
Georg Stage

Kontakt os

Stiftelsen Georg Stages Minde 
Krudtløbsvej 73B
1439 København K

Telefon: +45 32 95 80 19
E-mail: stiftelsen@georgstage.dk

Facebook: georgstage
Instagram: @skoleskibetgeorgstage
www.georgstage.dk

RIGTIGE SØFOLK BEGYNDER PÅ GEORG STAGE 

Skibet

Georg Stage er 54 meter lang og har 30 meter til 
mastetoppen. Den bærer 20 sejl, som betjenes 
med ca. 7 kilometer tovværk. Selvom skibet er 
bedst for sejl, så har det også en motor. Skibet har 
63 elever og 10 besætningsmedlemmer. Georg 
Stage er hele Danmarks skoleskib og kan hvert år 
mødes mange forskellige steder, både i Danmark 
og i udlandet.

HELE DANMARKS SKOLESKIB
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Uddannelsen

På Skoleskibet Georg Stage uddanner man sig til at 
blive sømand. Efter et togt på 20 uger har man lært 
om praktisk sømandskab og andre maritime fag. 
Efter togtet kan man gå direkte ud og få et arbejde 
til søs som ubefaren skibsassistent. 

Uddannelsen giver mulighed for at læse videre til 
befaren skibsassistent (matros), maskinmester 
eller skibsfører. Uddannelsen er SU-berettiget. 
Vi sejler mest i Nordeuropæisk fart, så der findes 
skibe, som kommer længere væk, men skal du 
være ombord hos os, skal du til gengæld selv være 
klar til at flytte dig.

Det man lærer på Georg Stage, kan man bruge på 
alle typer skibe - og faktisk også tit på land. Det er 
uddannelse, oplevelse og fællesskab samlet på 
meget lidt plads. For selvom Georg Stage ser stor 
ud, når den ligger i havn, så er den ikke ret stor, når 
den kommer ud på det åbne hav. 

Historien

Siden 1882 har Skoleskibet Georg Stage sejlet og 
undervist unge mennesker i at leve og arbejde til 
søs. Det nuværende skib er fra 1934, og vi er blevet 
rigtigt dygtige til at uddanne gode og efterspurgte 
søfolk, fordi vi har så mange års erfaring. 

Skibet bliver støttet af staten, men kan kun drives, 
fordi fonde, virksomheder og private altid har givet 
større eller mindre bidrag. Se på vores hjemme-
side, hvordan du kan gøre en forskel.

Tag søfartens grunduddannelse 
på verdens bedste skoleskib

Eleverne

Under dæk lever, sover og spiser alle 63 elever, og 
der bliver arbejdet hårdt igennem hele togtet. Når 
du har været igennem det, er du blevet et nyt og 
anderledes menneske. I gamle dage sagde man, at 
Georg Stage gjorde drenge til mænd. I dag optag- 
er vi alle køn, men den overordnede idé er den 
samme. På Georg Stage bliver man voksen. 

Eleverne på Georg Stage er meget forskellige. Har 
du bestået 9. klasse, og er du mellem 18 og 22 år, 
så kan du komme med. Vi har dog ikke plads til 
alle, så læs reglerne for ansøgning og optagelse på 
vores hjemmeside. Skoleskibet er ikke en opdrag-
elsesanstalt - det er en skole for helt almindelige 
unge mennesker, der ønsker at skabe sig en levevej 
til søs.

”Først skibet,

så de andre

og så dig selv
Helle Barner Jespersen, overstyrmand
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