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Vi visste aldri hva en slapp-
kiste var vi som ikke hadde 
vært til sjøs, men da vi 
endelig reiste ut lærte vi fort.  

Harald Fevang
redkasjonen@sb.no

s lappkista var et ord direkte 
oversatt fra engelsk: the 
slopchest, stuertens butikk, 
bare kalt «Slappen», med nød-

vendigheter for mannskapet: klær, bar-
bersaker, tobakk, sjokolade og andre 
saker til bruk i det daglige. På enkelte 
båter med mannskap som behersket 
omgang med alkohol kunne det også 
selges øl, gjerne da som kvotesalg på en 
bestemt dag. Selv fikk jeg som første-
reis en bratt læringskurve: den ene da-
gen som maskingutt med arvede klær 
fra smøreren ved vasking av skott i 
maskinen. Noen dager etter med opp-
rykk til byssegutt og potetskreller med 
helt andre klær i kokkens avdeling.

hvite tropeklær
Jeg mønstret altså på bare med en med-
brakt veske inneholdende svært lite. 
Kokken sa: Snakk med stuerten! Han 
har det du trenger i Slappen! Men før 
Slappen åpnet hadde veteraner ombord 
forbarmet seg over førstereisen. Min lu-
garkamerat Olav hadde sin far som kap-
tein ombord. Fra hans skap kom det 
fram gamle hvite tropeklær til bysse-
bruk. Kaptein Thisland hadde vært 
mange år på varmen, dessuten var han 
som alle andre blitt eldre med årene og 
klærne hadde krympet! Få byssegutter 
har hatt finere kokkeklær enn denne 
førstereisen!

Jeg hadde lagt merke til at hele 
mannskapet hadde samme slags don-
geribukser og akkurat tre  forskjellige 
farger på ellers like flanellskjorter av 
samme merke. Og alle hadde like luer 
med amerikansk sleng. Kikket jeg nøy-
ere etter var det mye annet som også 
var likt. Og alle luktet de av Old Spice 
etterbarberingsvann. Ved spørsmål fikk 
jeg svar; Stuerten hadde gjort store inn-
kjøp til Slappen sin siste gang i Statene. 
Resultat: Hele mannskapet gikk nesten 
helt likt kledd og luktet det samme!

Da stuerten fra Haugesund åpnet bu-
tikken sin etter avgang Hamburg (Slap-
pen var plombert under land, for det 
fantes også tollfri tobakk der) forsto jeg 
det hele: Varemengden var stor nok, 
men det meste var av samme slag. Etter 
besøket var jeg også uniformert: Sam-
me slags klær og lukt som alle de andre! 
Brylcreme og Old Spice gjorde sveis og 
kroppslukt likt over hele båten.  

amerikatillegg og kortmannshyre
Penger var helt unødvendig å ha i Slap-
pen. Stuerten skrev bare varene ned på 
en liste, som igjen ble levert til Gnista. 
Hun trakk så det hele på boka som vi fikk 
kopi av hver måned. Forøvrig var  
månedshyra 395 kroner i 1964 pluss 
amerikatillegg hvis vi kom til Statene  
og kortmannshyre hvis vi ikke var fullt 
mannskap. I Canada noe seinere rømte 

tre mann og da gikk fortjenesten litt  
opp!

Matrosene skumlet om at stuerten 
tjente grovt på Slappen. De klaget på 
prisene. Jeg var fersk og holdt kjeft. 
Sammenligningsgrunnlaget var dessu-
ten for lite. Forøvrig sparte jeg mye ved 
ikke å bruke tobakk. Stuerten var jo 
også min sjef. Det er jo høflig å ta visse 
hensyn. Men butikk er butikk. Åtte år 
seinere deltok jeg på et møte for nord-
menn på Helena Hotel i Houston, Te-
xas. Da traff jeg stuerten igjen. Han 
hadde rykket opp til skipshandler i 
storbyen. Da fikk vi en god prat både 
om avanser og annet!

Disse siste linjene referer seg til bilde-
ne ovenfor. Slappen på landstasjonen 
Leith Harbour på Syd Georgia i 1958 var 
nesten som en assortert landhandel. 
Den var åpen en time hver dag og ble 

bestyrt av  Jan Lunde fra Hillestad som 
vi ser midt på bildet. Omsetningen lå på 
ca. en million kroner i sesongen!

kjenner du noen ig jen?
Stuert og slappbestyrer til venstre 
sammen med 1. og 2. kokken i hvite 
klær på dekket ved tre-kaffen. Kokkene 
Knut Lauritzen og Grete Nyfløt var 
tekstforfatterens læremestre ombord i 
«Cresco» på Atlanterhavet i 1964!  
Det siste bildet viser noen av stuertens 
folk ombord på Thorshøvdi i 1964. 
Dessverre har vi bare noen av navnene i 
dag. Kanskje leserne kjenner igjen 
noen? Mannen i mørk skjorte i midten 
er messesjef Hartvig Kristensen og til-
svarende helt til høyre er messemann 
Oddvar Iversen. Mannen bakerst i  
rutete skjorte er vaskerisjef Norvald  
Fuglestrand.  

Slappkista om bord

medhjelpere: Stuert Odd Borge Larsens folk på kokeriet «Thorshøvdi» i 1964.
 Foto: privat album

medhjelpere: Stuertens medhjelpere i en pause på dekket ombord i «Cresco» på 
Atlanterhavet våren 1964 Foto: harald Fevang

1959: Slappen på Leith Harbour, Syd Georgia i 1959 var nesten som en assortert landhandel. Foto: norvald Fuglestrand

Førognå
Nærmest ser vi fergeleiet til Framnæs II som 
fraktet passasjerer mellom bryggen og 
Framnes fra 2. mai 1921 til 31. mars 1957.
Ved siden av fergeleiet ligger «SPRØYT». Den 
gikk prøvetur 9 mai 1952 etter å ha blitt bygget 
om fra tysk patruljebåt til kommunal brannbåt 
ved Huvikslippen av Finn Moving. Treskrog i 
diagonalbygget eik med framdriftsmotor på 
60HK. Brannslukkingskapasiteten var 3.000 
liter / minutt med en vannkanon, 6 slangeuttak 
og et CO2 batteri med 50 meter slange.
     Aktenfor «SPRØYT» er lagret grabber til 
havnevesenets kran. Med baugen inn mot 
kaien ligger en gammel «kokeribåt» som jeg 
mener å huske tilhørte AS Thor Dahl og ble 
brukt til å taue hvalbåter og lektere på havnen.
    Det lave bygget innenfor med tre mørke 

dører hadde den gang tre fiskeforretninger.
Rett utenfor ligger lekteren med mudderpum-
pen som havnevesenet blant annet brukte til å 
pumpe slam inn i badeparken da småbåthav-
nen «hesteskoen» ble anlagt.
    Ytterst på den lange småbåtbryggen utenfor 
fiskebasarene ligger den hvitmalte «LINDHOL-
MEN» til Ole Iversen. Den var også en tidligere 
tysk patruljebåt. Etter ominnredning fikk den 
sertifikat for 47 passasjerer. Den ble brukt både 
til charterturer til Strømstad og til å frakte varer 
til restauranten som Ole Iversen hadde på 
Lindholmen. Bak fiskebasarene ligger 
Gabrielsen`s anlegg for sand og betong.
På den andre siden av havnen ligger Kamfjord-
verven til Thor Dahl med flere hvalbåter. 
 tekst og foto: arthur iversen

Sandefjord havn vinteren 1957

Med «Thorshammer» og «Thorshøvdi» i spissen innledet i helgen 
den norske flåten av flytende hvalkokerier en hjemkomst-inva-
sjon i et bitende kaldt og delvis snødekt Sandefjord. Og med 
hjemkomsten fulgte all den årvisse festivitasen: Fåmælte og 
utålmodige hvalfangere om bord i kokeriene, på kaien hundrer 
av søndagskledte familier, koner i spent forventning og hundrer 
av styrlige nysgjerrige unger som i timevis ventet for å få et glimt 
av far på kjempefartøyet. Bildet viser Louise Fevang med barna 
Ivar og Tore som venter på mann og far, dekksarbeider Magnar 
Fevang på flytende kokeri «Thorshøvdi». 
 tekst og foto: arbeiderbladet/arbeiderarkivet 
 v/ vivi aaslund

8. april 1956

saker og ting som 
setter minnene i sving
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Fra fotografen Gunnar Hvitstein i Kodal fikk vi nylig et vårbilde 
der unge menn er ivrig opptatt med å male russebilen sin. 
Sponset med maling fra Fix Fabrikker er Jan Einar Rollstad og Tor 
Åsrum på bildet i ferd med å gjøre denne Ford Anglia fra 1952 
om til en forsiktig liten russebil. Skal de til byen for å vise seg 
fram må de i alle fall kjøre forsiktig gjennom Vaggestadsvingene 
og alle andre svinger i Andebu. Det var kanskje det de nettopp 
ikke gjorde, for ca. 4 uker etter 17. mai dette året var det en 
steingard ved Gogsjø som sto i veien for den rødmalte veteran-
bilen . Så alle ting har en ende!
 tekst: harald Fevang/Foto: gunnar hvitstein

Russebilen 1970


