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Indledning
Asser Amdisen, direktør

Endnu et coronaår – desværre
Da vi gik ind i 2021, var vi midt i den store coronanedlukning. Julen var reddet 
med det yderste af neglene, men alt andet var helt ude af drift. Også på Georg 
Stage var der nervøsitet. Rygterne rumlede om, at det slet ikke ville blive 
tilladt at sejle, da det unægteligt er meget svært at se, hvordan man kan holde 
ordentlig afstand om bord på sådan et skib.

Det lykkedes os at råbe enkelte medlemmer af Folketinget op, og især Dansk 
Folkeparti råbte videre til statsministeren, hvilket medførte, at vi til sidst fik 
lov til at starte togtet, men ikke uden betingelser. Alle besætningsmedlem-
mer og elever skulle gå i boble. Det vil sige, at de blev lukket inde på skibet, og 
alle leverancer foregik gennem sluser. Det var et bøvl – og samtidig en enorm 
belastning for især besætningen, som var afskåret fra deres børn og familier. 
Men det var nødvendigt - og det blev gennemført.

Derefter lettede trykket lidt, og efterhånden som tiden gik, blev driften mere 
og mere normal - og vi kunne gennemføre begge togter i 2021. Der var dog 
stadig løbende test og begrænsede muligheder for fx åbent skib, og i efteråret 
havde vi såmænd også to coronanedlukninger. Noget som for fem år siden 
ville have været en sensation, men som i dag betragtes som helt normalt.

Årets største pressehit var billedet af Georg Stage med regnbuesejl, som i 
august sejlede ind i København for at deltage i Outgames og prideugen. Bil-
ledet blev delt over hele verden, og der var både positive og mindre positive 
kommentarer til det. Stiftelsen har den opfattelse, at der i det blå Danmark 
bør være plads til alle uanset køn, seksualitet eller hudfarve. Sådan har det 
ikke altid været, og derfor er det nødvendigt, at også de traditionelle institu-
tioner siger det højt og tydeligt. 

Georg Stage stod i den sag sammen med kongehuset, Mærsk, Danske Rederi-
er og udenrigsministeriet, og det er jo ganske pænt selskab. I denne virk-
somhedsberetning findes også en artikel skrevet af Anders Lundt Hansen. 
Den handler om nogle af de pionerer, som har været med til at bane vejen for 
kvindelige søfolk i dag. I 1978 vedtog Folketinget, at man ikke måtte diskri-
minere på grund af køn. Stiftelsen slog sig dengang noget i tøjret, men i 1981 
kom de første kvindelige elever ombord. Det er fyrre år siden, og vi har derfor 

opsøgt dem for at høre deres historie.  Slutningen af året kom, på samme 
måde som tidligere år, til at handle meget om dobbelttogtet. Siden 2019 har 
Georg Stage haft bevilling til at sejle to togter om året, og siden 2020 har også 
Skoleskibet Danmark fået ekstra penge. Det har været en gigantisk succes, 
hvor der har været masser af elever og masser af efterspørgsel efter dem, når 
vi sendte dem afsted med Georg Stage-papirer efter togtet.

Alligevel har bevillingen kun været for et år ad gangen. Det kan være svært at 
forstå logikken, når alle - både politikere, eksperter og økonomer - er enige 
om, at samfundet og statskassen tjener en formue på, at vi sejler to togter år-
ligt, og så de samme politikere og finansministeriet alligevel hvert år afslår at 
gøre togtet permanent med begrundelsen, at det er der ikke råd til. Hvordan 
kan man ikke have råd til at tjene penge? 

I forbindelse med Finanslov 2022 fik Enhedslisten gennemtrumfet, at bevil-
lingen blev forlænget, så der nu er penge til både 2022 og 2023. Det er langt 
bedre end at få for ét år - og selvfølgelig afsindigt meget bedre end ikke at få 
noget, men det er selvfølgelig ikke helt godt nok. Vi har nu bedt om et møde 
med ministeren og håber, at det fører til, at bevillingen kan blive permanent.

Nu går vi jo så ind i 2022. Vi håber, at året på mange måder kan blive lidt mere 
normalt. Vi håber, at coronaen lader os være i fred, og vi glæder os til ikke at 
skulle igennem en finanslovseksistenskamp igen. Men der er også et sted, 
hvor året ikke bliver normalt, hvilket vi glæder os til.

I 2022 - mere præcist 25. maj - er det 140 år siden, at Georg Stage I tog imod 
det første hold elever og satte sejl for første gang. Det er et stort jubilæum 
med stor festivitas, og der udkommer også en bog om skibet. Det glæder vi os 
faktisk rigtigt meget til. Vi håber, at I bliver glade for dette års virksomheds-
beretning, og at det er sidste gang, at ordet corona bliver nævnt.
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Togt 1
Sejlplan

2. marts - 1. april    København  

1. - 8. april    København - Isefjorden 

8. - 18. april    Isefjorden - Rønne

18. - 28. april   Rønne - Frederikshavn

28. april - 3. maj   Frederikshavn - Kolby Kås

7. - 13. maj   Kolby Kås - Nyborg

13. - 23. maj   Nyborg - Esbjerg

23. - 30. maj    Esbjerg - Marstal

30. maj - 10. juni    Marstal - Thorshavn

10. - 13. juni    Thorshavn - Runavík

14. - 30. juni   Runavík - Christiansø

5. juli - 6. juli   Christiansø - København

9. juli     København, togtafslutning

Kaptajnens beretning
Jesper Kramp Amholt, kaptajn og forstander

Før togtstart
I julen 2020 blev Danmark lukket ned og alle uddannelser hjemsendt for 
at dæmme op for coronasmitten. Det var selvsagt et tiltag, som blev fulgt 
med interesse fra skibets side, da fjernundervisning og skoleskib er en svær 
kombination. Som foråret skred frem, blev der udarbejdet forholdsplaner og 
procedurer for opstart med elever om bord. Den oprindelige mødedato for 
eleverne var sat til den 23. februar 2021, men da landet på dette tidspunkt sta-
dig var lukket helt ned, måtte dette udskydes. Eleverne fik ekstraordinært af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet lov til at møde om bord tirsdag den 
2. marts, forudsat at vi overholdt en række tiltag. Så klokken 12.00 denne dag 
blev kommandoen hejst, og der blev fyret op i kabyssen. Sidstnævnte er en af 
de gamle vendinger, som følger skibet, og selvom der ikke har været koksfyret 
kabys i over 45 år, så er talemåden stadig en del af vores historie. 

56 elever mødte ind på dagen for togtstart, fem elever fra Grønland var for-
hindrede, men mødte ind efter nogle dage. To elever var syge og måtte vente 
nogle dage med at komme om bord. Indskrivningen foregik, som det altid har 
gjort med indlevering af pas, søfartsbog og sundhedsbevis. Denne gang måtte 
vi ovenikøbet opsætte vores egen covid-19-podestation, bemandet af skibets 
styrmænd, som også fungerer som sygdomsbehandlere. Dette var i øvrigt 
inden, at de korte antigen-næsetest kom på markedet. Skibet befandt sig 
nu i en lukket boble, der var ingen fysisk kontakt med det omkringliggende 
samfund og ingen landlov eller besøg om bord.

København 
2. marts – 1. april
Skibet opretholdt sin boble i hele perioden. Da vi havde mistet en uge af 
togtet allerede, var der travlhed for at komme igennem værkstedsskolen og 
få rigget skibet op. Da ingen kunne forlade skibet, blev weekender og aftener 
også taget til hjælp for stadig at kunne afgå til ’Store vinkedag’ den 1. april. 
Det var nogle lange dage for eleverne, med mange nye mennesker, ord og 
rutiner. Af det faglige indhold på værkstedsskolen kan nævnes: skruestiksar-
bejde, svejsning, arbejde med håndværktøj og tegningslæsning. Jollerne blev 
hurtigt sat i vandet, og det var en ejendommelig oplevelse for eleverne at ro 
rundt i deres egen boble i Københavns kanaler i en by, som var lukket ned, og 
hvor alle andre var hjemsendt og skulle holde afstand. 

Togt 1
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København – Isefjorden 
1. april – 8. april
Restriktionerne var løsnet en smule, og det var derfor muligt at gennemføre 
Store vinkedag – men med afstand. Vi opretholdt vores boble på skibet, så 
familie og venner måtte holde afstand på kajen, men vi blev sendt afsted med 
en veritabel pibekoncert af horn og fløjter, masser af flag og bannere og en 
god del fartøjer, som fulgte os ud ad Københavns havn. Efter afgang faldt der 
ro på skibet, og der kunne instrueres i den nye hverdag til søs. Det var for alle 
en fantastisk følelse at slippe kajen efter fire uger i boble. Vinden var vestlig 
og frisk, så der blev ankret op ved Snekkersten ud på eftermiddagen. 
Første destination på togtet var Isefjorden, som med sit beskyttede far-
vand og bløde sandbund igennem alle årene har været en god kravlegård 
for eleverne på Georg Stage. Den teoretiske undervisning blev sat i gang på 
banjerne, så det ikke var alle elever, der var på dækket samtidig. Så snart vi 
forlader Isefjorden, skal de kunne sejle skibet med et enkelt skifte på blot 20 
personer.

At sejle i april kan være en vejrmæssig udfordring, vinden skiftede mellem 
flov og hård, hvorimod temperaturen holdt sig støt lige over frysepunktet. 
Isefjorden er som nævnt en god læreplads; der sejles om dagen, brases bak 
til frokost, og når alle er ved at være trætte sidst på eftermiddagen, hvor dags-
lyset svinder, kan man lade ankeret gå og få et velfortjent hvil. Enkelte dage 
måtte vi dog forblive opankret, da vejret viste tænder, og vi havde da også en 
formiddag med snestorm og 5 cm sne på dækket, hvilket animerede mere til 
bygning af snemand og sneboldkamp end til undervisning i håndværktøj for 
det vagthavende skifte på dækket. En enkelt dag lykkedes det også at få sendt 
alle eleverne i land skiftevis, så de kunne blive adspredt lidt fra det tætte liv 
om bord. Efter en uge med masser af manøvrer var eleverne nu så trænede, at 
vi kunne stikke afsted mod Bornholm.

Isefjorden – Rønne
8. april – 18. april
Efter en uge i Isefjorden begyndte pejlingerne i ferskvandstankene at vise, 
der skulle bunkres, inden vi ville kunne nå til Bornholm. Vinden var hård fra 
sydvest, så kursen blev sat øst om Sjælland med mærssejl. Der kunne krydses 
rundt Helsingør med en lille portion medstrøm, men ved midnat vendte 
strømmen, og der måtte startes op og maskinkrydses sydover i Øresund.

Isefjordens flade vand blev afløst af Kattegats lidt mere krappe sø, og en del 
elever stiftede nu bekendtskab med søsygen og lærte hurtigt at søge mod 
rendestenen, når havgalskaben meldte sig. Efter passage af København 

To
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kunne der sættes sejl igen, og der kunne krydses ind i Køge Bugt. Om formid-
dagen den 10. april var vi fortøjet langs kaj i Køge for at tage ferskvand, og 
over frokost var der igen afgang med en fin vestlig brise, så der kunne sættes 
bramsejl. I løbet af aftenen og natten drejede vinden om i østlig retning og 
tiltog i styrke, søen rejste sig, og da vi lå i Faxe Bugt, var det hård kuling, 17-20 
m/s. Mange søfolk husker nok deres første omgang med dårligt vejr, de fleste 
vil samtidig kunne fortælle, at det skete ved stormkendte farvande som 
Biscayen eller Nordatlanten. Faxe Bugt lærte de nye og uerfarne elever og 
påmindede os erfarne søfolk om, at havet stadig er en kraft, som vi måske kan 
tøjle, men aldrig må undervurdere uanset hvor hjemligt, det end måtte føles. 

Efter en halv dag med kuling flovede vinden og drejede om i vest, og vi 
kunne gøre en hastig rejse til Bornholm, hvor vi ankrede ud for Brøns Odde, 
syd for Snogebæk. Efter et døgn til ankers, hvor der blev vasket tøj på dækket, 
lettede vi og sejlede mod Rønne, hvor vi var langs kaj om morgenen den 
14. april. Bornholm var på dette tidspunkt det sted i Danmark med det laveste 
coronasmittetryk, så eleverne blev bevilget landlov, dog med restriktioner i 
forhold til de gældende regler. Der var til lejligheden lejet 60 cykler, således 
at de kunne komme omkring på øen. Det skal nævnes, at en Georg Stage-elev 
med søben godt kan nå rundt til alle fire rundkirker på én dags landlov. 

Rønne – Frederikshavn 
18. april – 28. april
Sejlplanen for togtet blev lagt ca. 10 dage ude i fremtiden og var primært 
afgjort af, hvordan smittetrykket var fordelt i landet. Vi havde på dette 
tidspunkt ikke lov til at forlade dansk farvand, da alle grænser var lukkede. 
Normalt ville elevernes brandskole og røgdykkerkursus være afholdt under 
opholdet på Holmen, men da alt var lukket ned, var dette ikke muligt. Vi 
lavede derfor aftaler med brandskolerne i Frederikshavn og Korsør om, at vi 
kunne få kurset der. Næste stop på togtet blev derfor Frederikshavn, hvor 
1. skifte skulle i ilden, bogstaveligt talt. 

Efter afgang fra Rønne kunne der sættes sejl for en nordøstlig vind og kurs 
syd om Sjælland. Vinden flovede, og da vinden over en længere tid ville være 
helt fraværende, sejlede vi for maskine igennem Lillebælt, hvor vi spotte-
de en hel del marsvin. Det stille vejr blev udnyttet til at lufte hængekøjer, 
som ellers godt kan give en noget kras banjebrise. Vi ankrede i et par dage i 
Ebeltoft Vig, mens en kuling fra nordnordvest trak forbi. Den 24. april efter 
aftenskafning anløb vi Frederikshavn i let vejr og gik langs i civilhavnen. 
Desværre var smittetallene i Frederikshavn så høje, at det ikke var muligt at 
give landlov, hvorfor det skifte, som skulle på brandskole, var de eneste, der 
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fik lov til at forlade skibet. Vi fik stor hjælp fra Søfartsskolen MARTEC, da vi 
fik lov til både at låne vaskemaskiner og en fodboldbane, så der kunne laves 
aktiviteter væk fra skibet, uden at bryde vores boble. Under fartøjstjeneste 
spottede et skifte og en kvartermester en pølsevogn, som reklamerede med 
at køre ud til kunder. Så om aftenen kom ”Mogens’ Pølsevogn” og sørgede for 
aftenskafningen. Der blev spist op, hvilket svarede til lige knap 350 pølser. 

Frederikshavn – Kolby Kås 
28. april – 3. maj
Endnu engang var det desværre coronaen, som dikterede vores sejlplan. 
Smitten steg over det meste af landet, og det sted, som havde den laveste 
smitte, var Samsø, hvorfor kursen blev sat mod Kolby Kås, som er den eneste 
havn på øen, hvor Georg Stage kan gå ind. For at det ikke skulle blive en me-
get kort sejltur, blev ruten forlænget nordøst over op til den svensk-norske 
grænse. Herefter sejlede vi vestover i Skagerrak, indtil vi var på længde med 
Hirtshals, og kursen blev igen sat østover, tilbage til indre danske farvande. 
På dette ben var der sat engelsk på programmet, således at vagterne på dæk 
så vidt muligt blev kørt på engelsk, og undervisningen om læ havde fokus på 
de maritime begreber og navne på engelsk.

Der kunne på rejsen øves masser af manøvrer, tovenderne var ikke længere 
fremmede for eleverne, og der kunne krydses ned gennem Kattegat til Kolby 
Kås. Ved ankomst til Kolby Kås tog stævnen en sandbanke inde i havnen, 
men den kunne bringes flot ved egen kraft efter ca. 10 minutter. På Samsø var 
der ligesom på Bornholm lejet cykler, således at elever og besætning kunne 
komme rundt på øen og få lidt luft. Kolby Kås markerede også, at vi nu var 
halvvejs i togtet, og det var derfor tid til midtvejsprøverne for at kontrollere, 
om undervisningen holdt trit med det forventede. Dette giver mulighed for, 
at der kan laves individuelle handlingsplaner for de elever, som har svært ved 
nogle fag

Kolby Kås – Nyborg
7. maj – 13. maj
2. og 3. skifte manglede stadig at komme på brandskole. Dette skulle foregå 
på brandskolen i Korsør, hvorfor ruten blev lagt til Nyborg, hvortil vi ankom 
om natten den 8. maj. Fem dage skulle vi ligge langs, mens den sidste brand-
skole for 2. og 3. skifte blev afviklet. Der var landlov for eleverne og mulighed 
for tiltrængt tøjvask i land. Yderligere blev undervisningen i førstehjælp også 
afviklet under opholdet. For første gang på togtet skulle eleverne have deres 
uniform på. Alle tidligere havneophold havde været med restriktioner og 
cykelture, hvortil uniform ikke egner sig så godt. 

To
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Foto: Christoffer Ravn Clausen
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Nyborg – Esbjerg
13. maj – 23. maj
Efter overståede kurser afgik vi Nyborg den 13. maj med kurs mod Esbjerg 
rundt om Skagen. Rejsen kunne gøres primært for sejl, og den bød på et 
besøg af både delfiner og hvaler. Den 19. maj sidst på eftermiddagen kunne vi 
gå langs i Esbjerg. Opholdet i Esbjerg bød på havnerundfart med den gamle 
Fanø-færge samt skibsbesøg på ESVAGT Beta, et af rederiet ESVAGTs skibe 
og en stor aftager af vores færdiguddannede elever.

Esbjerg – Marstal 
23. maj – 30. maj
Rejsen fra Esbjerg til Marstal gik endnu engang rundt om Skagen, vinden var 
op til kuling, og der blev logget over 10 knob. 

Marstal - Thorshavn - Runavík 
30. maj - 10. juni – 13. juni
Coronarestriktionerne var nu lettet så meget, at det var muligt at komme ud 
af danske farvande og søge nordpå. Færøerne havde dog indrejsekrav om, at 
vi skulle have foretaget en PCR-test ved afrejse fra Danmark. Vi lagde derfor 
vejen forbi Kalundborg Fjord, hvor et hold podere blev hentet i MOB-båden. 
Der nåede også at blive tid til årets første baderulle for de friske i en fjord, 
hvor vandtemperaturen ikke var meget over 15 grader. Efter endt test og bad-
ning lettede vi for sejl, vinden var fra vest, så der skulle krydses. Det blev til 18 
stagvendinger, inden vi kunne holde højde fri af Røsnæs. Rejsen til Færøerne 
blev foretaget stort set udelukkende for sejl. 

Nordsøen viste sig fra alle sider, både med hård kuling med lyn og torden, 
hvor vi loggede over 10,5 knob og med let højtryksvej, hvor den daglige 
tilbagelagte distance var knap 20 sømil. En familie af spækhuggere lagde 
også vejen forbi. Der blev på rejsen holdt sømandssøndag, hvor eleverne selv 
stod for programmet med konkurrencer og underholdning. Færøerne mødte 
os med tåge og kuling, men også store flokke af grindehvaler. Vi måtte ligge 
det meste af dagen og vente på, at vinden flovede, så vi kunne komme langs. 
Endelig d. 30. maj om aftenen kunne vi gå langs. Endnu engang skulle alle 
have foretaget coronatest for at kunne komme på landlov, så alle blev testet.  
Da alle var negative den følgende morgen kunne eleverne sendes på bustur 
rundt på øerne og derefter på landlov. 

Efter nogle dage i Thorshavn forhalede vi til Runavík, hvortil vi var blevet in-
viteret af en mor til en af eleverne. Efter ankomst Runavík var der traktement 
i den lokale roklub, hvor eleverne blev præsenteret for de fleste færøske 
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specialiteter som skærpekød og tørfisk. Efterfølgende var der mulighed for 
badning, roning og tur på fjeldet.

Runavík – Christiansø 
14. juni - 30. juni
Afgang fra Runavík forløb planmæssigt, i mellemtiden var inspektionsskibet 
HDMS Hvidbjørnen gået til ankers lidt længere inde i fjorden, så vi passerede 
dette og kippede med flaget, inden vi vendte stævnen østpå. Nordatlanten 
viste sig fra den lidt hårde side med kuling og høj sø. En morgen blev vi kaldt 
op af fregatten HDMS Iver Huitfeldt, som kippede med flaget. Resten af rej-
sen blev foretaget for sejl, og vi havde god fart hjem over Nordsøen. Så vi var 
i god tid og kunne derfor gå mod Havnsø, hvor vi ankrede den 22. juni over 
middag. Efter to dage til ankers, hvor eleverne skiftevis kunne ro i land på en 
kort spadseretilladelse, kunne vi fejre Sankt Hans om bord, med båltale men 
uden bål. 

Den 24. juni forlod vi Havnsø og satte kursen mod Hundested for at bunkre 
ferskvand og få proviant inden ankomst på Christiansø. Den 27. juni var der 
afgang fra Hundested med kurs mod Christiansø via Øresund, og den 30. juni 
om morgenen kunne der brases bak ud for Christiansø, mens vi afventede, at 
vinden skulle flove. Kl. 10.20 var alle trosser fast på Christiansø. 

Ankomsten markerede, at vi nu var nået til slutningen, og at der skulle afhol-
des afsluttende eksaminer. Opholdet på Christiansø er forbundet med en 
hel del traditioner, som starter med, at øen inviterer elever og besætning på 
kagebord. Under eksamensperioden har eleverne fri mellem eksaminerne, og 
skibet passes af seks elever, som har vagten. Efter veloverståede eksaminer 
inviterede skibet øens beboere på grillmad på dækket, og øen inviterede til 
det traditionelle bal på Månen, som dog på grund af coronarestriktioner blev 
holdt udendørs. Den efterfølgende dag hjalp eleverne øens administrator 
med en række vedligeholdelsesmæssige opgaver såsom at luge ukrudt samt 
male kanoner og bygninger.

Christiansø – København 
5. juli – 9. juli
Den 5. juli kunne havnemesteren på Christiansø åbne broen, og vi afgik mod 
København. Vi havde fået tre observatører med, som skulle overvære de 
mundtlige eksaminer. Rejsen til København forløb med fin vind, og vi tog 
turen under Øresundsbroen på vej til København. De resterende eksaminer 
gik godt, og den 6. juli kl. 19.10 kunne vi fortøje i Maskingraven på Holmen. 
Nu manglede blot to dage med oprydning og klargøring inden næste togt. 
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Den 9. juli kl. 11.00 blev kommandoen strøget, og et på alle måder anderledes 
Georg Stage-togt var slut. 

Coronaen havde spillet en stor rolle og lavet mange benspænd undervejs, 
men eleverne demonstrerede på flotteste vis, at de var blevet søfolk, at de 
var i stand til at omstille sig til en ny virkelighed, og at de kunne handle uden 
at lade sig gå på af, at plan A, B og C var blevet forkastet, og at vi nu var nået 
længere ned i alfabetet. De beviste, at det ikke er havnene, der er vigtige for 
Georg Stage, men det der ligger imellem. De har kæmpet med søsyge, med 
coronarestriktioner og med hinanden. De er blevet udfordret, de har selv ud-
fordret, og de har udviklet sig og lært så meget mere end det, som kan læses 
i lærebogen ”Søfartens ABC”. Endnu engang har skibet vist sin pædagogiske 
værdi, og endnu engang er vi stolte af resultatet. 

Jesper Kramp Amholt
Kaptajn og forstander
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Skoleskibets elever
302 indkomne ansøgninger
63 blev optaget og 60 gennemførte.

Skibsnr. Navn    By  Land

1 Silas Johannes Jensen  Aarhus  Danmark
2 Mathilde E. Canzanella Percivale København  Danmark
3 Kathrine Rytter Hansen  Vejle  Danmark
4 Mikkel Emil Scharling  København  Danmark
5 Marie Kirstine Goss Christensen Odder  Danmark
6 Vivi Conny Dorph Gedionsen Nanortalik Grønland
7 Christoffer Broberg Olsen  Ilulissat   Grønland
8 Maria Louise Folke Solgaard  Odense   Danmark
9 Emma Olivia Warrer  København  Danmark
10 Sofie Storm Yde   Hvide Sande Danmark
11 Sigurdur Kristján S. Margiersson Hedehusene Danmark
12 Bastian Allan Billy Klintenberg Stockholm Sverige
13 Maja Kimmer Petersen  Kirke Hyllinge Danmark
14 Kamma Agnete Hjortkjær  København  Danmark
15 Sune Thordal Novrman  Fårevejle  Danmark
16 Mathias Emil Simonsen  Aabenraa  Danmark
17 William Skovfoged Brønnum  København  Danmark
18 Ea Aurora Sidenius Grøn  Stenstrup Danmark
19 Torkil Frydal Hyllestad   Malling  Danmark
20 Magnus Kruse Simonsen  Frederiksværk Danmark
21 Frederick Sander F. Sørensen  Charlottenlund Danmark
22 Freja Andrea Friis Ravn  Risskov  Danmark
23 Yasmin Jacqueline L. Giessing Dragør  Danmark
24 Loïc Engel Rousseau  København  Danmark
25 Freja Schultz Tylvad  Tjele  Danmark
26 Nikkie Arnaaraq S. Bendtsen   Nuuk  Grønland
27 Mads Pedersen   Nuuk  Grønland
28 Ludvig Bjerring Blicher  Holbæk  Danmark
29 Liv Dons Henriksen  Hedehusene Danmark
30 Julie Salina Fink   Aarhus   Danmark
31 Håkon Rasmus Festøy  Oslo  Norge
32 Gabriel Marius Guldin Michaud Horsens  Danmark
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Skibsnr. Navn    By  Land

33 Camille Lykke F. Marquart  København  Danmark
34 Tabita Thingaard Pedersen  Stege  Danmark
35 David Andreas Løvlund Skousen Svendborg Danmark
36 Emil Mathias Georgsen  Nordborg  Danmark
37 Maja Allermann Johansen  Havdrup  Danmark
38 Nalini Johanne Fløjgaard  Roskilde  Danmark
39 Anton Eeg Askholm  Svendborg Danmark
40 Eddie Folmer Rud-Petersen  Hundested Danmark
41 Kren Wenzel Måge   Aarhus N  Danmark
42 Josefine Simone Nielsen   Holbæk  Danmark
43 Maja Høy    Frederiksberg  Danmark
44 Lukas Alexander Kilbak  Dänischenh Tyskland
45 Aviaq Klarskov Larsen  Nuuk  Grønland
46 Inaluk Parnuuna Brandt Hansen Nuuk  Grønland
47 Ole Jasper Thorleif Kamp  Kiel  Tyskland
48 Andreas Egevang Brandt   Kvistgård  Danmark
49 Sara Inez Rosing Hanna  København  Danmark
50 Le Maarbjerg Skovgaard  København  Danmark
51 Bertram Sebastian G. Andreasen Frederiksberg Danmark
52 Oskar Hurup Larsen  Asnæs  Danmark
53 Lukas Willi Fugl Thorsen  Herning  Danmark
54 Sofie Bager Herskind  Aarhus   Danmark
55 Felix Sigurd Maibom  København  Danmark
56 Emil Carøe Christensen  Langå  Danmark
57 Fiona O’Hagan Petersen  Farum  Danmark
58 Veronika Horsted Schougaard Aarhus   Danmark
59 Ruben Bue Vestergaard Jensen Thisted  Danmark
60 Albert Buster Møller Larsen  Roskilde  Danmark
61 Denis Mikael Mørch Berthelsen Nuuk  Grønland
62 Eiler Mohr    Saltangará Færøerne
63 Johanne Louise Dam  Valby  Danmark
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Tal
Hjemsted  Skoleuddannelse  Gennemsnit

Danmark  51 9. klasse  7 Alder 19,8
Grønland 7 10. klasse  23 Højde 170,1
Færøerne 1 Student  18 Vægt 72,2
Sverige  1 HF  2
Norge  1 Andet  13
Tyskland  2

Manøvrer  Udsejlet, distance

Stagvendinger 64 For maskine 18%
Halsninger 62 Under sejl 82%
Brase bak  15 

I alt  4685 sømil

Anerkendelser
Nr. 47  Ole blev valgt til togtets elev. 
 Han får en kikkert fra 3F Sømændene

Nr. 27 Mads blev valgt til togtets højdespringer. 
 Han får et indrammet gruppebillede. 

Nr. 54 Sofie blev valgt til årets kammerat. 
 Hun får et gavekort fra Dansk Metal. 

Nr. 31 Haakon får prisen for at være en god sømand. 
 Gave: Haandbog i Praktisk Sømandsskab, Jens Kusk Jensen. 

Nr. 13  Maja får prisen for at være en god sømand. 
 Gave: Haandbog i Praktisk Sømandsskab, Jens Kusk Jensen.

Nr. 51  Bertram 51 får en pris for traditionelt håndværk: 
 Riggerværktøj fra Sejlmager Hansen.
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Togt 2
Sejlplan

13. juli    København

22. - 31. juli   København - Tallinn

4. - 13. august   Tallinn - København

13. - 22. august   København

22. - 25. august    København - Svendborg

28. august - 6. september  Svendborg - Norheimsund

10. - 18. september   Norheimsund - Den Helder

18. september - 5. oktober  Den Helder - Stockholm

5. - 17. oktober   Stockholm - Middelgrundsfortet 

17. - 22. oktober   Middelgrundsfortet

22. oktober   København, togtafslutning

Kaptajnens beretning
Bjarke Emil Wahlqvist, kaptajn og forstander

København 
13. – 22. juli
Efter at have sejlet et helt forårstogt med coronarestriktioner var det med 
stor glæde at kunne starte op i sommeren 2021 stort set uden restriktioner. 
Vi valgte dog at være ekstra forsigtige ved at bede eleverne fremvise coronapas 
og negativ PCR-test ved mønstring. En af udfordringerne på dette tidspunkt 
var, at vaccinationerne var påbegyndte, men det var meget forskelligt, hvor i 
forløbet eleverne var. Besætningen blev mønstret en uge før eleverne for at 
få en overlevering fra besætningen på forårstogtet. Dette er vigtige dage for 
besætningen, især for dem der ikke har sejlet med skibet før. 

Den 13. juli iklædte besætningen sig gallauniform og hejste Dannebrog samt 
diverse navnestandere til togtets første store festdag, mens de første elever 
der var mødt lidt før tid, fulgte nysgerrigt og lidt nervøst med. Kl. 13.00 gik 
1. og 3. styrmanden op på kajen og tildelte eleverne deres numre og briefede 
dem hurtigt, så de kunne komme om bord og finde deres plads i den første af 
utallige mønstringer. Togt 2021-2 var dermed officielt i gang.

At mønstre på et skoleskib er en kæmpe omvæltning for de fleste. Privatliv er 
ikkeeksisterende, alle sover i hængekøjer i samme rum, og der er altid læring 
og mennesker at forholde sig til. Derfor er der næsten altid en eller to, der 
vælger at afmønstre allerede efter første nat. Dette er selvfølgelig ærgerligt, 
men vi har heldigvis en lang venteliste med elever, der er klar til at overtage 
pladsen. Dette var også tilfældet i år, hvor én elev valgte at springe fra. Der 
blev hurtigt fundet en ny elev, som kunne mønstre dagen efter, så den obliga-
toriske flådeøvelse kunne nås. To dage efter opstart afholdt vi flådeøvelsen, 
så eleverne vidste, hvordan de skulle redde sig selv i en nødsituation.  

Vi havde valgt at holde en lidt aggressiv teststrategi i starten af togtet for 
at opdage eventuelle coronasmittede så hurtigt som muligt, og allerede 
på andendagen havde vi en elev, der blev testet positiv. For første gang på 
Georg Stage siden pandemiens start. Eleven blev øjeblikkeligt sendt hjem i 
isolation. Efter en del samtaler med smittesporingen blev det besluttet, at 
vi skulle sende alle de elever og besætningsmedlemmer hjem, som ikke var 
færdigvaccinerede.

Togt 2
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Tilbage var kun to besætningsmedlemmer og ti elever. Eleverne fra Grøn-
land, Færøerne, Norge og Sverige blev indkvarteret i isolation på Holmens 
Kaserne. Alle skulle testes to gange på 4. og 6. dagen. På det tidspunkt erfare-
de vi, at vaccinerne virkede - i hvert fald på den coronavariant der herskede 
på det tidspunkt - eftersom kun én anden elev blev testet positiv på trods af 
de meget trange forhold om bord.

Den. 22. juli kunne elever og besætning igen komme om bord - samme dag som 
35 elever og hovmesteren skulle have deres 2. vaccinationsstik. Region Hoved-
staden havde tilbudt os at tage imod alle på samme tid i et af deres testcentre, 
dog kun dem der var indkaldt til 2. stik, så vi ikke sprang over nogle i køen. Et 
par måneder senere røg det sidste hold til vaccination, også i København.

København – Tallinn 
22. juli – 31. juli
Mens halvdelen af besætningen blev vaccineret, brugte den andel halvdel 
tiden på at rigtræne og skaffe, og der blev lavet sandwich for at mindske 
bakstørnen og andet besvær nu, hvor hovmesteren var væk. Skibet blev gjort 
sejlklart, kæderne blev fjernet og erstattet med almindelige trosser. Da vacci-
nationsholdet var retur, blev maskinen startet, og vi afgik Holmen kl. 20.00.

Vejret var stille, solen var på vej ned, og der blev kippet til Kongeskibet 
Dannebrog, som ikke kunne komme på togt grundet maskinproblemer. Vi 
tog Lynetteløbet for forandringens skyld. Solen blev skudt ned, vi afholdt 
brandøvelse, og togtet gik i gang. Dagen efter vågnede vi op med udsigt 
til Bornholm. Vi havde sejlet for maskine hele natten med et minimum af 
vagter: fire elever, der gik totimersvagter, for at alle kunne være friske til 
sejltræning. De fleste år bruger vi Isefjorden som kravlegård, men på grund af 
coronahjemsendelsen var tiden spist op. I stedet for at ankre op om natten 
sejlede vi mod destinationen, stoppede maskinen om dagen og sejltrænede. 
På den måde fik vi trænet fysiske vagter og lavet en masse sejltræning.

På dette tidspunkt havde eleverne næsten granatchok - de kom om bord 
dagen før, fik et stik med coronavaccine og var nu i fuld gang med at lære 
at gå til vejrs, sætte og bjærge sejl, sætte fast på nagle og lære alle de nye 
ord: ’Hvad er en nagle? Den, der sidder på naglebænken selvfølgelig, tre 
tørner fra venstre mod højre, kvejle med solen, fire dæksplanker’, messes 
der rundt på det ganske dæk. Brandrunder, rorkommandoer, spisetider, 
nattevagt og meget mere. Vi kørte tre introdage med forventningsseminar, 
sejltræning, rigtræning, introtimer og Tanker Familiarization (undervisning 
i tankskibssejlads). På anden- og tredjedagen stod den igen på sejltræning 
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med henholdsvis ti stagvendinger og ti halsninger. Om natten var der fokus på 
brandrunder, rutiner, rortørn osv. På 3. dagen ankrede vi op ud for den svenske 
sommerdestination Byxelkrok. Jesper, den anden kaptajn, påmønstrede skibet, 
så jeg kunne tage hjem på en kort ferie for senere at returnere i Tallinn.

Tallinn. 
25. – 31. juli 
Jesper sejlede mod Tallinn, og hverdagen bød på undervisning om læ og på 
dæk med fokus på sikkerhed, MOB-øvelser og rutiner. Der havde været god 
vind fra sydvest de sidste par dage, og vi kunne derfor allerede ankre sent den 
29. juli ud for Tallinn. Vi gik langs kaj d. 31. om formiddagen. 

Dagene i Tallinn var gode. Byen var ramt af manglende turister og var 
derfor stille og rolig. Det var interessant at besøge det maritime museum 
og Seaplane Harbour. Og selvfølgelig skulle Danish King’s Garden besøges, 
da det jo var her, Dannebrog faldt ned i 1219 og Valdemar Sejr kunne vende 
sejrrig hjem fra sit korstog. 

Tallinn - København  
4. august – 13. august
Afgang kl. 08.10 fra Tallinn med vindstille og højtryk i luften – en lidt kølig 
morgen, men strålende solskin. Vi fik hjælp til at skubbe stævnen ud af den 
lokale havnekaptajn for Seaplane Harbour.  Vi valgte at sejle for maskine. 
Vejrudsigten meldte nordvestenvind, startende ud for Romaasare. Dette var 
forventet at holde i ca. halvandet døgn, hvorefter vinden ville vende om i syd-
vest og altså stå lige imod os i en uges tid. Vi så ikke nogen grund til at vente 
på modvind. Der er fokus på MOB-ruller den kommende nat, da der ikke 
kunne sættes sejl.

Natten bød på motorsejlads og stille vind. Man begyndte at mærke utål-
modigheden for at få sat nogle sejl og få stoppet den enerverende larm fra 
maskinen. Heldigvis kom vinden stille og roligt som meldt, og vi fik sat 
overmærser og stagsejl. Solskin og let vind er perfekt til tøjvask og tørring, og 
der blev stillet baljer frem til vask af arbejdstøj. Rutinerne begyndte så småt 
at køre, hvilket også betød, at de første elever begyndte at hakke på hinanden. 
Vi begyndte derfor undervisningen i psykisk arbejdsmiljø. Sejladsen gik uden 
problemer med røjler i top mod Bornholm, hvor vi kortvarigt ankrede op ud 
for Tejn. Fra Bornholm mod København blev det mere udfordrende, hvilket 
betød krydssejlads. Vi vendte i vindspringene, men turen endte med at tage 
tre dage og bød på masser af teamwork. 
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Den 11. august kunne vi ankre på Københavns red, hvilket gav os tid til, 
næsten uset, at slå vores nye flotte regnbuesejl under. Ved ankerpladsen fik 
vi besøg af en redningshelikopter fra Søværnet, der var i gang med en øvelse. 
De sendte tre mand i vandet, som svømmede over til os. De fik selvfølgelig en 
rundvisning og fortalte kort om deres arbejde i redningstjenesten. Helikop-
teren kom så tæt på, at de køjer, vi havde ude til luftning, fik blæst en del 
havvand over sig, hvilket ikke var synderligt populært ved køjetid. 

København 
13. august – 22. august 
Vi ankom under stor bevågenhed til København med den mest farverige rig i 
skibets historie. På hver mast var der slået sejl under i alle regnbuens farver i 
anledning af Copenhagen - og World Pride 2021. Den 14. – 15. august markere-
des åbningen af Pride med en sejlads til Malmø med borgmestre fra både 
København og Malmø. Sidstnævnte var en officiel del af World Pride. 

Den 15. august anløb vi den officielle Pride-kaj ved Islands Brygge i Køben-
havn. 20 dækselever samt alle kokkeelever var om bord under hele ugen for 
at afholde receptioner og events for bl.a. Sex & Samfund, Pan Idræt, besty-
relsessejladser og selvfølgelig en hel masse åbent skib-arrangementer. For de 
resterende elever var der planlagt undervisning på Holmen i førstehjælp og 
håndværksmæssig uddannelse. 

For at kunne komme rundt blev der lejet cykler til alle. Alle elever nåede 
også at besøge Diesel House, og alle der ønskede dette fik fri til at gå med i 
Copenhagen Pride-paraden, hvilket størstedelen gjorde. Under opholdet, 
der desværre var præget af usædvanligt dårligt vejr for årstiden, var der 3819 
besøgende ved åbent skib-arrangementerne. Den 21. juli forhalede vi til 
Holmen.

København – Svendborg 
22. august - 25. August 
Næste stop var Svendborg, hvor der var planlagt besøg på SIMAC og Svend-
borg Søfartsskole samt en sam-sejlads med ti andre danske sejlskibe fra 
Svendborg til Ærøskøbing. Mens vi lå i Svendborg fik vi desværre besked om, 
at to af vores elever havde været i nær kontakt med en coronasmittet, da vi 
lå i København. Derfor skulle alle, der havde været i nær kontakt med de to 
elever, isoleres. Heldigvis blev dette opdaget på 4. dagen, og begge elever 
var negative på 6. dagen, hvilket betød, at vi kun blev to dage forsinket. Den 
aftalte tur med de øvrige skibe blev desværre aflyst. 

Togt 2
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Svendborg – Norheimsund 
28. august - 6. september 
Vinden stod i nord, og der var meldt om en kommende kuling med vestlige 
vinde i Skagerrak. Vi fyrede derfor op for motorsejlet og satte kursen ud gen-
nem Lillebælt i retning mod Skagen. På vej forbi Frederikshavn blev vi kaldt 
op af en af redningstjenestens helikoptere, der ønskede at lave en øvelse med 
nedfiring af en redder på Georg Stages agterdæk. Da Georg Stage har en rig, 
der gør det særdeles vanskeligt at finde et sted at fire en mand ned, takkede 
vi selvfølgelig ja, da vi kan være afhængige af, at de har prøvet det før, hvis vi 
kommer ud i en nødsituation. Det viste sig at være en meget lærerig øvelse, 
da der er en del rær og tovværk, der skal positioneres rigtigt, så redderen ikke 
bliver filtret ind. 

Da vi rundede Skagen, satte vi sejl og kursen mod Lindesnæs, det sydligste 
punkt i Norge. Desværre gik der ikke længe, før vinden døde og tålmodighe-
den blev sat på prøve. Mens vi afventede en kuling fra vest, blev det gode vejr 
udnyttet til tøjvask på dæk. 

Da vi endelig kom fri af Lindesnæs, blæste det op til stiv kuling fra NV, hvilket 
var præcis modsat den kurs, vi havde lagt. Alle sejl blev bjærget, og vi holdt os 
tæt ved kysten for at søge læ og ikke forsejle os for langt mod syd. Vi kunne 
desværre ikke holde os i læ, men blev i stedet ramt lige i stævnen af Nord-
atlantens dønninger. For første gang på togtet får vi en ordentlig søgang lige 
imod os samtidig med, vi går for maskine – og det kunne mærkes på antallet 
af ofringer fra elevernes side. En del elever var overbeviste om, at de var dø-
den nær og blev meget fortørnede over, at vi ikke mente det samme. Så snart 
vi kom inden for fjordenes beskyttende øer forsvandt kvalmen og dødsang-
sten imidlertid som dug for solen. 

Det var tre hårde døgn for de søsygeramte. Heldigvis kommer vi indenskærs 
tids nok til at få et par dage langs kaj i Rosendal, som er en lille by, hvor man 
kun kan ligge til kaj ved en lille campingplads, hvilket er et perfekt sted at 
afholde midtvejsprøver, da skibet ikke bevæger sig synderligt. Ikke mange vil-
le kunne koncentrere sig om, hvad et spant er, eller hvordan en treslået splejs 
bliver lavet, mens man kaster galle op. Veloverståede prøver blev fejret med 
nogle fine spadsereture i de norske fjelde.

Den 6. september afgik vi Rosendal og lagde kursen mod Norheimsund. Det-
te var en kort indenskærs tur, og vi ankom samme dag. I Norheimsund blev 
der afholdt midtvejssamtaler med eleverne, og vi fik besøgt fartøjsværncen-
teret, som er et fantastisk sted, der formidler kystkultur ved det håndbårne 
arbejde herunder skibsværft, smedje, rebslagning og riggerarbejde.
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Norheimsund – Den Helder
10. september - 18. september
Efter midtvejsprøverne er der en lettet stemning om bord, hvilket symbolsk 
bliver understreget med den friske nordlige vind ind agten for tværs, der 
flytter os ubesværet mod Den Helder med en forrygende fart. Vi ankommer 
indsejlingen til Den Helder tre døgn for tidligt og ankrer op i læ af Texel på 
reden ved Den Helder. Den 18. september hiver vi ankeret og forhaler langs 
kaj i Den Helder. Den Helder er en stor historisk havn med et stort søfarts-
museum, mange kanaler med spændende skibe og en kæmpe marinehavn.  

Den Helder – Stockholm
18. september – 5. oktober
Ifølge togtplanen skulle vi sejle mod St. Malo, men vejrudsigten var i den 
grad imod os og varslede om tre store lavtryk, der skulle passere lige nord for 
Den Engelske Kanal og derfor give modvind i kuling og stormstyrke. Kombi-
neret med de kraftige tidevandsstrømme i kanalen blev det vurderet, at det 
ikke var værd at prøve at forcere vejret, da det ville blive ti meget lange døgn 
for motor. Togtplanen blev derfor lagt om, og vi lagde kursen med vinden 
mod Stockholm i stedet. Thomas Egetoft var kaptajnsafløser på dette ben, og 
modvindssejlads blev erstattet af medvindssejlads.
  
Ved afgang fra Den Helder i Holland bød vejrudsigten på frisk vind agten fra 
i Skagerrak. Med god fart kunne vi holde os på forkant af årets første kraftige 
blæsevejr. Vi avancerede derfor offensivt op gennem Nordsøen. Det gav god 
sejlads, god stemning og meget sejltrimning. Vi passerede Hanstholm tidli-
gere end forventet, så vi var klar og i forhånd, da vinden skraldede og kulede 
op gennem Jammerbugten. 

Vi passerede Skagen den 23. september kl. 14.00 i frisk vejr og med rimelig 
rolig sø. Kl. 15.00 indhentede blæsevejret os, og de næste par timer viste Ge-
org Stage sig som den fantastiske sejlmaskine den er, i medbør ned gennem 
Kattegat mod Øresund.

Alle elever, der nu med rette kan kalde sig ”full blown sailors”, viste hver og 
en alt, hvad de har lært på togtet. Der var højt humør og ingen søsyge, men 
masser af villige hænder til alt på dæk og til vejrs. Den samlede indsats har 
gjort, at vi har haft en hurtig rejse, og belønningen er et ekstra havneophold i 
Visby på Gotland, hvor vi ankom om søndagen i magsvejr. 

Togt 2
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Stockholm – Middelgrundsfortet
5. oktober – 17. oktober
Udsejlingen fra Stockholm er lang, og vi vælger derfor ved en af de sidste øer 
at ankre op i læ og udskyde udsejlingen til det lysner. Der har blæst en god 
kuling, og da vi stikker stævnen ud i Østersøen, bliver vi noget overraskede 
over, hvor krab søen er, og hvor mange retninger den kan komme fra på én 
gang. Dette betyder, at rigtigt mange elever igen bliver søsyge, denne gang 
også mange af dem, der ikke har været søsyge før på togtet, inklusive flere 
besætningsmedlemmer. De fleste tog det dog i godt humør, og jeg skal sent 
glemme synet af to elever, der arm i arm kaster op i rendestenen, mens de 
skraldgriner… det har jeg alligevel aldrig oplevet før! 

Vi får en rigtig fin og udfordrende sidste sejlads mod København, der 
byder på utallige vindskift med dertilhørende sejlmanøvrer. Eleverne var 
flyvende og sugede alle de sidste indtryk og oplevelser ind, nu som udlærte 
skoleskibselever og næsten færdiguddannede ubefarne skibsassistenter. 
Næste stop er eksamen på Middelgrundsfortet eller Ungdomsøen, som den 
hedder i daglig tale - med et enkelt stop i Køge for at proviantere. 

Middelgrundsfortet 
17. – 22. oktober
Så blev det eksamenstid. Vi ankom til Middelgrundsfortet om eftermidda-
gen den 17. oktober for at kunne gøre klar til eksamen, der startede den 18. 
oktober om formiddagen. Vejret var rigtigt efterårsagtigt, så vi var glade for 
at kunne bruge Ungdomsøens faciliteter, hvor der var masser af plads til at 
opholde sig indendørs. 

København 
22. oktober
Efter en veloverstået eksamen sejlede vi ind på vores faste vinterplads på 
Holmen i København. Alle elever bestod i første forsøg med det bedste gen-
nemsnit, jeg har oplevet i mine år som kaptajn. Det er dog også det år, hvor 
jeg har oplevet den største fokus på at skulle præstere i forhold til, hvilken 
karakter man kunne få, og mindre vigtigt var det, hvor godt man egentlig 
mestrede de enkelte opgaver. Flere eksamensvante elever fik decideret 
nedsmeltninger, hvis de kunne fornemme, at de ikke kunne levere et 12-tal på 
trods af, at de kunne stoffet. Det er første gang, jeg har oplevet dette så udtalt, 
på trods af at vi gør en dyd ud af at mindske betydningen af den enkelte 
karakter. 

To
gt
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Eksamen til ubefaren skibsassistent blev overstået, men på Holmen ventede 
et intensivt forløb med eksamen i alle valgfagene, såsom duelighed i motor-
lære, duelighed i navigation, Radio Operators Certificate, Tanker Familiariza-
tion og førstehjælp. Dertil kommer håndværksmæssig uddannelse og ekstra 
kurser i sejlsyning og knivsmedning. Alt dette imens skibet blev rigget ned 
og klargjort til næste års elever. Skibet er til låns, og det skal afleveres i bedre 
stand, end da vi overtog det, hvilket der blev arbejdet hård på.

Georg Stage blev lagt i kæder og gik i vinterhi indtil slutningen af februar 
2022, hvor et nyt hold elever påmønstrer, og der igen kommer liv og varme i 
det gamle skrog. 

God vind.

Bjarke Wahlqvist
Kaptajn og forstander



3029

Skoleskibets elever
322 indkomne ansøgninger
63 blev optaget og 61 gennemførte.

Skibsnr. Navn    By  Land

1 Hildar Akursmørk   Klaksvík  Færøerne
2 Anna Jordan Johannessen  Espergærde  Danmark
3 Johanne Malmberg F. Maule  Vanløse  Danmark
4 Clemens Honoré Rønne  Snekkersten Danmark
5 Amalie Makwarth   København  Danmark
5 Emma Bagge Kjeldahl  Odder  Danmark
6 Wilhelmina Emelie L. Krossén Spånga  Sverige
7 Frederik Kragh   Taastrup  Danmark
8 Kuua Hansen Zeeb   Nuuk  Grønland
9 Mustafa Khaled Radwan  Frederikssund Danmark
10 Thamea T. Sheba Bendix Zulu København  Danmark
11 Olle Stig Bjarnegård  Göteborg  Sverige
12 Arthur F. Vossen Mandal  Klampenborg Danmark
13 Ida Nielsen Glargaard  Bjerringbro Danmark
14 Thora Margrethe Kjærgaard  Holbæk  Danmark
15 Hjalte Iver Wesenberg Lauridsen Virum  Danmark
16 Daniel Kvarme Djurhuus  Gentofte  Danmark
17 Naja Mølle Lindelof  Hvidovre  Danmark
18 Brage D. Holm Helving  Svendborg Danmark
19 Tage Hee Rømer   Risskov  Danmark
20 Cornelia Ejlev Eisen  København Danmark
21 Annika Linde Knudsen  Fur  Danmark
22 Magnus Rander Jørgensen  Aarhus   Danmark
23 Jens Jakob Folmersen  Hurup  Danmark
24 Dea Ophelia Rath Schütt  Bagsværd Danmark
25 Ivik Nuka Lars Ignatiussen  Tasiilaq  Grønland
26 Inumineq Miki Lund  Sisimiut  Grønland
27 Emil Victor Christensen  Glostrup  Danmark
28 Dexter Grønlykke   København  Danmark
29 Karen Røinås   Grimstad  Norge
30 Ignacio Sumin yen lay Moreno Vordingborg Danmark
31 Tina Else Blytmann  Ilulissat  Grønland
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Skibsnr. Navn    By  Land

32 Oliver Seneberg Nielsen  Brønshøj  Danmark
33 Taija Marie Bang Hansen  Store Hedd. Danmark
34 Maya Tani Fohlmann  Odense   Danmark
35 Christopher August Rosenkilde København Danmark
36 Oline Nitschke   Risskov  Danmark
37 Anna Hjort Toft   København Danmark
38 Julie Isabella Vester Jørgensen København  Danmark
39 Villads Drost   Frederiksberg Danmark
40 Mads Engel Larsen Jønsson  Odense   Danmark
41 Lauge Honoré Bisgaard  Hundested Danmark
42 Ronja Johanne Stendal Lindström  Hundested  Danmark
43 Sørine S. Lindgaard Messmann Odense   Danmark
44 Valdemar Engel Thuelund Nielsen Nyborg  Danmark
45 Kaalinnguaq S. Inuusuttoq Lennert Sisimiut  Grønland
46 Francis Bror Møller Petersen  Nuuk  Grønland
47 David Ilsøe Jakobsen  Vissenbjerg Danmark
48 Max Bruun Jensen   Hvidovre  Danmark
49 Antonie Hornø Mørch  København Danmark
50 Ester Elisabet Körner  Stockholm  Sverige
51 Øjvind Welent Nielsen  København Danmark
52 Iben Nybro Schultz Jensen  Esbjerg  Danmark
53 Kristine Vela Gravenhorst  Frederikssund Danmark
54 Christopher Kool Ammitsøe  København Danmark
55 Lucas Z. Knobelauch Gauffriau København Danmark
56 Asger Dejbjerg Paustian  Frederiksberg Danmark
57 Josefine Møller Hornum  København  Danmark
58 Lucia Fernandez Østerlund  København  Danmark
59 Sune Lerhard   Dragør  Danmark
60 Mads Gregorius Krag  Næstved  Danmark
61 Laura Karas   Kolding  Danmark
62 William Høgh Pedersen  Kerteminde Danmark
63 Robyn Juhl Ramsden  København  Danmark
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Tal
Hjemsted  Skoleuddannelse  Gennemsnit

Danmark  52 9. klasse  9 Alder 19,5
Grønland 6 10. klasse  14 Højde 172,7
Færøerne 1 Student  25 Vægt 70,2
Sverige  3 HF  4
Norge  1 Andet  11

Manøvrer  Udsejlet, distance

Stagvendinger 45 For maskine 41 %
Halsninger 46 For sejl  59 %
Brase bak  6  

I alt 5101 sømil

Anerkendelser
Nr. 27  Mustafa blev valgt til togtets højdespringer

Nr. 41 Lauge blev valgt til togtets elev – af eleverne selv. 
 De modtager gaver fra 3F Søfart, Dansk Metal Maritime 
 og Sejlmager Hansen.

To
gt
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Elevdagbøger
Besætningen på Georg Stage opfordrer på hvert togt eleverne til at skrive 
dagbøger undervejs. Det kommer der altid nogle spændende fortællinger ud 
af, som i løbet af togtet har det med at blive mere og mere kreative, efter-
hånden som eleverne får flere oplevelser og lærer hinanden bedre at kende. 
Nedenfor er et udpluk fra dagbøgerne, en fra hvert togt. 

Elevdagbog fra 2. bakke, togt 1
Sveddryppende fra top til tå kæmper 2. bakke sig gennem den røgfyldte laby-
rint. Røgen har omringet dem, og ingen kan længere se hinanden. Nu er det 
kun de tunge og kontrollerede vejrtrækninger gennem røgdykkerudstyret, 
der afslører deres positioner. Sammen skal de finde vejen ud af den simule-
rede brandsituation, og nemt er det ikke. 

Eleverne fra 2. bakke har alle noget forskelligt at byde på i forhold til baggrun-
de, nationaliteter og aldre. Men tilsammen danner de et fantastisk samarbej-
de og en stærk kampgejst, der i sidste ende får alle ti orangeklædte røgdykke-
re ud af labyrinten igen. 

Med smil på størrelse med storsejlet og ansigterne beskidte af sod bliver vi 
alle hurtigt enige om, at brandskolen har været en af de vildeste og sjoveste 
oplevelser, vi længe har været med til. De tre dage på brandskole i Frederiks-
havn var et absolut højdepunkt i 2. bakkes uge. 

Man glemmer lidt, når det fantastiske bliver hverdag, hvilken unik og helt 
igennem utrolig uddannelse, man har gang i. Det blev jeg dog mindet om, da 
vi for et par dage siden skulle lægge til i Frederikshavn. Jeg var blevet sendt 
ind i havnen før de andre for at tage imod trosserne. At stå helt alene på en 
kaj ved solnedgang og se en fuldrigger sejle gennem en industrihavn er klart 
noget af det smukkeste, jeg længe har set. Så lige meget hvor hårdt livet kan 
være til søs, blev jeg igen mindet om, at Georg Stage er lige præcis der, hvor 
jeg skal være, og lige den uddannelse, jeg skal tage. 
Ea Aurora, nr. 18.

Efter et kort visit til Samsø, hvor vi desværre ikke kom i land, var jeg rorgæn-
ger. Her var en idyllisk og smuk udsigt, det var skumring og næsten havblik. 
Dog var der lidt tumult omkring roret, da urnen fra en ældre, afdød hov-
mester fra et af Georg Stages tidligere togter skulle sænkes i havet. Herefter 
satte vi kursen mod nord, hvor vi skulle finde et sted at ligge for anker, mens 
vinden løjede af, og vi kunne komme til Frederikshavn på brandskole. 
Mikkel, nr. 4.

Ugens højdepunkt var da vi sejlede mod Frederikshavn. Der var ikke så meget 
vind, så vi havde alle sejl sat. Dog kun i 20 minutter, for så forsvandt vinden, 
og så måtte vi bjærge det hele og sejle videre for motor. 
Kamma, nr. 14.

Her på Georg Stage er der mange fede og smukke oplevelser. Her i 1. skifte har 
vi, siden vi sejlede fra Rønne, haft 4 – 8-vagten. At blive purret klokken 4, stå 
op til havregrød og sidde og spise den sammen i mørket på dækket er en skøn 
måde at tilbringe sin morgen på. Derefter at være med til at sætte eller bjærge 
sejl oppe i riggen eller på bovsprydet og sejle mod solopgangen er en helt 
ubeskrivelig smuk oplevelse. Her bliver man virkelig mindet om, hvorfor det 
er fedt at være på skoleskibet Georg Stage. 
Maria, nr. 8.

Højdepunktet i denne uge var da vi var på brandskole med vores skifte. Det 
var en spændende og hård udfordring. Matti og jeg var partnere gennem hele 
kurset, vi var som Batman og Robin, da vi var i det varme røgfyldte rum. Fyldt 
med ild. Med kun et strålerør og vores røgdykkerudstyr. Vi er begge enige om, 
at det er noget af det vildeste, vi har prøvet. 
Magnus, nr. 20 og Mathias, nr. 16.

Höjdpunkten på min vecka var att min bakstörn er slut! Det er jävligt nice för 
nu kan jag spendera tiden på att sova. Brandskolan var kul, men ingenting 
er bättre end 45 minuter extra sömn! De hade dock väldig god varm choklad 
på brandskolan. Sen var det självklart helt underbart att snacka lur med min 
brud i tre och en halv timma. 
Bastian, nr. 12.
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Elevdagbog fra 4. bakke, togt 2
Halløj! Vi her i 4. bakke synes, at de tidligere dagbøger handlede meget om, 
hvordan bakkerne har haft det ombord på skibet. Dog mener vi, at der er en 
del af Georg Stage, som går glemt i deres dagbøger. Vi har derfor bedt skibet 
om at dele sine dagbøger med os, så vi ikke behøver at skrive vores.

Råsejlenes dagbog 
Vi, råsejlene, har følt os oversete i en længere periode – vi er nemlig ikke 
blevet sat i meget lang tid. Ikke nok med det, vi har endda også været over-
dækket af nogle meget opmærksomhedskrævende og farverige - nogle ville 
sige flottere end os – regnbuefarvede Pride-sejl. Det var nogle fantastiske 
dage, da vi endelig sejlede mod Svendborg. Endelig fik vi den gode følelse 
af en lækker brise i ryggen hele vejen, lige indtil vi nåede Tåsinge, hvor vi 
skulle bjærges. Det brugte 2. skifte næsten halvanden time på, de har vist 
ikke øvet sig på det under Priden. Vi nåede godt nok at blive utålmodige, 
men i det mindste blev de færdige, inden deres vagt sluttede klokken 24.00. 
Her forleden kunne vi spotte en helikopter, som cirklede rundt om os. 
Gaffel- og mesanbommen, blev hurtigt halet til styrbord, og pludselig stod 
der en helikopterredder på dækket. Heldige 4. bakke som overværede det, 
og Maya nr. 34, der stod helt tæt på, fordi hun skulle styre vores kammerat, 
rattet. Vild oplevelse! Nu ved vi, at de heldige elever kan blive reddet, hvis 
noget skulle gå galt.

Et liv som 4. bakkes banjebord 
Jeg er supertilfreds med 4. bakke, de behandler mig godt. Det kan dog godt 
blive lidt hårdt til frokostskafning – de spiser nogle groteske madder. Tårnhø-
je amagermadder med to forskellige slags kødpålæg og oste, rugbrødsmad-
der med leverpostej toppet med pålægschokolade, og for ikke at snakke om 
mængden af ristede løg. Bortset fra dette er her faktisk super god stemning 
på forbanjen. Banjen er for nyligt blevet udnævnt som larme-/hyggebanjen, 
så folk samles hver aften om mig for at have det sjovt, spise slik, spille kort og 
lave lektier. Dog slutter hyggen oftest, når en elev fra dækket råber: ”Alle op 
fra banjerne, de sidste to fejer og klarer op!” 

I uniformens fodspor
I København var jeg ude at blive luftet i land til Pride-paraden. Jeg blev 
pimpet med flotte regnbueflag, glimmer og lyserød eyeliner. Jeg har haft det 
#brandvarmt og stået #knivskarpt, fordi jeg skulle stryges hver dag. Efter en 
uge i storbyen landede vi i Svendborg. Her fik jeg igen en på opleveren ved et 
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besøg på søfartsskolen SIMAC, hvor mange af mine tidligere bærere har gået. 
Da jeg gik på landlov eller stod landgangsvagt, var der mange, som genkendte 
min blå krave og hat med pjusk. Indimellem var der også et glædeligt gensyn 
med en tidligere bærer, og så har vi fået en snak om de gode gamle dage. 
Eleverne fra 4. bakke passer godt på mig i al slags vejr. 

Kurs mod fjerne kajer - med jollerne 
Vi er blevet ’firet af ’ utallige gange - både med det lange ophold i København 
og for anker i Svendborg. Trods de mange minutters hejsning og affiring 
kilder det stadig sådan i skroget. Vi har fået oplevet så meget, at vi ikke kan 
få årerne ned. Både i Københavns kanaler og i Svendborg arbejdede 4. bakke 
hårdt på at uddanne såkaldte fartøjsførere. De klappede helt vildt, da både 
Mads nr. 40 og Magnus nr. 22 blev uddannet i København og igen ude foran 
Valdemar Slot, da Dea nr. 24 og Oliver nr. 32 også fik flexet de mange kom-
mandoer. I København blev vi også flittigt brugt både som transport til værk-
stedsskole og førstehjælp, men også til en udflugt til Diesel House (for at 
kigge på motorer), hvor 4. bakke og kvartermester Ebbe efterlod mig, rojollen 
Pernille, ude i silende regn. Endda et sted, man ikke måtte parkere! De gjorde 
det godt igen i Svendborg havn, da vi så Delle (Svendborgs delfin). Den var så 
sød, at 4. bakke ihærdigt roede efter og næsten ikke kunne ro tilbage på grund 
af den stærke strøm. Mod alle odds klarede de det med nød og næppe, og 
som talsmand for jollerne vil jeg, motorjollen Helle, sige, at vi joller er meget 
stolte og elsker at være på tur med 4. bakke.

Rendestenen som endestation
Den sidste måneds tid har jeg ikke udført det store arbejde, men på det 
seneste er jeg kommet på overarbejde. Eleverne ombord er begyndt at 
blive søsyge i det barske hav omkring Kattegat, så i øjeblikket svømmer jeg 
i opkast. Som maskinmester Morten siger ”Madspild, det er lige, hvad det 
er!” Kabyssen passer dog godt på dem med saftevand og rugbrødssnacks. Jeg 
ved det, for ikke længe efter ender det hos mig. 4. bakke har i dag været forbi 
en del gange, men jeg håber gudhjælpemig, de kan holde maden i mavserne 
fremover. 

Hvis du har overlevet romanen og er nået til ende – til trods for hvad over-
styrmanden plejer at sige: ”Kuk-kuk, velkommen til den virkelige verden, 
der er ingen, der gider høre på jer”, så håber vi, at I har fundet den en smule 
underholdende og at vores billede giver et lille indblik i, hvad vi går og laver 
til hverdag. Til sidst er der ikke andet at sige end: “Alt vel om bord”. 

Magnus nr. 22, Dea nr. 24, Miki nr. 26, Dexter nr. 28, Oliver nr. 32, 
Maya nr. 34, Oline nr. 36, Julie nr. 38 og Mads nr. 40. 
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99 år uden kvinder
Anders Lundt Hansen, historiker og AC-medarbejder

I 2021 var det 40 år siden, de første kvindelige elever gik ombord på Georg 
Stage. Tre dækselever og en kabyselev påmønstrede i 1981, efter at skibet i 99 
år udelukkende havde været for mænd. Georg Stage var det første skoleskib i 
verden, der brød den barriere. 

”Min forgænger ville være gået i protest, hvis det var sket i hans tid. Men 
jeg har aldrig været bange for at få piger ombord”, sagde kaptajn B. Barner 
Jespersen, der sejlede skibet i 1981, til Vejle Amts Folkeblad.

Lidt bange har ledelsen hos Stiftelsen Georg Stages Minde nu alligevel været, 
for det krævede en afgørelse fra Ligestillingsrådet, inden kvinderne kunne 
gå om bord. Georg Stage fik afslag på kun at tage drenge, skrev Berlingske 
Tidende samme år. 

I alt gik 65 elever ombord på skoleskibet i april 1981. Den yngste af de tre 
kvinder afmønstrede efter få uger, og i alt var der tolv elever, der ikke gen-
nemførte uddannelsen. De to tilbageværende kvinder, Anne Grethe Vinther 
og Line Marseen Ødum blev nærmest verdensberømte i hele landet, hvor 
aviser, ugeblade og lokalpresse flittigt dækkede nyheden. Der var kommenta-
rer i næsten alle landsdækkende medier. Aktuelt lavede en stor reportage, og 
Jyllandsposten skrev et humoristisk lejlighedsdigt:

  Du danske før så blide mø
  du øger dit virkes ring
  Det sker på både land og sø
  og det i store spring

At indstillingen til kvindelige søfolk, og til kvinder generelt, var anderle-
des for 40 år siden, ser man tydeligt i pressedækningen. Både Anne Grethe 
Vinther og Line Marseen Ødum har gemt avisudklip fra deres togt, og her ser 
man ideen om kvindelige søfolk omtalt med en blanding af forbløffelse og 
mild vantro inden togtet. 

Kvinder blev set som nogle sarte og eksotiske skabninger, der nok ville få 
svært ved at tilpasse sig livet på søen. I de fleste havne, hvor skibet lagde til 
undervejs, blev de to kvinder interviewet af lokalpressen, og det skete så ofte, 
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at det næsten blev for meget med opmærksomheden. Om bord blegnede 
kønsforskellene dog hurtigt: ”Godt nok er vi både drenge og piger, men vi er 
først og fremmest elever på Georg Stage”, udtalte Anne Grethe Vinther til et 
ungdomsmagasin.

Den holdning afspejlede sig også i indretningen om bord. Flere journalister 
spurgte til sovearrangementerne, for der blev ikke oprettet noget særligt 
soverum til kvinderne. De hang i deres køjer på banjerne ved siden af drenge-
ne. De fik deres egen tid i vaskerummet, men der blev intet ændret i skibets 
indretning.

Hovmester Betty Nørgaard fik ikke så meget pressedækning som de to elever, 
selv om det ret beset var en lige så betydende nyhed, at Georg Stage nu også 
hyrede kvindelige besætningsmedlemmer. At det kan være hårdt at gå for-
rest, får man en antydning af i hendes udtalelse, som blev indført i protokol-
len efter togtet: Selv om hun var ”… en fortrindelig kok” og ”… en enestående 
administrator af provianten…” var hun ”… ikke på god fod med de yngste af 
kvartermestrene, hvilket dog nok mest skyldtes disses indstilling til kvindeli-
ge besætningsmedlemmer i almindelighed”.

En lignende indstilling kan have gjort sig gældende på landets andet store 
skoleskib, ’Danmark’. Her var det mere moderat med tiltroen til kvindelige 
søfolk: ”Skoleskibet Danmark udleverer godt nok ansøgningsskemaer til 
piger, men der er nok ingen af dem, der bliver antaget” sagde Georg Stages 
kaptajn Barner Jespersen til Søndagsaktuelt i 1981. Det blev bekræftet året 
efter, da samme avis skrev: ”Statens skoleskib ’Danmark’ holder stadig stand 
mod amazonerne”. I den artikel udtalte Skoleskibet Danmarks direktør 
Bergmann, at ”I princippet går vi ligesom Georg Stage ind for fuld ligestilling 
… men Skoleskibet Danmark er ikke så velegnet for piger. Danmark går på 
langfart og kommer ofte ud i hårdt vejr. Mens Georg Stage er i havn næsten 
hver weekend, er Danmark ofte i søen flere uger”.

Når man kigger på resultaterne af togtet, ser det dog ikke ud til, at køn var en 
hindring. Både Anne Grethe Vinther og Line Marseen Ødum fik gode udtalel-
ser og karakterer over middel. 

Efter togtet tog de begge videre ud at sejle, Anne Grethe Vinter (nu: Buchha-
ve) kun i omkring et år, inden hun gik i land og senere blev sygeplejerske, 
mens Line Marseen Ødum (nu: Jensen) først gjorde sin skole færdig, og 
derefter gik i søværnet, hvor hun var i 14 år. Hun sejlede blandt andet på 
Færøerne og Grønland. 

Hovmester Betty Nørgaard blev gen-hyret til Georg Stages togt året efter, og 
protokollen for 1982 siger at hun ”… i modsætning til sidste år var på god fod 
med den faste besætning”. Det år fik Betty Nørgaard selskab af ni kvindelige 
elever, hvoraf den ene var kaptajn Barner Jespersens datter, Helle. Hun er i 
dag overstyrmand på Georg Stage og har modtaget et ridderkors for sin tjene-
ste. Et gammelt skib kunne godt vænne sig til nye tider.

I dag er det en selvfølge, at der er mere end ét køn ombord. Kønsfordelingen 
svinger mellem 40% og 60% kvinder på hvert togt, og i 2021 var der for første 
gang også elever ombord, som var non-binære. På elevernes initiativ blev der 
nedsat et queer-udvalg af elever og besætning til at håndtere den nye situati-
on. Det lod sig fint gøre, og igen uden at ændre på skibets indretning. 

”Georg Stages elever er voldsomt efterspurgte i de maritime erhverv”, siger 
direktør Asser Amdisen, ”så det giver ingen mening at frasortere folk på 
grund af deres køn.” 

 

”Vi vil uddanne 

verdens bedste 

søfolk, og det kan 

vi kun gøre, hvis vi 

rekrutterer bredere 

end traditionelt.
Direktør Asser Amdisen,
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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 Familiarization    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 10 timer i faget Ernæringslære og proviantering.

•    Kokkeeleverne har haft 996 timer Praktisk kabystjeneste.

•    Kokkeeleverne har kun deltaget i Søsikkerhed og brandbekæmpelse 
       samt 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
Kabys tjeneste     18
Diverse*      77 

*Indeholder 12 timers undervisning i knivværksted og 10 timers undervisning i sejlsyning. 
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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 Lund Nielsen Elev 15/2004
Styrmand  Kristoffer Olsen  Elev 14/2018 
Styrmand  Peter Egetoft  Elev 48/2012
Styrmand  Anton V. Østergaard   
Styrmand  Janus Magaard   Elev 39/2012
Styrmand  Daniella Jørgensen  Elev 31/2015
Hovmester  Christel Kershøj Petersen 
Maskinmester  Morten Hess-Nielsen
Maskinmester  Morten Thøgersen

Togtansatte 

Hovmester  Morten Grønhøj
Styrmand  Peter Bendix Barnkop Elev 42/2015
Kvartermester  Niels Exner Koch  Elev 19/2017
Kvartermester  Magnus Bisgaard  Elev 2/2017
Kvartermester  Ebbe Grevelund Kiil Elev 24/2017
Kvartermester  Marie Skydsgaard   Elev 23/2017
Kvartermester  Amalie R. M. Skovgaard  Elev 38/2015
Kvartermester  Daniel B. Frimann Larsen  Elev 47/2016 

Afløsere

Kaptajn   Thomas Egetoft  
Kvartermester  Elias Staun Maurer  Elev 19/2014
Kvartermester  Peter Sloth Jakobsen  
Styrmand  Jonathan Engel Rousseau Elev 40/2015

Ansatte i land

Direktør   Asser Amdisen
AC-medarbejder  Anders Lundt Hansen
AC-medarbejder  Kristoffer Overby Storm
Bogholder  Minna Køie Elsberg
Uddannelseskoordinator Julie Bergdal Kolath
Maritim koordinator Philip Valentin
PA    Anita Færk
Studentermedhjælper Freja C. R. Klemmensen Kirk
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Bidrag, støtte og venner
Stiftelsen har i 2021 modtage hjælp og støtte med råd og dåd fra følgende: 

• Lars Henriksen, underviser i maritimt engelsk

• Danmarks Marineforening for bidrag til elevernes afslutningsfest

• FORSEA 

• Copenhagen Pride

• By & Havn for udlån af pontoner i Pride-ugen

• Ungdomsøen for assistance under eksamen

• Marinestation Holmen

• M/S Søfart i Helsingør for gratis entré

Også tak til observatørerne ved de afsluttende prøver:  

Siig Søndergaard (Søværnets teknikskole), Duelighed Motorpasning

Ramund Arge Malmberg (Dana, DTU Aqua), Duelighed Navigation

Hanne Juhl (Fiskerikontrollen), ROC

Love Pedersen (FORSEA), ROC

Sofie Lund, DFDS

Peter Brunk, M.H. Simonsen

Gert Jørgensen, Femern VTS

Christina Andersson, Mærsk 

Andreas Bang, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Anders Nors, DFDS
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Større økonomiske bidrag 

•       Axel Muusfeldts Fond     200.000 kr.

•       Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond  200.000 kr.

•       Asta og Jul. P. Justesens Fond    100.000 kr.

•       Frimodt-Heineke Fonden    100.000 kr.

•       Jubilæumsfonden af 12/8 1983    100.000 kr.

•       Laurits Andersens Fond     100.000 kr.

•       Lemvigh-Müller Fonden     100.000 kr.

•       Torms Understøttelsesfond      100.000 kr.

•       Ambjørn Holding ApS         75.000 kr. 

•       Danske Rederiers Understøttelsesfond                                                                                                    
          og Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel       75.000 kr.

•       Tryg Fonden           65.000 kr.

•       Generalkonsul Jens Olsens Fond       60.000 kr. 

•       Fonden Julius Skrikes Stiftelse         50.000 kr.

•       Paula og Axel Nissens Legat         50.000 kr.

•       Simon Spies Fonden          50.000 kr.

•       Torben og Alice Frimodts Fond          25.000 kr. 

•       Peder og Kamma Koch Jensens Legat  til minde om deres forældre         20.000 kr. 

        

Også stor tak til alle vores faste og løse bidragsydere. 
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Stiftelsens bestyrelse
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 Handelsretten, forligsmand. 
Mette Christensen er uddannet cand.jur. Ud over sine arbejdsmæssige kvali-
teter har hun varetaget en lang række tillidshverv i fonde og i maritime sam-
menhænge. Medlem af bestyrelsen siden 2013 og næstformand siden 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.

Pernille Stage
Læge. Efterkommer af stiftelsens grundlægger og udpeget som bestyrelses-
medlem af familien Stage. Medlem af bestyrelsen siden 1998.

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

Torben Frerks
Direktør for Iver C. Weilbach & Co. A/S. Uddannet skibsfører og jurist. Tid-
ligere 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. 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.

Morten Hess-Nielsen
Maskinmester. Medarbejderrepræsentant.
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Stiftelsens økonomi
Asser Amdisen, direktør

I 2021 lykkedes det endelig igen at afvikle de forventede to togter. Togterne 
var dog ikke finansierede. Et ekstra togt koster 8 mio. kr. Vi havde overført 1,5 
mio. kr. fra 2020, og Folketinget afsatte 3 mio. kr. på Finansloven. Det betød, 
at stiftelsen måtte betale de sidste 3,5 mio. kr. af egenkapitalen. Det kan ses 
på regnskabet, men det er jo det, stiftelsen formål er – vi skal uddanne søfolk, 
og denne gang måtte vi grave dybt i lommerne. Vi betragter det som et ekstra-
ordinært tilskud fra stiftelsen til statskassen i anledning af coronaepidemien, 
men vi har naturligvis ikke råd til at gøre det igen. 

Året har ellers været præget af den sædvanlige sparsommelighed. Dog må det 
siges, at når man pludselig skal ændre havn på grund af svingende incidenstal 
eller lovkrav tvinger indkøb af tusinder af selvtest, så koster det noget ekstra. 
Der blev også brugt ekstra på personale i løbet af første togt. Da der var 
dekreteret fuld boble, så måtte ansatte isoleres i 14 dage, inden de kom om 
bord. Alt dette betød, at en del driftsomkostninger steg, men dette er blevet 
modsvaret af, at en række projekter blev udskudt, da de alligevel ikke kunne 
gennemføres på grund af coronaen.

Nu har vi så fået penge til dobbelttogter i 2022 og 2023. Forhåbentlig lykkes 
det i løbet af den periode at gøre dobbelttogtet permanent. Efterspørgslen 
efter uddannelsen blandt unge og efter de unge efter endt uddannelse er sta-
dig stor, skibet er i god stand, og vi har en dygtig og erfaring besætning både 
på skib og i land, så vi ser lyst på fremtiden. Der er meget arbejde, som skal 
gøres, men der er en vej fremad.
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                       2021  2020 (t.kr.)

Tilskud fra staten          12.801.328  17.414

Andre indtægter            4.032.439          3.071

Omsætning i alt                            16.833.767                        20.485

Undervisningens gennemførelse  (13.320.602)  (11.067)

Ledelse og administration        (4.551.589)   (4.337)

Bygnings- og skibsdrift           (716.489)  (561)

Bygningens og skibets tilvejebringelse     (1.698.608)   (1.983)

Kostafdeling        (1.078.297)  (639)

Markedsføring               (147.314)   (179)

Driftsudgifter i alt   (21.512.899)  (18.766)

Driftsresultat       (4.679.132)  (1.719)

Finansielle indtægter                    1.406  2

Finansielle udgifter              (93.196)  (146)

Årets resultat       (4.770.922)  (1.575)

Resultatopgørelse 2021
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