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Charlie Chaplin

Chaplin fortsatte godt inn i 
lydfilmens tidsalder, men 

hans filmer kom mindre hyppig fra 
slutten av 1920-tallet. Hans mest 
berømte rolle var som Landstry-
keren, som han først framførte i 

Charlie Chaplin, egentlig Charles Spencer Chaplin, (født 
16. april 1889, død 25. desember 1977) var en engelsk 
komiker, skuespiller og filmregissør i stumfilmens tid. 
Han ble en av de mest kjente filmstjerner innen slutten 
av første verdenskrig. Chaplin benyttet miming, slap-
stick og andre visuelle komiske virkemidler med genuin 
sans for hva som var morsomt. 

filmselskapet Keystone Studios’ 
film Kid Auto Races at Venice i 
1914. Fra april samme år, med 
enrullerfilmen Twenty Minutes of 
Love og framover, skrev og regis-
sert han selv de fleste av sine fil-
mer. Fra 1916 var han også produ-
sent, og fra 1918 komponerte han 
i tillegg musikken. Sammen med 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks 
og D. W. Griffith var han med på 
å grunnlegge filmselskapet United 
Artists i 1919.
 Chaplin var en av de mest kre-
ative og innflytelsesrike personlig-
hetene i stumfilmalderen. Han var 
selv påvirket av sin forgjenger, den 
franske stumfilmkomikeren Max 
Linder, som han også dedikerte 
en av sine filmer til. Hans karriere 
innenfor underholdning strakte 
seg over 75 år, fra viktoriatiden 
og varietéer i England som barne-

Chaplin og Jackie Coogan i The Kid, 
Småen (1921). På 1970-tallet arbeidet 
Chaplin for nyutsendinger av sin gamle 
filmer, også denne.

Wikipedia er en internasjonal 
Internettbasert encyklopedi. 
Wikipedia er en wiki, hvilket 
betyr at alle kan redigere inn-
holdet. Ordet Wikipedia er 
en sammensetning av det ha-
waiianske ordet «wiki» (rask, 
kjapp, hurtig) og det greske 
ordet «encyklopedi». Wikipe-
dia blir utgitt av den ideelle 
organisasjonen Wikimedia Fo-
undation i Florida i USA.
 Wikipedia ble grunnlagt av 
Jimmy Wales den 15. januar 
2001. Wikipedia har over 16 
millioner artikler på over 200 
språk – over 3,2 millioner av 
disse i den engelskspråklige 
utgaven og over 1 million i den 
tyskspråklige versjonen. Det 
finnes to utgaver på norsk, én 
på bokmål/riksmål og én på 
nynorsk. 
 Bokmål har over 274 000 
artikler, mens nynorsk har 
snart 60 000 artikler. Ifølge 
Alexa er Wikipedia en av ver-
dens 10 mest besøkte nett-
siderog den engelskspråklige 
versjonen benyttes av 97 % 
av alle nettbrukere i USA når 
de søker informasjon fra nett-
baserte leksikon.
 Wikipedias misjon har 
blitt beskrevet av grunnlegger 
Jimmy Wales som «å skape 
og utgi en så god som mulig 
fri flerspråklig encyklopedi til 
alle verdens mennesker på sitt 
eget språk». Wikipedia er blitt 
et av de mest brukte referan-
severkene på Internett, blant 
studenter og for enkelte aviser.

Om Wikipedia:

Bodil Cecilie Paus (født 30. april 
1979) er en norsk figurativ maler. 
Kunstuttrykket til Paus er i gren-
seland mellom figurativ kunst og 
pop art, som viser tradisjonelle 
motiver, ofte forenklet og med 
store rene flater, med lys og tek-
stur og stor romlighet. Bildene 
formidler harmoni, bryter noe 
med tradisjonell komposisjon, 
er stemningsfulle og personori-
enterte. Hun har en bevist enkel 
fargebruk hvor enkeltelementer 
brytes ut og brukes som ansats 
for sterkere farger. En del av hen-
nes bilder har store ensfargede 
flater som kan sammenlignes 
med bilder av Alex Katz. Andre 
bilder har likhetstrekk med David 
Hockney.
 Paus har utdanning fra Oslo 
Kunstfagskole (1997–2000), Det 
statlige kunstakademi, avd billed-
kunst i Sankt Petersburg (2001) 
og Statens Kunstakademi i Oslo 
(2005–).

Bodil Cecilie Paus

 Tidligere har Paus jobbet 
med akryl på lerret, men har 
gjort stadig mer arbeider med 
olje på lerret.
 Bodil Paus er datter av male-
ren Arne Paus.

«… men det må være noe som ikke 
stemmer. En liten detalj som gjør at 
betrakteren stopper opp. Jeg foto-
graferer selv og maler detaljert etter 
bildene, men gjør en liten vri. Det er 
ikke en etterlikning.»

– Paus i Dagsavisen før Kunstakademiets 
avgangsutstilling i Stenersensmuseet

utøver og fram til 1970-tallet, kort 
tid før han døde i en alder av 88 
år. Hans høyprofilerte offentlige 
og private liv besto av både over-
dreven smiger og stridigheter. Cha-
plins identifisering med venstrera-
dikale og frihetlige tanker generelt 
tvang ham til sist til å forlate USA og 
bosette seg i Europa i løpet av Mc-
Carthy-tiden tidlig på 1950-tallet.
 I 1999 rangerte Det amerikan-
ske filminstituttet Chaplin som 
den 10. største mannlige filmle-
gende gjennom alle tider. I 2008 
skrev Martin Sieff i en anmeldelse 
av boken Chaplin: A Life, skrevet 
av psykoanalytikeren Stephen M. 
Weissman: «Chaplin var ikke bare 
«stor», han var enorm. I 1915 brøt 
han ut i en verden splittet av krig 
for å gi bort komediens gave, lat-
ter og avlastning mens verden ble 
revet i stykker i første verdens-
krig. I løpet av de neste 25 årene, 
gjennom Den store depresjonen 
og framveksten av Adolf Hitler, 
ble han værende på jobben... Det 
er tvilsomt om noen annen noen 
gang har gitt mer til underhold-
ning, glede og avlastning til så 
mange mennesker da de trengte 
det som mest.» George Bernard 
Shaw kalte Chaplin for «det eneste 
geni som filmindustrien har fram-
brakt».

Tidlig liv i London (1889-1909) 
Charles Spencer Chaplin ble født 
den 16. april 1889 i Londons East 
Street i Walworth. Hans foreldre 
var begge utøvende underholdere 
i musikkteateret og varietéer; hans 
far Charles Spencer Chaplin Sr. var 
en sanger og skuespiller, mens 
hans mor, Hannah Chaplin, var en 
sanger og skuespiller som benyttet 
scenenavnet Lilly Harley. De ble 
skilt før Charlie var tre år gammel. 
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Han lærte seg å synge fra sine for-
eldre. Folketellingen i 1891 viser 
at deres mor levde sammen med 
Charlie og hans eldre halvbror Syd-
ney i Barlow Street i Walworth.
 Mens han var liten levde Char-
lie sammen med sin mor på ulike 
adresser. Hans mor og bestemo-
ren på morssiden var fra familien 
Smith fra Romanichals (en engelsk 
undergruppe av Romanifolket), et 
faktum som Charlie var meget stolt 
av, skjønt i sin selvbiografi beskrev 
han det som «et skjelett i familiens 
skap». Charlies far, Charles Chaplin 
Sr., var en alkoholiker som hadde 
liten kontakt med sin sønn, selv 
om Charlie og hans halvbror for 
en kort tid levde hos faren og hans 
elskerinne Louise. Halvbrødrene 
levde der mens deres mentalt syke 
mor oppholdt seg på asylet Cane 
Hill Asylum ved Coulsdon. Farens 
elskerinne sendte guttene til en 
gutteskole. Faren døde av skrump-
lever da Charlie var tolv år gammel 
i 1901. I henhold til folketellingen 
av 1901 levde Charlie i Lambeth, 
som en del av dansetropp av unge 
menn som kalte seg for «The Eight 
Lancashire Lads».
 En plage i strupehode avsluttet 
sangkarrieren til Chaplins mor. Et-
ter at hun var blitt innlagt på asyl 
ble hennes sønn Charlie etterlatt 
i arbeidshuset i Lambeth i sørlige 
London, og flere uker senere flyt-
tet han til fattigskolen i Hanwell.

Første år i USA (1910-1913) 
Charlie Chaplin turnerte for første 
gang i USA sammen med Fred Kar-
nos tropp fra 1910 til 1912. Etter 
fem måneder tilbake i England rei-
ste han tilbake til USA for en andre 
turne, og kom sammen med trop-
pen den 2. oktober 1912. I Karno 
Company var også Arthur Stanley 
Jefferson som senere skulle bli 
kjent som Stan Laurel (den ene 
halvparten i Helan og Halvan). 
Chaplin og Laurel delte rom i 
et pensjonat for en tid. Da Stan 
Laurel reiste tilbake til England ble 
Chaplin igjen i USA. På slutten av 
1913 ble hans opptreden i Fred 
Karnos tropp sett av Mack Sennett, 
Mabel Normand, Minta Durfee, og 
Fatty Arbuckle. Sennett ansatte 
ham for sitt filmselskap Keystone 

Film Company som erstatning for 
Ford Sterling. Chaplin hadde det 
innledningsvis betydelige vanske-
ligheter med å tilpasse seg kravene 
til å spille i film og hans prestasjo-
ner led under det. Etter Chaplins 
første film, Making a Living, var 
blitt filmet ferdig, følte Sennett at 
han hadde gjort en kostbar tabbe. 
De fleste historikere er enige om at 
det var Mabel Normand som over-
talte ham til å gi Chaplin ytterligere 
en sjanse.
 Mack Sennett advarte ikke 
Chaplin med en gang, og Chaplin 
trodde at Sennett hadde til hen-
sikt å sparke ham på grunn av en 
uenighet med Normand. Imidler-
tid ble Chaplins film en suksess og 
han ble på kort tid en av de største 
stjernene hos Keystone. Chaplin 
ble overført til Normand som skrev 
og regissert en håndfull av hans 
første filmer. Chaplin mislikte å bli 
regissert av en kvinne og de hadde 
flere stridigheter.

Landstrykeren (1914-1915)
Figuren «Landstrykeren» («The 
Tramp») debuterte i stumfilmti-
den med Keystones komedie kalt 
Kid Auto Races at Venice. Den kom 
ut den 7. februar 1914. Chaplin, 
sammen med en liten gutt («The 
Kid») som en parallell miniland-
stryker, ble hurtig den mest po-
pulære stjernen hos Keystones og 
direktør Mack Sennetts rekke av 
skuespillere. Chaplin fortsatte å 
spille Landstrykeren i et dusin an-
dre kortfilmer, og senere i lengre 
filmer – kun i en håndfull filmer 
spilte han andre figurer enn Land-
strykeren. Han portretterte en po-
litimann i en nylig gjenoppdaget 
film, A Thief Catcher, filmet i tiden 
5. og 26. januar 1914. 
 Landstrykeren er tett og nært 
identifisert med stumfilmtiden, og 
ble betraktet som en internasjonal 
figur. Da lydfilmen fikk sitt gjen-
nombrudd på slutten av 1920-tal-
let nektet Chaplin å lage en lydfilm 
hvor hans figur snakket og hadde 
replikker. I filmproduksjonen City 
Lights (Byens lys) fra 1931 var det 
fortsatt ingen dialog. Chaplin lot 
figuren bli offisielt pensjonert i 
filmen Modern Times (Moderne 
tider), utgitt den 5. februar 1936, 
som på passende vis lot figuren 
Landstrykeren spasere nedover en 
endeløs motorveg mot den fjerne 
horisonten. Filmen var bare en 
delvis lydfilm med dialog, og er 
ofte kalt for den siste stumfilm til 
tross for at den hadde lyd (ikke ulik 
våre dagers filmer med Mr. Bean).

Kid Auto Races at Venice (1914): Cha-
plins andre film og første gangen hans 
Landstryker-figur ble vist for publikum.
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Dette er innledning på artikkelen om 
Charlie Chaplin, les resten på Wiki-
pedia, hvor det også er små klipp fra 
hans filmer.

Fra Wikipedia på nynorsk:

Hafrsfjord

Stein med Hafrsfjord-motiv, som står 
ved Ullandhaugstårnet i Stavanger.

Hafrsfjord er ein fjord i Rogaland 
som ligg på grensa mellom kom-
munane Sola og Stavanger, sør 
for sjølve Stavanger. 

Fjorden er kjend for slaget i 
Hafrsfjord, som i følge sogene 
samla Noreg til eitt rike.

Historie
På Hestnes, i den smale delen 
av fjorden, ligg Fluberget, som 
er det største helleristingsfeltet i 
Sør-Rogaland.
 Slaget i Hafrsfjord som stod 
i 872 eller litt seinare då Harald 
Hårfagre samla Noreg til eitt rike. 
Det er reist eit monument for 
slaget og samlinga av Noreg kalla 
«Sverd i fjell». Monumentet står 
heilt nord i den indre delen av 
fjorden.

Skildring
Fjorden har innløp mellom Smi-
odden ved Kvernavik i nord og 
Fjørnesholmane i sør og strekk 
seg 9 km sørvestover. Den første 

halvdelen av fjorden er smal og 
ligg mellom Kvernavik og Madla i 
nord og aust og Tananger i sør og 
vest. Mellom Kvernavik og Tanan-
ger går Hafrsfjord bru over fjor-
den. Brua er om lag 500 meter 
lang, men går over Prestaskjær 
som ligg midt i fjorden.

Etter at fjorden har passert Mad-
la-Sandnes i nord og Hagøya i sør 
opnar fjorden seg opp og strekk 
seg her 3,5 km sørover til Sta-
vanger lufthamn, Sola og 2 km 
nordvestover til Madlamark og 
Madlamoen. Denne indre delen 
av Hafrsfjord er om lag 5 km frå 
nord til sør. På austsida av denne 
indre delen ligg Forus, Jåttå og 
Sørnes. I sørenden av fjorden ligg 
sjølve Sola og flyplassen.

Geografisk eining
Hafrsfjord er òg eit delområde 
i Madla bydel i Stavanger kom-
mune. Området har eit areal på 
5,78 km² i 2005 hadde det 4003 
innbyggjarar. Hafrsfjord er igjen 
inndelt i 8 grunnkretsar.

Satellittbilete av Stavanger-halvøya 
som viser Hafrsfjord, med hammer-
form, til venstre.

Visste du at …
... den norske presten Mikkel 
Escholt, som levde på 1600-talet, 
var den første i verda til å bruke 
ordet «geologi» i den moderne 
tydinga av ordet?
... under ei framsyning av ein 
opera av Francesco Cavalli i Paris, 
vart det dansa til ein ballett av 
Jean-Baptiste Lully i pausane, der 
Ludvig XIV av Frankrike hadde 
danserolla som sola, og at han et-
ter dette vart kalla «solkongen»?
... det står eit fullt møblert buss-
kur på øya Unst i Shetlandsøyane 
med mellom anna sofa og fjern-
syn?
... øya Eilean-a-beithich i Slate 
Islands i Skottland forsvann i ha-

vet fordi det vart brote for mykje 
stein der?
...Isle of Ewe i Hebridane i Skott-
land er eit populært reisemål for 
kjærastepar fordi uttalen liknar 
særs mykje på I love you?

Fakta ovanfor er tekne frå nokre 
av dei nyaste artiklane på Wikipe-
dia på nynorsk.



Silkeorm, kokonger og voksen hunn

Vitenskapelig(e) navn: Bombycidae

Norsk(e) navn: Silkespinnere

Hører til: Bombycoidea,

storsommerfugler,

Apoditrysia, Ditrysia,

sommerfugler,

insekter

Antall arter: 350

Habitat: Terrestrisk

Utbredelse: Alle verdensdeler

bortsett fra Antarktis

og Europa

Delgrupper: Silkeorm

Bombycinae

Apatelodinae

Phiditiinae

Prismostichinae

Silkespinnere

Wikipedia ble formelt startet 
15. januar 2001, og den nor-
ske versjonen av Wikipedia 
ble grunnlagt allerede så tid-
lig som 26. november 2001 og 
omfattet alle de norske mål-
formene. Wikipedia på norsk 
er en av de eldste wikipediaut-
gavene, og er den nest eldste 
skandinaviske utgaven. 
 Nynorsk Wikipedia ble 
opprettet 31. juli 2004, og året 
etter gikk den fellesnorske 
utgaven etter en avstemning 
over til å være Wikipedia på 
bokmål og riksmål.
 14. september 2010 har 
Wikipedia på bokmål og riks-
mål 274 357 og Nynorsk Wiki-
pedia over 59 000 artikler.

Wikipedia
på norsk:

Wikipedias 
prinsipper:
Wikipedia har tre hovedprin-
sipper:
• Prosjektet er, eller ønsker å 

bli, en encyklopedi.
• Prosjektet er en wiki som 

kan redigeres av hvem som 
helst.

• Prosjektet har åpent innhold 
og benytter GNU fri doku-
mentasjonslisens.

Wikipedias grunnpolitikk er at 
alle artikler skal ha et objek-
tivt ståsted. I følge Wikipedias 
grunnlegger Jimbo Wales, er 
objektivitet «absolutt og ikke 
gjenstand for forhandlinger».
 Mange har uttrykt skepsis 
overfor wikipedias kvalitet og 
pålitelighet. Det britiske tids-
skriftet Nature fant ut i 2005, 
etter en sammenligning av 
oppføringer om vitenskap, at 
Wikipedia er nesten like pre-
sist som det anerkjente bok-
leksikonet Encyclopædia Bri-
tannica.

Driftige wikipedianere på konfe-
ranse i Tyskland 2010.

Silkespinnere
Silkespinnere (Bombycidae) er en gruppe av sommer-
fugler som hører til overfamilien spinnere (Bomby-
coidea). De mangler i Europa, men finnes ellers i alle 
verdensdeler, flest arter er det i Asia. 

Den mest kjente arten er silkeor-
men (også kalt ekte silkespinner, 
Bombyx mori) som har vært holdt 
som husdyr i flere tusen år. Denne 
arten er sannsynligvis utdødd i 
vill tilstand og finnes i dag bare i  
kultur.

Utseende
Middelsstore (vingespenn 20 - 60 
mm), som oftest hvite eller brun-
lige, kraftig bygde sommerfugler. 
Vingene er forholdsvis små sam-
menlignet med kroppen, særlig 
hos silkeormen (Bombyx mori), 
som har mistet flygeevnen. Krop-
pen er kort, tykk og tett hårete. 

Hodet er ganske lite, munndelene 
sterkt reduserte. Antennene er 
ganske korte og fjærformet hos 
begge kjønn. Forvingene er gjerne 
smale og mer eller mindre sigdfor-
mede, vanligvis nokså ensfargede. 
Bakvingene har ofte litt uttrukne 
bakhjørner. 
 Sommerfuglene hviler med 
vingene holdt rett ut fra kroppen. 
Beina er ganske korte. Larvene 
er sylindriske, ofte tilsynelatende 
hårløse men kroppen er dekket 
av korte, fine hår. Det finnes også 
noen grupper som har langhårete 
larver. De har en tykk, hornliknen-
de utvekst bak.

Levevis
Larvene til denne familien lever 
stort sett på planter av familiene 
Urticaceae, Bignoniaceae, Symplo-
cacaceae, Moraceae og Theaceae. 
Enkelte kan gjøre skade på teplan-
tasjer. Silkeormens larver lever på 
morbærtreet.
 Hannene finner hunnene ved 
hjelp av feromoner som hunnene 
skiller ut, og som hannene er me-

Silkeorm-larve, fjerde eller femte 
larvestadium.

get følsomme for. Silkeormens 
feromon, bombykol, var et av de 
første feromonene som ble isolert.

Litteratur
• Carter, D. (1994): Sommerfugler 

fra hele verden. Teknologisk 
Forlag. ISBN 82-512-0438-0

Angelsaksere
Angelsaksere var en gruppe av germanske stammer, 
anglerne og sakserne fra Angeln (idag Syd-Slesvig) 
og Sachsen (tilsvarer det nåværende Niedersachsen) 
i dagens Nord-Tyskland, som ble dominerende i det 
området som utgjør dagens England fra midten av 4. 
århundre.

De slo seg ned i England etter at 
romerne avskrev England og trakk 
seg ut. Det er fra angelsakserne 
at den moderne engelske nasjon 
utviklet seg, blant annet kommer 
ordet «England» fra «Anglernes 
land», og angelsakserne tok med 
seg sitt gammelsaksiske/gammel-
nedertyske språk, som utviklet seg 
til dagens engelsk.

Invasjonene
I 410 mottok den vestromerske 
keiseren Honorius en bønn om 
hjelp fra britene, som slet med 
germanske og keltiske plyndrings-
tokter. Keiseren svarte at de fikk 
«ordne opp i sine egne saker», og 
dette året regnes derfor som slut-
ten på det romerske Britannia. I 
det maktvakuumet som oppsto 
kom anglere og saksere til øya, 
først og fremst til sør- og østkys-
ten.

 Den tidligste utviklingen kjen-
nes bare gjennom legender, som 
blant annet Beda har gjenfortalt. 
Vortigern, leder for britene som i 
romernes fravær hadde blitt selv-
styrte, skal ha gitt jyden Hengest 
området Thanet i Kent til odel og 
eie. Til gjengjeld skulle han støtte 
britene mot kelterne og andre ger-
manere. Historiene er litt uklare 
i forhold til hvordan anglerne og 
sakserne kom med i denne allian-
sen, men de må ha gjort det på et 
nokså tidlig tidspunkt. Motstan-
den skal først ha blitt ledet av Am-
brosius Aurelianus, og deretter av 
kong Arthur. I slaget ved Mons Ba-
donicus skal han ha klart å stoppe 
invasjonene.
 I omkring 590, på et tidspunkt 
hvor kildene er bedre, var britenes 
skjebne fortsatt uviss. Den keltiske 
kongen Urien av Rheged beleiret 

Lindisfarne, kongeriket Bernicias 
best befestede sted. Andre keltere 
hadde seiret i slaget ved Fethan-
leag (nord for Banbury i Oxfordshi-
re). Urien ble myrdet av en rival, 
og dermed falt den keltiske of-
fensiven sammen. Angelsakserne, 
som nå framstår som en mer en-
hetlig gruppe språklig og kulturelt 
sett, sikret dermed kontroll over 
dagens England. 

Rekonstruksjoner av en del av de 
arkeologiske funnene fra skipsgra-
ven Sutton Hoo i England.

Dette er innledning på artikkelen om 
Angelsaksere, les resten på Wikipedia.



Skoleskipet 
«Georg Stage»
Georg Stage er et dansk stålskip fra 1934, rigget som 
3-mastet fullrigger. Skipet er et skoleskip og tilhører 
den selveiende stiftelsen Georg Stages Minde. Stiftelsen 
ble opprettet i 1882 av skipsrederen Frederik Stage og 
hans hustru Thea, da behovet for en systematisk utdan-
nelse av kvalifiserte sjøfolk på det tidspunkt var stort. 
Skipet ble døpt «Georg Stage» etter parets sønn som 
døde av tuberkulose, 22 år gammel i 1880.

Denne første utgave av «Georg 
Stage» ble bygget i 1882 ved 
Burmeister & Wain skipsverft på 
Refshaleøyen i København. Det 
gamle «Georg Stage» var også en 
fullrigger - en smule mindre enn 
det nåværende skip - med en leng-
de på 36 meter, bredde på 7,7 me-
ter og et dypgående på 3,7 meter. 
Skipet hadde en dampmaskin på 
50 HK. Den opprinnelige besetning 
var på 80 elever og 10 offiserer.

Forlis
Den 25. juni 1905 sank «Georg 
Stage», da det kolliderte med det 
engelske dampskipet «Ancona» 
i Hollenderdypet, og 22 elever 
druknet.
 «En stor Hjælp var det for os, 
at den svenske Damper «Irene» 
belyste Ulykkesstedet med fine 
Projektører, hvilket lettede Red-
ningsarbejdet i høj Grad. Vor egen 
Storbaad blev lagt i Vandet, men 
kæntrede og nogle af Eleverne 
holdt sig da oppe på Kølen, indtil 
Anconas Baad nåede os.»

– Fra: Den Skrækkelige Nat 
på Georg Stage

Skipet ble raskt berget og reparert 
etter katastrofen og fortsatte der-
etter seilas som dansk skoleskip 
inntil 1934.

Jordomseiling
Da «Georg Stage» ble tatt ut av 
tjeneste ble det solgt til og dermed 

reddet av australieren Alan Villiers 
og han omdøpte skipet til «Joseph 
Conrad». Det seilte så under bri-
tisk flagg på en jordomseiling som 
varte i omlag 2 år. Starten gikk fra 
Ipswich den 22. oktober 1934 og 
skipet besøkte blant annet New 
York, Rio de Janeiro, Cape Town, 
Sydney, New Zealand og Tahiti. 
Skipet avsluttet reisen i New York 
den 16. oktober 1936. Villiers utga 
etterpå bøkene The Cruise of the 
“Conrad” og Stormalong, som om-
handlet reisen.

Skoleskip i Connecticut
I 1936 ble skipet solgt til den ame-
rikanske millionær George Hun-
tington Hartford, da Villiers var 
konkurs som følge av jordomseilin-
gen. Hartford utstyrte skipet med 
en moderne motor og anvendte 
det som personlig yacht i tre år, 
hvor skipet blant annet deltok i en 
regatta for seilskip fra USA til Ber-
muda og tilbake. I 1939 solgte han 
skipet for 1 dollar og 1 cent til USA. 
Heretter ble skipet atter skoleskip 
og seilte som sådan inntil 1945. 
Skipet lå i dokk et par år hvoretter 
det ble overført til Marinemuseet i 
Mystic, Connecticut.
 Den gamle «Georg Stage» lig-
ger den dag i dag ved Marinemu-
seet. Skipet stikker ikke til sjøs 
lenger, men fungerer stadig som 
skoleskip, blant annet som inn-
kvartering for barn og unge (10-15 
år) på sommerskole i seilas.

Nye «Georg Stage»
Det nåværende danske skoleski-
pet «Georg Stage» ble bygget på 5 
måneder i 1934 ved Frederikshavn 
Værft og Flydedok og er siden da 
flere ganger ombygget og moder-
nisert. Skipet seilte ut på sitt første 
tokt den 24. april 1935. Skipet har 
en dieselmotor (B&W-ALPHA Die-
sel) på 200HK. Det har en lengde 
på 54 meter med baugsspryd, en 
bredde på 8,4 meter og et dypgå-
ende på 4,2 meter. De 20 seil har 
et seilareal på 860 m². Fartøyets 
største mastehøyde er 31 meter. 
Gallionsfiguren er overført fra det 
gamle skipet fra 1882 og forestiller 
den unge Georg Stage.

 «Georg Stage» seiler på tokt 
fra april til september. Skipet har 
seilt hvert eneste år etter sjøset-
ting, bortsett fra under Andre ver-
denskrig, hvor skoletoktene måtte 
innstilles på grund av minefaren. 
Skipet lå da i Isefjorden. I årene et-
ter krigen, inntil 1950, seilte skipet 
til gjengjeld to tokt om året.

Tall Ships Race
I 1956 deltok «Georg Stage» i sin 
første skoleskipsregatta. Regat-
taen seiles nå under navnet The 
Tall Ships’ Races. Her konkurre-
rer «Georg Stage» mot verdens 
største gamle seilskip – skoleskip 
som «Kruzenshtern», STS «Mir», 
«Sedov», «Alexander von Hum-
boldt» og «Christian Radich». «Ge-
org Stage» har siden 1956 deltatt i 
regattaen regelmessig og har flere 
ganger fått gode plasseringer.

I 1989 seilte «Georg Stage» for 
første gang over Atlanterhavet og 
møtte der det gamle Georg Stage - 
«Joseph Conrad».

Grunnutdannelsen  
på «Georg Stage»
Elevenes utdannelse er en grunn-
utdannelse, hvor elevene så kan 
mønstre som ubefarne skipsas-
sistenter. Skipet tar i dag 63 elev-
er, inklusive kokkeelevene, samt 
en 10-manns fast besetning. Før 
1973-1974 lå elevtallet på 80 per-
soner. Elevene skal være mellom 
17 1/2 og 22 år gamle. Siden 1981 
har det også blitt tatt inn kvinne-
lige elever.
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Galionsfiguren 
Alle foto: Malene Thyssen

«Georg Stage» i Randers havn,  
18. august 2005.
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