komme
videre.” Hun føler sig heldig over at være afklaret i forhold til sit uddannelsesvalg, da hun ved, hvor svært
nogle af hendes venner har det med at beslutte sig. 
 
For Lotte er maskinmesteruddannelsen bred og den åbner døre. Hun er opmærksom på, at hun
kommer til at få mange år på arbejdsmarkedet, og derfor skal hendes uddannelse kunne pege i flere
retninger, så hun livet igennem kan finde motivation i sit arbejde, samt en arbejdsstruktur, der kan
passe til hendes liv, uanset hvilken epoke i livet, hun befinder sig i.
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Navn: Lotte Sofie Marie Andreasen 
Alder: 22 år 
Togt: 2018. Nr. 44 
Uddannelse: Teknisk Gymnasium,
Ubefaren skibsassistent.
Stilling: Ubefaren skibassistent i Esvagt
(ERVR vessels)



Udover et stort fagligt udbytte har Georg Stage
styrket hendes samarbejdsevner: ”Det, jeg har brugt
allermest efterfølgende, er den tolerance, åbenhed og det
overskud, man får af at være sammen med så mange
mennesker så lang tid ad gangen og så intenst. Det har
gjort, at jeg kan samarbejde med mange forskellige
mennesker. Det er enormt fedt, og det er en af de ting jeg
er mest taknemmelig for. Det er en gave at kunne
komme ud af det med de fleste – eller i hvert fald kunne
få det til at fungere”. 
 
Hun drømmer om på sigt at arbejde som sælger i
MAN eller Mærsk, og være med til at sætte
dagsordenen for hvilke motorer fremtidens skibe
sejler med – gerne med et bæredygtigt
udgangspunkt.
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Lottes råd til andre unge der står foran ud-
dannelsessystemet, er at vælge noget de elsker at
lave, og så skal unge sænke farten – afklaringen om
fremtiden skal nok komme: ”Og så synes jeg bare man
skal sænke farten og ikke stresse. Jeg synes, der er alt for
mange, der stresser i deres sabbatår. De har stress af
ikke at lave noget, fordi de har dårlig samvittighed over
de ikke har gang i noget, og er kede af de ikke har styr på
deres fremtid”. 


