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2020 har været et sært år i hele verden 
og i særdeleshed på Georg Stage. Som 
det åbenbart er næsten hvert år, så 
var det først i de sidste uger af 2019, 
at det stod klart, at skoleskibet også i 
2020 ville få lov til at sejle to togter. 
Forventningen var, at nu kunne vi 
endelig få prøvet at have et normalt 
år med to togter … sjældent har vi 
dog taget så meget fejl. Vi kom aldrig i 
nærheden af normalt.

Det startede såmænd almindeligt nok. 
Der var masser af elever, og udvælgelsen 
gik smertefrit. Kaptajnerne fik også 
sammensat to besætninger, så vi var 
sådan set helt klar. 4. marts mødte 
eleverne ind på skibet, og vi var klar til 
at gå i gang. 

Vi havde selvfølgelig læst i aviserne, at 
det rumlede omkring Wuhan og havde 
også tænkt på, hvad vi skulle gøre, hvis 
coronavirus kom til Danmark. Men som 
alle andre blev vi slået helt tilbage til 
start, da statsministeren den 11. marts 
om aftenen lukkede Danmark – og 
herunder hele uddannelsessektoren – 
ned.

Besætningen på skibet og kontoret 
gjorde en formidabel indsats. En ting 
er, på en normal institution, at kunne 
lukke døren og lade eleverne passe 
sig selv hjemme, men Georg Stages 
elever bor på skibet, og en del skulle 
hjem til Norge og Grønland – ikke 
nogen nem manøvre under normale 
omstændigheder, og midt under en 
begyndende pandemipanik var det 
virkeligt vanskeligt.

Manøvren lykkedes dog. Vi fik alle hjem, 
kontoret lukket og efter få dage var vi 
ved at lære nye begreber som Zoom, 

fjernundervisning og lignende. Det var 
ikke let, for en meget stor del af vores 
elever har netop valgt vores uddannelse, 
fordi her er teorien og skærmarbejdet 
mindre almindeligt end på andre skoler. 
Der var ikke begejstring hos hverken 
lærere eller elever, men pandemi lærer 
styrmand at bruge Zoom.

Efter lidt startvanskelighed kom den 
form for undervisning i gang, og det 
gik faktisk noget bedre, end man havde 
kunnet forvente, uden at det dog er 
noget, vi vil arbejde meget mere med – 
hvis vi kan slippe.

Samtidigt gik et kæmpe arbejde i gang. 
For hvordan kunne man overhovedet 
forestille sig, at man skulle kunne 
genoptage aktiviteterne, så længe 
epidemien hærgede. Vi søgte hjælp hos 
læger og hos Sundhedsstyrelsen, og til 
sidst fik vi bygget et beredskab op, hvis 
grundlag var, at vi skulle undgå at få 
smitten ombord – og sekundært kunne 
hjælpe, hvis det alligevel skulle ske.

Det stod efter et par måneder klart, 
at det ville blive vanskeligt at nå to 
togter i 2020, eftersom der gik længe, 
før vi overhovedet kunne overveje at 
samle eleverne igen. Derfor besluttede 
bestyrelsen at slå de to togter sammen. 
Det betød, at vi måtte skuffe utroligt 
mange. Kun 5 af forårets elever valgte af 
personlige grunde at undlade at møde 
ombord, da det endeligt blev muligt at 
sejle igen i juli.

I den ekstra tid, som pludselig var til 
rådighed, fordi skibet lå stille, valgte 
vi at sende det på værft. Det er altid 
spændende med den første tur i dok 
efter et stort værftsophold som fx Georg 
Stages rehabilitering mellem 2015 og 

Indledning 
Ved direktør, Asser Amdisen
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2018. Det giver én mulighed for at se, 
om de løsninger, man har lavet, faktisk 
virker. Det gør de. Skibet har det godt, 
og selvom der naturligvis var småting, 
der skulle laves, så var alt i bedre stand 
end forventet, og alle syn og audits blev 
klaret til UG og stjerne.

Selve togtet kan I læse om i kaptajnens 
beretning, men jeg er meget stolt af både 
elever og besætning, som på trods af 
meget vanskelige forhold og ekstremt 
høje krav fra omverdenen alligevel 
formåede at gøre årets togt til både 
god skole og en stor oplevelse for alle 
omkring skibet.

Samtidigt med togtet kunne stiftelsen 
i august konstatere, at heller ikke 
i år havde regeringen vurderet, at 
det var en god ide at sejle 2 togter i 
2021. Det på trods af, at vi stadig har 
fuld beskæftigelse, stor søgning og 
at vore aftagere i Danske Rederier i 
almindelighed og i Esvagt i særdeleshed 
ønsker flere uddannede skibsassistenter. 
Vi havde bedt om en fast bevilling, fordi 
vi leverer varen, og fordi det politiske 
lobbyarbejde, der skal lægges i at få en 
ny bevilling hvert år, tager kræfter fra at 
drive skoleskib. Men sådan skulle det 
ikke være, så vi måtte i gang igen.

Hen over efteråret er der blevet lavet 
en serie arrangementer, som har haft 
til formål at fortælle regeringen og 
folketingets øvrige medlemmer, at den 
manglende bevilling var en fejl. En stor 
artikel i Politiken satte dagsordenen, 
og vi bestilte Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd til at lave en undersøgelse 
af, hvordan vores elever klarede sig efter 
endt uddannelse, og hvor de egentligt 
kom fra.

Undersøgelsernes resultat var, at vore 
elever overordnet set hører til de unge, 
som ellers ikke klarer sig så godt i det 
samfund, vi har fået skruet sammen, 

men når de har været på Georg Stage, 
så klarer de sig på niveau med de unge, 
som kører på uddannelsessystemets 
motorvej. Man behøver ikke 
topkarakterer for at komme på Georg 
Stage, og når man har været der, så lærer 
man at klare sig selv – og den effekt 
holder også længe efter, matrostøjet er 
lagt på hylden. 

I november prøvede vi noget nyt. Vi 
drog ud til Ungdomsøen, hvor eleverne 
brugte deres nyvundne færdigheder til 
at gøre øen kønnere. I forbindelse med 
arrangementet afholdt vi et webinar, 
hvor analysechef Mie Dalskov Pihl fra 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
fhv. overvismand professor Michael 
Svarer fra Aarhus Universitet, direktør 
Stina Vrang Elias fra DEA og centerchef 
Camilla Hutters fra Nationalt Center for 
Erhvervspraktik diskuterede skoleskibe, 
økonomi og hvad uddannelsessystemet 
kan lære af Georg Stage.

I sidste ende lykkedes det. Regeringens 
støttepartier med Enhedslisten i 
spidsen fik overbevist regeringen om, 
at man kunne bevilge 3 millioner til 
et dobbelttogt i 2021. Vi har sparet 
2 mio. ved lav aktivitet i 2020, og 
bestyrelsen har valgt at give kr. 3 mio. 
kr. af egenkapitalen til staten som 
coronahjælp. Samlet betød det, at vi 
kunne rejse de 8 mio. kr. ekstra, som 2 
togter koster i forhold til kun at sejle 1 
togt. Nu håber vi bare, at vi næste år kan 
komme fast på finansloven, for selvom 
Georg Stage efterhånden er blevet en 
stærk virksomhed, så kan vi næppe 
finansiere statens uddannelser hvert år - 
selvom vi faktisk gør det i 2021.

Så til sidst kunne julefreden sænke sig 
over det gamle skib, og selvom vi aldrig 
ønsker stilstand og ro omkring Georg 
Stage, så håber vi på bare lidt mere 
smult vande i 2021.
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Sejlplan

 21. – 24. juli   København, togtstart

 24. – 28. juli   Isefjorden, sejltræning

 7. – 21. august   Thorshavn / Færøerne

 3. – 6. september   Esbjerg

 9. – 11. september   Hamborg

 15. – 18. september   Marstal

 25. – 28. september   Christiansø

 29. – 30. september   Helsingør

 1. – 4. oktober   Holbæk

 7. – 9. oktober   Randers

 12. - 15. oktober   Grenå

 15. – 18. oktober   Ebeltoft 

 24. – 29. oktober   Nakskov, eksamen

 30. oktober – 3. december  København, værkstedsskole 

 4. december    København, togtafslutning
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København 21/7 – 24/7
Tirsdag den 21. juli fik vi endelig lov til 
at starte skolen op igen på fuldt blus, 
og eleverne kunne mønstre ombord 
på skibet igen som en hel elevgruppe. 
Undervejs i nedlukningen valgte fem 
elever at springe fra uddannelsen. 
Afløserne for disse mønstrede et par dage 
før officiel togtstart, så vi havde tid og ro 
til at give dem en ordentlig introduktion 
til skibet, deres nye hjem, inden resten af 
elevgruppen, der havde kendt hinanden 
i tyve uger, dukkede op, og der igen var 
fuld tryk på.

Alle elever og besætningsmedlemmer 
var blevet testet 2 gange for covid-19, 
inden de måtte møde ombord, derfor 
valgte vi også at isolere os selv på Hol-
mens område med minimal kontakt. 
Det var kun skibsprovianthandleren og 
diverse leverandører, der fik lov til at 
komme i nærheden af skibet for at levere 
deres varer. Vi valgte derfor også at gøre 
opholdet i starten så kort som muligt 
for at mindske risikoen for, at vi alligevel 
skulle få smitten ombord. Vi havde derfor 
et stramt program med at få afviklet de 
kurser og øvelser, der er obligatoriske for, 
at Georg Stage må afgå havn. 

Alle øvelser forløb planmæssigt, og 
endelig, den 24. juli, kastede vi los og 
stævnede ud af Københavns havn og 
satte kursen mod nye udfordringer, 
læring og eventyr.

Isefjorden 24/7 – 28/7 
Vi kunne ikke vide os sikre på, at der ikke 
var en elev, der var kommet for tæt på 
en covid-19-smittet på vej ned til skibet. 
Derfor valgte vi at holde os tæt på land i 
danske farvande, så vi havde mulighed for 
at sætte folk af, der eventuelt ville udvise 
symptomer. 

Vi opholdt os fire dage i Isefjorden, 
hvor vi traditionen tro sejltrænede. 
På trods af at eleverne havde været 
tilknyttet uddannelsen i tyve uger, 
havde de kun haft lidt værkstedsskole 
og fjernundervisning, inden de fik lov 
at komme ombord igen. De havde 
dermed ikke haft mulighed for at stifte 
bekendtskab med de praktiske opgaver, 
der er nødvendige på en sejlende 
fuldrigger. 

Der blev trænet korrekt brug af 
faldsikring, sikkerhed ved entring af 
rig, tovender, opkvejling, sejlsætning, 
sejlbjærgning, brase bak-manøvrer, 
stagvendinger og halsninger til armene 
var lange og ømme, og håndfladerne 
skulle køles på messingnaglebænken. 
Hver aften gik vi til ankers, så alle kunne 
få en velfortjent hel nats søvn, så de var 
klar til at gøre det hele en gang til næste 
morgen. Vejret var med os, og vi fik 
nogle fantastiske og lærerige dage. Den 
28. var vi klar til nye udfordringer og 
satte kursen ud af Isefjorden med et kort 
stop i Hundested, hvor vi fyldte skibet 
op med proviant og ferskvand.

Isefjorden – Torshavn 28/7 – 7/8
Vi forventede en kuling fra sydvest, 
og det var allerede blæst en del op, da 
vi afgik Hundested, så vi satte kursen 
mod Jyllands østkyst for at komme i 
læ. Det blev en kort tur. Men vi mødte 
de første bølger på togtet, stræktovene 
blev strukket langs for første gang, og vi 
havde nogle elever, der desværre måtte 
bruge det meste af natten i rendestenen 
med at ofre til vejrguderne.
 
Da vi var kommet ind under kysten 
ud for Djursland, besluttede vi at 
ankre op i Gjerrild bugt, og planen 
var at lade kulingen passere, inden vi 

Kaptajnens beretning
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fortsatte nordover. I mellemtiden fik vi 
vejrmeldinger om, at vi måtte fortsætte 
nordover, da der var en pause mellem 
to lavtryk, der ville gøre det muligt at 
komme ud gennem Skagerrak uden alt 
for meget besvær.

Tolv døgn efter at vi havde isoleret 
os ombord, uden at nogen havde 
symptomer på covid-19, trak vi væk 
fra land og satte kursen nordover mod 
Færøerne, der på dette tidspunkt havde 
nogle af de laveste smittetal i Europa. 
Dette ændrede sig dog markant, mens 
vi var på vej derop. Færøerne fik besøg 
af nogle russiske trawlere, hvor store 
dele af besætning var smittet med 
corona samtidigt med, at der var nogle 
bryllupper med superspredere og en 
Olaifest, hvor alle færinger mødes.

Torshavn 7/8 – 9/8
På grund af coronasituationen på 
Færøerne var det ikke tilladt for os at 
gå i land, før alle var blevet testet og 
fundet negative. Dette var på trods af, 
at vi på dette tidspunkt havde været 
isoleret i sytten dage. Vi var omvendt 
ikke interesserede i at udsætte os selv for 
en eventuel smitterisiko. Vi besluttede 
derfor at sejle rundt og se på de 
fantastiske øer, samtidigt med at vi fulgte 
situationen i land i tæt samarbejde med 
landslægen for at se, om det ville være 
sikkert for os at komme i land.

Færøerne 9/8 – 16/8
Da vi havde haft en fantastisk og hurtig 
sejlads fra Danmark til Færøerne og 
ikke kunne gå i land med det samme, 
gav det os syv dage, hvor vi kunne sejle 
rundt og udforske det færøske ørige fra 
vandsiden. Vi besluttede at sejle til en 
ny bugt hver dag, hvor vi kunne sætte 
jollerne i vandet og træne sejlads med 
smakkesejl, motorjolle og roning. Hvis 
vi fandt øde steder eller meget små byer, 
gav vi tilladelse til, at man kunne gå i 
land og strække benene. 

Vi kom forbi Oyndarfjørdur på Oysturoy, 
sejlede langs Kalsoy og langs de nordlige 
skær forbi Kæmpen og kællingen, lå 
for anker i sundet mellem Streymoy og 
Oysturoy, sejlede rundt om fuglefjeldet 
på den vestligste ø Mykines, lå for anker 
i Sørvågsfjørdur på Vagar, sejlede forbi 
Store Dimun og lå til sidst igen for anker 
ved Tvørøjri på Suduroy, før vi satte 
kursen tilbage mod Thorshavn.

Landslægen og myndighederne havde 
fået styr på smittekæderne i rekordfart, 
og det blev vurderet i samarbejde med 
landslægen, at vi kunne tillade, at vores 
elever kunne få landlov i Thorshavn, 
selvfølgelig med skærpede restriktioner. 

Thorshavn – Esbjerg 21/8 – 3/9
Efter nogle tiltrængte dage med landlov 
i Thorshavn afgik vi tidlig morgen 
Thorshavn godt skjult af tågen. En time 
efter afgang kunne vi sætte sejl, og 
kursen blev sat sydøst over tilbage mod 
Danmark, syd for Shetland. 

Vejrudsigten gav meldinger om et kraftigt 
lavtryk, der skulle passere Nordsøen. Vi 
valgte derfor at bøje af og sætte kursen 
mod Norge. Hvis vi havde fortsat, var vi 
kommet alt for tidligt frem til Esbjerg, 
og der er ikke mange gode ankerpladser 
i Tyske Bugt, når der er vestlig kuling. 
Dette gav os mulighed for at se de norske 
fjorde, samtidigt med at de giver godt læ. 
Dette gav ro til at læse og forberede sig 
til midtvejseksamen, som skulle afvikles 
inden ankomst Esbjerg.

Vores ophold blev dog forlænget lidt, 
da fire elever pludselig fik hovedpine og 
ondt i halsen samtidigt. Vi måtte isolere 
de fire elever, da vi var nervøse for, at de 
kunne have fået covid-19. Det lykkedes at 
få en aftale med de norske myndigheder 
om at få dem alle testet. De var heldigvis 
alle negative, og vi kunne fortsætte 
sejladsen sydover.
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Lige inden ankomst ankrede vi op i 
Hjerting løb, hvor der blev afholdt 
midtvejsprøver og evalueringer.

Esbjerg 3/9 - 6/9
Her var planen, at vi skulle på 
skibsbesøg på et af Esvagts skibe, der 
lå i havn. Desværre blev dette aflyst på 
grund af covid-19. Esvagt arrangerede 
fremvisning af deres redningsfartøjer i 
havnen i stedet, og Esbjerg havn var som 
altid meget interessant at besøge, da det 
er en meget aktiv havn, med skibe af alle 
slags.

Smittetrykket i Danmark var begyndt at 
stige igen, så vi kunne ikke få landlov 
som normalt. Esbjergs marineforening 
åbnede dørene for vores elever, så de 
havde et sted, hvor de kunne gå hen og 
få lidt luft fra skibet.

Esbjerg – Hamborg 6/9 – 9/9
Sejladsen op ad Elben var spændende, 
rorgængerne blev udfordrede af det 
strømfyldte farvand og den massive 
skibstrafik, der også gav masser af visuel 
skibsteknik. Vi havde fået kajplads helt 
inde i bunden af Hamborg havn ved 
Hafenmuseum, hvor den nyrestaurerede 
Peking lige var blevet leveret fra værft.

Hamburg 9/9 – 11/9
I Hamborg begrænsede vi landlov helt 
på grund af covid-19, og der blev derfor 
arrangeret en del museumsbesøg. Vi 
blev kørt i bus fra skibet og ud til de 
forskellige museer for at begrænse 
risikoen for smitte. 

Vi besøgte Hafenmuseum, Cap San 
Diego, bymuseet og Peking. Sidstnævnte 
var ikke åbnet endnu, men vi fik lov 
til at komme ombord til en hurtig 
rundvisning, og eleverne fik til opgave at 
brase ræerne rundt, hvilket gav et godt 
indblik i, hvilket enormt arbejde det har 
været at sejle disse kæmpe sejlskibe. 
I mangel på landlov arrangerede 

skibsklubben og elevrådet diverse 
sociale aktiviteter mellem skifterne 
ombord efter museumsbesøgene.

Hamborg – Marstal 11/9 – 15/9 
Vi sejlede fra Hamborg til Marstal 
via Kielerkanelen. Kielerkanelen 
gav som Elben også god træning for 
vores rorgængere, der skulle sejle 
efter lodsens anvisninger. På Marstal 
Navigationsskole var der arrangeret et 
Tanker Familiarisation-kursus for vores 
elever.

Indre danske farvande 15/9 – 24/10
Efter Marstal besluttede vi på grund 
af covid-19-situationen at blive i de 
indre danske farvande, hvor vi besøgte 
Christiansø, M/S Søfart i Helsingør, 
Kystliv og Nationalmuseets skibe i 
Holbæk, Randers (hvor vi returnerede 
ballaststen), Skoleskibet Danmark i 
Frederikshavn, Motorsamlingen i Grenå, 
Fregatten Jylland i Ebeltoft, SIMAC og 
Svendborg Søfartsskole.
 
Vi havde nogle spændende sejladser 
mellem havnene. Vi havde god tid 
og derfor mulighed for at sejle mere 
for sejl mellem alle destinationerne 
end normalt, uanset vindretning. Det 
krævede dog, at vi skulle lave et hav af 
stagvendinger, halsninger og diverse 
andre manøvrer for at komme frem i 
de snævre farvande. Det blev i alt til 
99 stagvendinger og 75 halsninger. De 
seneste seks år har vi ligget på omkring 
30 stagvendinger i gennemsnit.
 
Den lange periode i de danske farvande 
i slutningen at togtet udfordrede dog 
også mange af vores elever, da hjem-
veen blev mere udtalt end normalt, 
godt hjulpet af at vi var nødt til med 
jævne mellemrum at sende flere elever 
med coronasymptomer hjem til test. 
Heldigvis har vores restriktioner virket, 
og vi havde ingen elever, der blev testet 
positive.
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I løbet af oktober føltes det som om, 
at skibet krympede stille og roligt i takt 
med, at døgnets lyse timer blev færre 
og færre. Da lyset forsvandt på frivagten 
mellem 17.00 og 20.00, søgte eleverne, 
der ellers gerne opholdt sig på dæk, 
om læ og samledes på banjerne, der 
derfor var mere pakkede end normalt. 
Til gengæld gav mørket også nogle 
fantastiske nætter, der var ekstremt 
stjerneklare, og hvor morilden funklede 
om kap med stjernerne, så det lignede, 
at havet var en gigantisk refleksion af 
himmelkuglen.

Nakskov 24/10 – 29/10
Årets eksamen blev afholdt i Nakskov, 
hvor vi havde lejet et lokale på det lokale 
hotel i byen. På grund af årstiden var 
det meste lukket ned, men caféerne 
blev flittigt besøgt, og mon ikke der blev 
nydt en øl på den lokale beværtning, da 
eksamenerne var overstået.

Nakskov 29/10 – 30/10 
Sidste sejlads bød på god vind, og 
vi valgte at sejle nordover for at give 
eleverne mulighed for at opleve Store-
bæltsbroen nedenfra. Vi nåede det lige 
præcis, inden solen gik ned.

Om formiddagen den 30. oktober havde 
vi så Kronborg om styrbord, som det 
endegyldige bevis på, at togtet nærmede 
sig sin afslutning.

Ankomst København 30/10
Vi kunne ikke afholde en ankomstdag 
som normalt på grund af covid-19, men 
eleverne skulle på deres første rigtige 
landlov, siden de påmønstrede, og de 
havde fået fri hele weekenden til at 
besøge familie og lignende.

Situationen med corona havde des-
værre udviklet sig, og der var lige lavet 
nye restriktioner i land. Dette var 
selvfølgelig ærgerligt for eleverne, der 
havde glædet sig til at skulle se familien 

og sikkert feste med alle vennerne, som 
de ikke havde set i mange måneder. Set 
fra en kaptajns synsvinkel gjorde det 
livet meget lettere, da hele Danmark 
skulle til at følge de samme restriktioner, 
som vi har forsøgt at overholde på hele 
togtet. 

Vi havde stadig 5 uger på Holmen 
med værkstedsskole, brandskole, 
førstehjælpskursus og nedrigning af 
skibet, der skulle afvikles, før vi kunne 
sende eleverne hjem.

København 30/10 – 4/12
Dette var, så vidt jeg ved, første gang, at 
et Georg Stage-togt sluttede så sent som 
den 4. december i København. Vi havde 
heldigvis vejret med os og holdt covid-19 
på afstand, så vi kunne rigge ned og 
afvikle de sidste kurser rimeligt fredeligt 
og efter planen. Sidste baksmønstring 
blev afholdt den 4. december, og der 
var generel stor glæde over, at verdens 
længste Georg Stage-togt endelig kunne 
få sin afslutning.

De afmønstrende elever havde fået lidt 
rankere rygge og lidt bredere skuldre, 
end de drog ud med. Det strålede fra 
alles øjne, at de havde bedrevet noget, 
ikke mange andre får mulighed for, og 
de var mere end klar til at drage ud og 
erobre resten af det blå Danmark.

Til sidst blev der efter uddeling af de 
almindelige flidspræmier til eleverne 
også uddelt en helt særlig flidspræmie 
til skibets overstyrmand gennem de 
sidste 20 år. Helle Barner Jespersen fik 
et velfortjent klap på skulderen i form af 
Ridderkorset. Vel gjort, og vi håber, vi får 
glæde af hendes utrættelige engagement 
mange år endnu. 

Tak for togt 2020.

Bjarke Wahlqvist
Kaptajn/Forstander   
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Skoleskibets elever

334 indkomne ansøgninger
63 blev optaget og 58 gennemførte.

Skibsnr. Navn    By  Land

1 Jonas Jeberg   Ebeltoft  Danmark
2 Carina Linnebjerg Boelsmand  Kgs. Lyngby Danmark
3 Dicte Beierholm Skydsgaard  København Danmark
4 Emil Østerbye Jochumsen  Haarby  Danmark
5 Eigil Kim Kristensen  Nuuk  Grønland
6 Gustav Lotz   Farum  Danmark
7 Trine Hald Degnbol   Søndersø  Danmark
8 Marcus Petersen Langlo  Aarhus N  Danmark
9 Agnete Kathrine H. Abildtrup  København K Danmark
10 Silja Ravn-Jonsen   Rindby  Danmark
11 Otto Strøjer Kofoed   Gudhjem  Danmark
12 Alma Løve Kirk   København V Danmark
13 Andreas Sabroe Alstrup  Hobro  Danmark
14 Håvard Botnen   Øystese  Norge
15 Astrid S. Nordentoft Nielsen  Kalundborg Danmark
16 Steffen Rasmus L. Rasmussen  Rude  Danmark
17 Magnus Broe Lauridsen  Trustrup  Danmark
18 Boris Mitkov Angelov  Ballerup  Danmark
19 Valdemar Møller Gregersen  København Danmark
20 Jacob Elling Ørbæk   Svenstrup J Danmark
21 Silje Sidenius Grøn   Stenstrup  Danmark
22 Thorkild Düring Matthiesen  København Ø Danmark
23 Malte Kjærulff   København V. Danmark
24 Emanuel H.A.H.H. Frederiksen Nuuk  Grønland
25 Adam Christian Friis  København V Danmark
26 Anna Funch Lind   Rønne  Danmark
28 Gustav Ragnar Washuus  Glamsbjerg Danmark
29 Robin Stabel Moss   Sorø  Danmark
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Skibsnr. Navn    By  Land 

30 Kamilla Rasmussen   Rudkøbing  Danmark
32 Lucas Jørgensen   Struer  Danmark
33 Caroline Fabricius Kristensen  København  Danmark
34 Katja Skov   Padborg  Danmark
35 Martin Emilsen Pramhus  Skotterud  Norge
36 Christian Dolmer Nielsen  Svinninge  Danmark
37 Rikke Witting Rabjerg  Holstebro Danmark
38 Marie Kongsvad Ingvardsen  Hobro  Danmark
39 Gustav Juul Nørgaard  Åbyhøj  Danmark
40 Anders Paulsen   Rødovre  Danmark
41 Sixten Malte Hüllert  København K Danmark
43 Amalie Edelmann Sørensen  Horsens  Danmark
44 Kevin Wafa Olsen   Hvidovre  Danmark
45 Angutivik Olsen   Qaqortoq  Grønland
46 Laura Charlotte H. J. Olsen  Nuuk  Grønland
48 Vibe Bruun Gyldenvang  Grenaa  Danmark
49 Laura Kristine Krogh  Fjerritslev Danmark
50 Sara Haahr Mathiasen  Ørsted  Danmark
51 Benjamin Birke Kirkeskov  København Danmark
52 Tiago Tomás T. De Sousa  Søgne  Norge
54 Sylvester Esteban R. Damgård  København K Danmark
55 Katrine Sophie Evelyn Hobbs  Rødovre  Danmark
56 Anne Sofie Frost Christensen  Sindal  Danmark
57 Kaia Brinch Nielsen   Faaborg  Danmark
58 Tobias Hans E. D. Bjarnholt  Esbjerg  Danmark
59 Oliver Thor Krøyer   Odder  Danmark
60 Carl Elmose Brøcker  Viby J  Danmark
61 Birk Jefta Svensson   Farum  Danmark
62 Rasmus Drews Holm   Åbyhøj  Danmark
63 Marie Louise Gammelgaard  Odense C  Danmark
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Tal

Hjemsted  Skoleuddannelse  Gennemsnit

Danmark  57 9. klasse  8 Alder 20,8
Grønland  3 10. klasse  18 Højde 176
Norge  3 Student  25 Vægt 72
   HF  9
   Andet  3

Manøvrer  Udsejlet

Stagevendinger 99 For maskine 974
Halsninger 75 Under sejl 2782
Brase bak  12 I alt  3756

Flidspræmier
Årets elev/kammerat  
(valgt af eleverne selv)
Nr. 23 Malte Kjærulff
får en kikkert af Marineforening Randers

Nr. 3 Dicte Skydsgaard
får Jens Kusk Jensens Haandbog i 
Praktisk Sømandsskab af Georg Stage.
    
Nr. 57 Kaia Brinch Nielsen 
får Jens Kusk Jensens Haandbog i 
Praktisk Sømandsskab af Georg Stage.

Nr. 35 Martin Emilsen Pramhus
får en kikkert af 3F- Sømændene og 
Dansk Metal, maritime afdeling 
 

Nr. 13 Andreas Sabroe Alstrup
får Georg Stage, indrammet elevfoto af 
Georg Stage.

Nr. 34 Katja Skov  
får et indrammet elevfoto af Georg Stage
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Uddannelsen ombord

Teoretiske fag    Antal timer pr. elev

Søsikkerhed og brandbekæmpelse  84 
Arbejdssikkerhed    57 
Førstehjælp og sundhedslære    20 
Motorlære    60 
Tanker Familiarisation   12 
Navigation og søvejsregler   46 
Skibsteknik    44 
Orientering    16 
El-lære     20 
Tegningslæsning    12 
VHF ROC-certifikat    18 
Duelighedsbevis i navigation og 
motorpasserbevis    32

 
• Kokkeeleverne har haft 10 timer i faget Ernæringslære og proviantering.
  og 996 timer i faget Praktisk kabystjeneste.
• Kokkeeleverne har kun deltaget i Søsikkerhed og brandbekæmpelse. 

Arbejdssikkerhed

Praktisk brand: 2½ dage hos Københavns Brandvæsen. 
Evakueringsøvelse på Holmen, København. 

Praktiske fag    Antal timer pr. elev

Værkstedsskole    93 
Praktisk sømandskab   200 
Håndværksfag    135 
Vagthold / 20 timer ISPS-vagt   270 
Fartøjstjeneste    30 
Rengøring    135 
Engelsk     16  
Kabystjeneste    18    
Diverse*     77 
 
*Indeholder 12 timers undervisning i knivværksted og 
10 timers undervisning i sejlsyning. 
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Aktiviteter og arrangementer

Bustur på Færøerne, Fiskerimuseum i Esbjerg, 4 maritime museer i Hamborg 
inklusive museumsskibet Peking, Marstal Søfartsmuseum, Kystliv i Holbæk, M/S 
Museet for Søfart i Helsingør, Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenå, Fregatten 
Jylland, Mastekranen på Nyholm i København, Søværnets museumsskibe og SIMAC 
i Svendborg. 
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Den 3. marts 2020 påmønstrede 63 
elever Georg Stage og påbegyndte 
den uddannelse, de troede de skulle 
færdiggøre fire måneder senere. Blot 
ti dage efter blev alle sendt hjem med 
besked om at vente og indstille sig på 
fjernundervisning. Covid-19 havde gjort 
sit indtog i hele verden, og alt lukkede 
ned. 

Først i løbet af sommeren fik Georg 
Stage tilladelse til at sejle igen, og denne 
gang med strenge restriktioner om test, 
afstand, daglige temperaturmålinger og 
en sejlplan, der konstant tilpassede sig 
smittefaren.

Tre elever fortæller her om, hvordan de 
oplevede hverdagen ombord på det togt, 
der tegnede sig helt anderledes, end de 
havde forventet. 

Katja Skov, elev nr. 34 
Alle Georg Stages togter er helt spe-
cielle for de personer, som har været 
med ombord. Nogle togter skiller sig 
måske ud på grund af dårligt vejr eller 
atlanterhavskrydsninger. For togtet i 
2020 er corona det første man tænker 
på.

Coronas indvirkning blev en realitet 
for mig, da jeg skulle påmønstre d. 21. 
juli 2020. Forud fulgte der selvfølgelig 
en masse forberedelser, som der også 
har gjort ved andre togter, men vi 
skulle alle testes for covid-19 to gange, 
inden vi kunne få lov at gå ombord, for 
sikkerheden og sundhedens skyld.

Ved første ud af utallige mønstringer 
fortalte kaptajn Bjarke Wahlqvist med 

alvorligt tonefald, at vi er i en alvorlig 
situation. Han talte om virus, smittetal, 
pandemi, og selv i fine lille flødeskums-
Danmark er vi ikke en undtagelse, heller 
ikke i det isolerede minisamfund, som 
findes på Georg Stage.

I søen på vej til Færøerne nåede jeg 
faktisk at glemme den usynlige fare 
verden var og stadig er i. Dagene fik 
hurtigt ben at gå på, togender skulle 
terpes, splejser læres og dækket skures.

En tryg boble blev bygget, indtil jeg på 
udkigsposten kunne råbe: ’land i sigte’, 
og de færøske fjelde kom til syne i 
disen. En mønstring og Bjarkes alvorlige 
ord var som et wakeupcall. Boblen 
var bristet og corona bankede atter på 
igen. Det gjorde den mange gange fra 
Thorshavn til Lysefjorden, hele vejen til 
Hamborg og hjem til Holmen igen.

Ingen elever er blevet testet positiv for 
covid-19, hvilket vi kan takke fornuften 
for. At spritte hænder på vej til og fra 
banjer og arbejdsstationer, mundbind 
ved landgangen og afstand har været en 
ny men velintegreret del af hverdagen.

Et særskilt tiltag har været, at kontakt 
mellem banjerne og skifterne har 
været begrænset, noget som har 
kunne mærkes, og som satte sit præg. 
Skifternes sammenhold indbyrdes er, 
efter min opfattelse, tætte og stærke, 
men mellem banjerne kunne det have 
været bedre, synes jeg. 

I mit skifte er vi meget forskellige 
mennesker, med forskellige uddannel-
sesmæssige og socioøkonomiske 

Elev i coronaens tid 
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baggrunde. Og selvfølgelig har vi været 
uenige, men vi er blevet venner igen og 
har kunnet løse de opgaver, der er blevet 
stillet os for hånden. Og dét er noget, jeg 
vil tage med fra Georg, når vi afmønstrer 
d. 4. december. Ikke hvor meget corona 
har begrænset mig og min kammerater, 
men hvordan man stadig kan løse en 
opgave med en person, som man kan 
være uenig med. 

Det handler ikke om begrænsningerne – 
men løsningerne. 

Tak for et fedt togt Georg.

Emil Østerbye Jochumsen, elev nr. 4 
Mit ophold på Georg Stage begyndte 
d. 3. marts. Ca. ti dage efter blev vi alle 
sendt hjem på grund af covid-19. Så 
gik jeg hjemme og fik undervisning på 
nettet, hvilket jeg ikke syntes, jeg fik så 
meget ud af. Det er meget frustrerende 
at gå hjemme og ikke vide, hvornår man 
skal af sted, om man overhovedet skal af 
sted eller hvordan man skal forholde sig 
til det hele.

Men så kom vi endelig af sted. Det 
var meget mærkeligt at skulle holde 
afstand til de andre bakker og skifter, 
når man nu arbejder, spiser, går i skole 
og sover så tæt op ad hinanden. Hver 
dag fik vi taget temperatur med et 
pandetermometer for at se, om vi havde 
symptomer på covid-19.

Vi valgte at sætte kursen mod Færøerne, 
som på det tidspunkt ikke havde nogle 
smittede. Kort inden vi anløb, modtog vi 
information om, at Færøerne netop have 
taget imod et skib fra Rusland, hvor der 
desværre var en del smittede ombord. 
Det betød, vi ikke kunne komme i land, 
før vi alle var blevet testet.

Vi sejlede rundt om alle øerne, hvor 
vi så en masse fuglefjeld, dyreliv og 
nogle flotte bjerge. Hans Oskar, vores 

norske kvartermester, jokede med, at de 
i Norge har meget større bjerge end på 
Færøerne. Hver aften sejlede vi ind til 
en bygd for at ligge for anker. Så roede vi 
ind for at se os lidt omkring. Hvis vi kom 
tæt på nogle af de lokale, skulle vi have 
mundbind på. 

Der har været ekstra meget rengøring af 
overflader og dobbeltrengøring hver dag, 
så der hænger sprit i næsten alle rum. 
Selv om ingen af os har været smittet, 
så har det fyldt meget i vores hverdag 
ombord, og det har været svært i nogen 
grad at fokusere på at være et skoleskib. 
Men i det store hele har besætning gjort 
det godt med mange udflugter ud af 
huset under disse omstændigheder. De 
har virkelig kæmpet for ikke at lukke 
skolen og sende os hjem. Det syntes 
jeg virkelig, at man har kunnet mærke. 
Det er virkelig dejligt at blive undervist 
af nogen, der bare brænder for det, de 
underviser i. Det har motiveret mig til at 
gøre en indsats i timerne. Alt i alt har det 
været et godt togt, omstændighederne 
taget i betragtning, og jeg ville ikke have 
været det foruden.   

Robin Stabel Moss, elev nr. 29
Mit togt startede den 21. juli 2020. Vi var 
allerede blevet sendt hjem fire måneder 
før på grund af nedlukningen, og der 
havde hersket stor tvivl fra elevernes 
side, om vi overhovedet ville få et togt. 
Derfor var det selvfølgelig en lettelse 
for os, at vi startede som ’planlagt’, og 
at alt forløb i nogenlunde ro og mag. 
Besætningen og bestyrelsen var blevet 
stillet en del krav om restriktioner, for at 
dette togt kunne realiseres. Blandt andet 
skulle vi vaske hænder oftere, spritte af, 
tage temperatur osv. Der var heldigvis 
en vis konsensus om, at dette bare var 
noget, vi måtte acceptere for at vi kunne 
fortsætte dette togt. 

Da vi så endelig kom ud at sejle, havde 
vi regnet med at vi ’kun’ skulle sejle 
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rundt i danske farvande, og det var 
derfor til stor glæde for os elever, da vi 
ændrede kurs mod Færøerne. Det var en 
god plan at søge hen mod områder, hvor 
coronapandemien var på et minimum. 
Jeg blev mødt af et enormt engagement 
fra besætningens side. Jeg oplevede, at 
de kæmpede vores kamp og gjorde alt, 
hvad de kunne for at skabe det bedste 
togt for os. 

Da landlov var begrænset, havde besæt-
ningen arrangeret coronakoordinerede 
arrangementer med museer, busture, 
havnerundfarter mm. Det skabte en vis 
følelse af normalitet. 

Alt i alt har det været et dejligt togt, hvor 
nationale og internationale problemer 
ikke har fyldt så meget, som jeg frygtede. 
Oplevelserne, miljøet og sammenholdet 
har været meget lærerigt og har skabt en 
hel ny interesse for sejlads. 
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Skoleskibets besætning
Fastansatte
 
Kaptajn   Bjarke Wahlqvist   Elev 1/1997
Kaptajn   Jesper Kramp Amholt  Elev 63/2003
Overstyrmand  Helle Barner Jespersen  Elev 41/1982
Overstyrmand  Idalene Nielsen   Elev 15/2004
Styrmand   Kristoffer Olsen   Elev 14/2018 
Styrmand   Peter Egetoft   Elev 48/2012
Styrmand   Anton Visby Østergaard   
Hovmester  Christel Kershøj Petersen 
Maskinmester  Morten Hess-Nielsen

Togtansatte

Hovmester  Morten Grønhøj
1. og 2. kvartermester Oline Dam   Elev 29/2016
1. kvartermester  Elias Staun Maurer   Elev 19/2014
1. kvartermester  Hans Oscar Varden
2. kvartermester  Niels Exner Koch    Elev 19/2017
3. kvartermester  Amalie Rosa M. Skovgaard   Elev 38/2015
3. kvartermester  Daniel Bastian Frimann Larsen
Styrmand   Jonathan Engel Rousseau  Elev 40/2015  

Afløsere

Styrmand   Peter Barnkop   Elev 42/2015
Styrmand   Janus Magaard    Elev 39/2012
Maskinmester  Morten Thøgersen
 

Ansatte i land

Direktør   Asser Amdisen
Bogholder  Minna Køie Elsberg
Uddannelseskoordinator Julie Bergdal Kolath
Maritim koordinator Philip Valentin
Sekretær   Anita Færk
Studentermedhjælper Freja Cilia Røskva Klemmensen Kirk
Studentermedhjælper Trine Lykkebak Larsen
Studentermedhjælper Sander Eskebjerg Jensen
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Bidrag, støtte og venner
Stiftelsen har i 2020 modtage hjælp og støtte med råd og dåd fra følgende: 

Lars Henriksen – underviser i maritimt engelsk, Marineforeningen i Esbjerg
Carsten Jordan, Hafenmuseum, Hamborg 
Fregatten Jylland i Ebeltoft 
M/S Søfart i Helsingør med gratis entré 
Nationalmuseets skibe i Holbæk 
Motorsamlingen i Grenå
SIMAC og Svendborg Søfartsskole
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 
Marstal Navigationsskole

Også tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:  

Hanne Juul Jensen 
Ulrich Skovbo 
Morten Kjeldahl Frederiksen 
Martin Henry Nielsen
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Større økonomiske bidrag 

Axel Muusfeldts Fond      200.000 kr.

Familien Hede Nielsens Fond     150.000 kr.

Asta og Jul. P. Justesens Fond      100.000 kr. 

Laurits Andersens Fond      100.000 kr. 

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond     100.000 kr.

Danske Rederiers Understøttelsesfond og  
Fonden til Søfarendes og Søfartens vel:     75.000 kr.

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond   65.000 kr.

Friedrich Wilhelm Frank og Hustru Angelina Franks Mindelegat  60.000 kr.

Ambjørn Holding ApS      50.000 kr. 

Fonden Julius Skrikes Stiftelse     50.000 kr. 

Frimodt-Heineke Fonden      50.000 kr. 

Generalkonsul Jens Olsens Fond     50.000 kr.

Paula og Axel Nissens Legat      50.000 kr.  

Simon Spies Fonden      50.000 kr. 

Torben og Alice Frimodts Fond     50.000 kr. 

Kaptajn J. Chr. Jensen og hustru Magdalene, født Schous Fond  40.000 kr.

KNI A/S        35.000 kr.

Difko        16.421 kr.

Henry og Mary Skovs Fond      15.000 kr.

Peder og Kamma K.Jensens Legat til minde om deres forældre  10.000 kr. 

Harald Halkiers Legat:      10.000 kr.

Også stor tak til alle vores
faste og løse bidragsydere. 
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I de sidste mange år har det domi-
nerende tema i uddannelsesdebatten 
været, hvordan man skal få flere unge 
til at vælge en erhvervsuddannelse. 
Der er lavet undersøgelser, og der har 
været det ene politiske initiativ efter 
det andet, men selv ikke når man 
smider milliarder efter projektet, er det 
lykkedes. Og mens uddannelseseliten 
og uddannelsespolitikere løber i cirkler, 
falder tusinder af unge ud af samfundet, 
og det samtidigt med at vi faktisk har en 
løsning på problemet.

I 1882 blev verdens første civile, sejlende 
søfartsskole grundlagt i København og 
fik navnet Georg Stage. Siden har skibet 
sejlet med unge, som er blevet uddannet 
til ubefarne skibsassistenter (matroser) 
- og vi har faktisk knækket koden. Der 
er masser af ansøgere, de gennemfører 
alle uddannelsen, og de kommer alle 
sammen i arbejde bagefter.

Hvis vi skulle gøre noget godt for 
Danmark, så skulle vi bygge ti nye 
skoleskibe, så endnu flere unge kunne 
få en start på tilværelsen, som ikke 
afhænger af deres karakterer eller efter, 
om de er gode til den slags skoler, som 
vi har her i landet.

På et skoleskib lærer man gennem 
praksis. 99,5% af eleverne kommer 
efterfølgende i job, og 95% af de unge 
gennemfører uddannelsen. Det er fordi 
vi ikke øver sejlads i et badebassin, 
men sejler i virkeligheden. Det betyder, 
at de unge, som lærer bedst med 
hænderne, får en reel chance for at få 
en god uddannelse. Fordi det er praktisk 
begavede unge, vi tiltrækker, og fordi vi 
reelt værdsætter deres praktiske evner, 

er det også verdens bedste matroser, vi 
ender med at uddanne. 

På et skoleskib er de unge der for at 
lave noget – ikke for at lære noget. Ord 
som skole, praktik, uddannelse er ikke 
plusord i deres ører. De vil høre om 
arbejde og se det, de skaber. Hver gang 
samfundet taler til den type unge om 
’læring’, i stedet for lade dem lave noget 
virkeligt, så demotiverer vi dem og 
fremmer en kultur, hvor det er de bedste 
teoretikere, som klarer sig godt frem for 
de gode håndværkere.

Hvis erhvervsskolerne vil have succes, 
så skal de droppe introkurserne og de 
indledende teoretiske fag. I stedet skulle 
de bygge nogle huse, flytte nogle varer, 
reparere nogle biler. Når de unge så skal 
løse de opgaver og møder et problem, 
så kan man sætte ind med teorien, men 
det skal være praksis, som skaber et 
teoribehov. Sådan har det fungeret på 
Georg Stage i 140 år - og skidtet virker. 

På et skoleskib bor man, hvor man 
arbejder. Siden Grundtvig i begyndelsen 
af 1800-tallet drog til England for 
at studere og efter hjemkomsten 
etablerede de danske højskoler, så har 
vi vidst, at det virker at lade de unge 
og deres lærere bo og leve sammen. 
Når vi ønsker at lære de unge, hvordan 
man fungerer på en arbejdsplads, og 
hvordan man lever op til de krav, som 
et voksenliv stiller, så kan det jo ikke 
hjælpe, at vi lader dem blive boende 
hjemme i børneværelset med fuld 
roomservice og forældre, som tilpasser 
verden til dem. De må ud og stå på egne 
ben. 

Byg ti nye skoleskibe!
Ved direktør, Asser Amdisen
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På skoleskibene bor eleverne under 
forhold, som man ikke forestiller sig, at 
moderne unge vil finde sig i. De sover i 
hængekøjer. De bor 20-40 på hver banje. 
Banjerne er de rum, hvor de lever, får 
undervisning og spiser. De har hverken 
telefoner eller computere. Når eleverne 
klarer sig godt efter uddannelsen, så er 
det ikke på trods af disse kummerlige 
forhold men på grund af dem. 

I Danmark er vi ret gode til uddannelse 
- vi propper enorme mængder kompe-
tencer ind i hovederne på de unge, men 
vi er rædselsfulde til at lære de unge at 
bruge den viden og til at lære dem at 
fungere i verden. At bo sammen mens 
man er under uddannelse giver en form 
for dannelse, som gør det muligt for de 
unge at bemægtige sig verden.

Det er klart, at det koster lidt mere, 
end hvis vi bare underviste dem i 
klasselokaler og sendte dem hjem for at 
blive fodret af, men det kan godt betale 
sig. På Georg Stage har kun halvdelen 
af vores elever en ungdomsuddannelse, 
og alligevel så er stort set ingen af vores 
gamle elever ude af stand til at klare sig 
efter uddannelsen.

Hver gang et ungt menneske dropper 
ud af en uddannelse koster det penge, 
og undersøgelser viser, at hver eneste 
gang et ungt menneske dropper helt ud 
af systemet, så koster det samfundet 
mellem to og fire millioner.

Georg Stage har store udgifter og er 
en dyr uddannelse. Men på hvert togt 
løfter vi mellem ti og femten unge 
ind i samfundet - ud over de mange 
som bare får en uddannelse at leve af. 
Skoleskibet Georg Stage er derfor en 
kanonforretning for fællesskabet, og 
selvom vi hvert eneste år må kæmpe 
for vores bevilling, så har Danmark sim-
pelthen ikke råd til at spare den slags 
investeringer væk. 

En undersøgelse fra Arbejderbevæg-
elsens Erhvervsråd offentliggjort 5. 
november 2020 dokumenterer dette 
endegyldigt, så det er ikke bare noget, 
vi selv siger.  Og det gælder sådan set 
alle erhvervsuddannelser. Det er helt 
forkert at sige, at vi ikke har råd til at 
bruge penge på praksisundervisning og 
skolehjem - vi har simpelthen ikke råd 
til at lade være.

I den sidste ende, så handler succes for 
praktisk rettede uddannelser om at have 
grundlæggende respekt for eleverne, 
deres færdigheder og deres talenter. 
En respekt mange taler om ved festlige 
lejligheder, men som vi faktisk mener 
helt alvorligt på skoleskibene.
Sådan er det sjældent i uddannelses-
verdenen - på trods af gode intentioner. 
Når store erhvervsskoler reklamerer 
med, at der ikke sker noget ved at 
være murer, for man kan læse videre 
til ingeniør. Eller når vi hele tiden taler 
om karriereveje for håndværkere, så har 
vi ikke fattet en meter. En god murer 
drømmer ikke om at være ingeniør, og 
når jeg skal have muret en mur, så er 
jeg interesseret i en murer, som elsker 
at lave mure - ikke en, som hellere vil 
arbejde i et jakkesæt. 

At være en god håndværker kræver 
talent og hårdt arbejde - det er ikke 
noget, man bliver, når man ikke kan 
eller gider andet. Til gengæld så er 
der masser af de unge, som vi i dag 
efterlader udenfor arbejdsmarkedet, 
som har talentet og gider arbejde, men 
som bare aldrig har fået et ordentligt 
tilbud.

I Danmark har vi to skoleskibe, som 
hvert år må kæmpe med næb og 
kløer for at få bevillinger til at sejle 
med alle de elever, som gerne vil 
med og som erhvervet efterspørger. 
Hvor ville det være fantastisk, hvis 
man fra politikernes side sikrede os 
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permante bevillinger mod at vi til 
gengæld bidrog til at udvikle resten af 
erhvervsuddannelserne med vores viden 
om, hvad der virker.

Og allerbedst ville det være, hvis 
man både lavede en altomfattende 
erhvervsskolereform med fokus på 
praksislæring og samtidigt byggede ti 
nye skoleskibe, så endnu flere unge 
hvert eneste år kunne få en tur med et 

sejlskib. Det vil skabe arbejdsomme, 
aktive, livsduelige og uddannelsesparate 
unge. 

I Danmark er tusinder uden arbejde eller 
uddannelse. Hvis vi ikke vidste, hvad vi 
skulle gøre ved det, ville det være trist, 
men når vi faktisk ved, hvordan vi kunne 
gøre det meget bedre - så er det egentligt 
bare tragisk og dumt.
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Lars Rosenberg Overby (formand)
Advokat og partner i advokatfirmaet 
Iuno. Fagligt speciale er shipping og 
søret. Medlem af bestyrelsen siden 2009 
og formand siden 2014.

Mette Christensen (næstformand)
Fhv. vicepræsident i Sø- og Handels-
retten, forligsmand. 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 (udtrådt 7/9-20) 
Selvstændig konsulent. Tidligere 
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 besty-
relsesmedlem af familien Stage. Medlem 
af bestyrelsen siden 1998.

Mogens Rasmussen
Uddannet skibsfører og tidligere 
officer på Georg Stage. Har været 
skibsinspektør gennem mange år og 
medlem af bestyrelsen siden 1999.

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.

Anne W. Trolle
Direktør i Danske Rederier. Uddannet 
cand.jur. Hun er til daglig ansvarlig 
for Danske Rederiers arbejde med 
medarbejderforhold, overenskomster, 
samt rekruttering og uddannelse. 
Medlem af bestyrelsen siden 2019.

Helle Barner Jespersen
Overstyrmand. 
Medarbejderrepræsentant.

Stiftelsens bestyrelse
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Stiftelsens økonomi

Ved direktør, Asser Amdisen

Stiftelsen gik ind i året med en 
forventning om at kunne afvikle to 
togter, da der var blevet givet bevilling 
til det, men så kom coronaen, og kun 
få dage efter eleverne var mødt, blev 
skolen lukket ned. I første omgang 
i fjorten dage, men hen over foråret 
blev nedlukningen forlænget og for-
længet. Da det stod klart, at det ville 
være nødvendigt at slå årets to togter 
sammen til ét, så var det ikke muligt at 
reducere omkostningerne, inden næste 
togt skulle gå i gang. Vi formåede dog 
at spare 2 mio. kr., som vi lovede mini-
steren at overføre til 2021, så de kunne 
medfinansiere dobbelttogt 2021.

Så selv om vi på papiret havde et godt 
år med et overskud på 1,5 mio. kr., 
så er resultatet et udtryk for et reelt 
underskud på omtrent en halv million. 

Når man tager årets særlige forhold 
med et tvunget værftsophold og corona 
i betragtning et ret godt resultat.

Når man kigger på tallene, så er det 
især ”andre indtægter”, som i det 
store hele dækker over fondsbidrag og 
elevbetalinger, som er faldet meget. 
Det skyldes et fald af elevbetaling på en 
million, da der kun blev optaget et fuldt 
hold elever, og at vi i 2019 fik en ekstra-
ordinær restudbetaling af fondstilskud 
til den store rehabilitering 2015-2018.

Det har ikke været noget nemt år, men 
skibet og stiftelsen er stadig oven van-
de, og alt i alt skal man nok, året taget 
i betragtning, være glad for at være 
kommet igennem 2020 uden for store 
ridser i lakken.
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Resultatopgørelse 2020

 
Tilskud fra staten
Andre indtægter
Omsætning i alt

Undervisningens gennemførelse
Ledelse og administration
Bygnings- og skibsdrift
Bygningens og skibets tilvejebringelse
Kostafdeling
Markedsføring
Driftsudgifter i alt

Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat

2020

17.413.543
3.071.320

20.484.863

(11.067.123)
(4.336.750)

(560.866)
(1.983.143)

(639.390)
(178.829)

(18.766.101)

1.718.762

2.119
(146.354)
1.574.527

2019 (t.kr.)

17.303
6030

23.333

(13.942)
(4.058)

(591)
(1.458)

(996)
(221)

(21.266)

(2.067)

3
(74)

(1.996)
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