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Marinemuséet i Horten. 

Marinemuséet i Horten ble grunnlagt i 

1853 og er antagelig verdens eldste 

marinemuseum. Vi ble dyktig guidet 

gjennom den rike samlingen. Fra små 

vikingskip i vårt første kystforsvar. Via 

Tordenskiold og den sjømilitære 

stormakten Danmark-Norge, som tapte 

nesten hele flåten («flåteranet») til britene, 

noe som førte landet inn på Napoleons side 

og dermed til den engelske blokaden av 

Norge. Til det tyske angrepet på Norge 

med blant annet senkningen av våre  

 

 

foreldede (1900) panserskip i Narvik 9. april 

1940. Videre til den kalde krigen med våre 

avanserte etterretningsskip. Vi hadde for øvrig 

med oss egen sonaroperatør for besøket i 

museets eksemplar av en Kobben-ubåt. Vi fikk 

forklart kjente sjømilitære uttrykk som «drite på 

draget», «bånn i bøtta» og «kjølhaling». 

Damene kunne vurdere bruken av 

fallskjermsilke i brudekjole (som Marie Nilsen i 

1945). 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                      

Norsk flyvning startet for øvrig i Horten – 

første flytur med et norsk fly med norsk 

flyver – 1.6.1912. Komitéen som sørget for 

anskaffelsen besto av U-båtoffiserer!  

 

 

 

 

Munch-huset i Åsgårdstrand. 

I sommeridyllen Åsgårdstrand dannet det seg et 

kunstnermiljø. Munch besøkte dette og likte seg 

der. Da han kjøpt seg hus der i 1897 var det den 

lykkeligste dagen i hans liv og.formet hans syn på 

det å eie. Huset her er Munchs eneste bevarte og 

intakte hjem. Tiden i Åsgårdstrand fikk stor 

betydning for hans kunst. Mange av hans viktigste 

verk er malt her. Blant annet «pikene på broen». 

Her er bildet av gruppa på samme bro. Munch var 

sterkest knyttet til Åsgårdstrand i årene 1889 – 

1905. Det var vel etter dette at han sa  han hadde 

sluttet med alle former for gift – tobakk, alkohol, 

gifte kvinner og ugifte kvinner.  

 

 



 

 

Høyjord stavkirke. 

Fra Åsgårdstrand bega vi oss til Høyjord stavkirke. 

Dit var det visst ikke så mange turister som fant 

veien. Landet hadde en gang 1000, kanskje opp mot 

2000, stavkirker. Nå er det bare 28 igjen, i Vestfold 

bare denne i Høyjord, som landets sydligste. Den 

eldste delen av kirken er fra 1100-tallet. Taket i 

koret er rikt dekorert med bilder fra både det gamle 

og det nye testamentet. Fra kirkens eldste tid er 

bevart en værhane som trolig stammer fra 

vikingskipet til grev Alv Erikson. En kopi pryder 

kirken. I kirken finnes også et røkelseskar fra      

katolsk tid.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Fra Høyjord bar det rake veien hjem med vår informative sjåfør Johnny. Alle var enige om at det hadde 

vært en svært interessant, godt planlagt og vellykket gjennomført tur uten lyter av noe slag.1 

 

 

 

                                                           
1 Reiserapporten er forfattet av turkomiteen. Den siste setningen er standardtekst så lenge komiteen selv skriver 
reiserapporten. 

 

 


