
Sangforeningen og Viking. 
Ved sjøsettingen av Gokstadskip-kopien Viking 4.februar 1893, deltok Sandefjords Sangforening med 
sang. Ove Jørgensen lagde en notis av den saken da han var formann ved 150 års jubileet. 
For øvrig kan det nevnes at det bare var tre mann på hver stemme på denne tiden. I dag er vi mellom 
12 og 16… 

 
En hendelse som er blitt dagsaktuell må jeg omtale. 
 
Funnet av Gogstadskipet i 1880 var en verdenssensasjon, ikke minst i USA. En 
amerikansk general ville bygge en kopi til Verdensutstillingen i Chicago i 1892 
som falt sammen med Columbus 400 årsjubileum.. 
 
Da dette ikke lot seg gjøre søkte han om å få låne Gogstadskipet. Dette ble 
avslått, men hvorfor ikke bygge en kopi og seile den over Hele Norge ble invitert 
til å tegne bidrag og beskjed om dette ble gitt det norske folk 17. mai 1892. 
Byggeoppdraget ble gitt Chr. Christensen på Framnæs som den gang het 
Sandefjord mek. verksted. Ole Wegger var byggansvarlig. 
 
Skipet var ferdig og ble sjøsatt 4. februar 1893. I Sandefjord var alt lukket, 
flaggene heist og 8000 mennesker overbar stabelavløpningen. Skipet fikk 
navnet Viking og det var stor festivitas etterpå. Sandefjords Sangforening gikk i 
spissen for fakkeltoget og sang for festdeltagerne. De ble så begeistret at 
gjestene ba om flere sanger. Stortingsmann Lund utbragte et ”leve Sandefjords 
Sangforening”. Dette var for 110 år siden og selvfølgelig lever vi enda !  
Det hører med til historien at verkseier Christensen måtte ut med et godt glass 
punsj til sangerne, - betegnet som sangernes beste leskedrikk! 
  
Viking seilte til Oslo, Bergen og nådde New York etter 44 dager. Da de kom til 
Chicago, var begeistringen kolossal. Det oppsto Viking merker overalt, Cigarer, 
Cigaretter, endog en Viking marsj. Det er altså dette skipet Sandefjord by nå vil 
ha tilbake. 
Sangforeningen stiller gjerne opp ved hjemkomsten 
 
Et annet vikingskipet som ble bygget i Sandefjord det året fikk navnet Leiv 
Eriksøn. Det ble utstilt på Tivoli i København og ble siden sendt til Belgia til 
Antverpenutstillingen. Hvor det er nå vet vi ikke. 
 
Og i god Sandefjordsk vikingånd nevnes også innvielsen av Gogstadhaugen, 
eller Kongshaugen som den den gang het, som skjedde den 29. juli 1929. Kong 
Haakon talte og sangere fra Sangforeningen deltok, bl.a. en som er her i dag. 
 
Ove Jørgensen 2003 
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9. august 2013 var Sangforeningen ute i Gaia for å synge i forbindelse med at 
NRK-skuta seilte inn fjorden. 
Miljøskipet Gaia ble bygd som en kopi av Gokstadskipet vinteren 1989-90 i 
Bjørkedalen på Sunnmøre. Skipet ble forært Sandefjord Kommune av 
skipsreder Knut Utstein Kloster i 1993. 
 
I disse dager er et stort vikinghus reist på plenen like ved Hvalfangstmonumentet. 
Der hugges og høvles det ivrig på noe som er starten på en lang prosess som skal 
føre til at Sandefjord får sin arkeologiske replika av Gokstadskipet, etter planen 
ferdig om fem–seks år. Skipets navn blir Saga Gokstad og får Oseberg Vikingarv 
som reder, Båtlaget Gaia står som ship manager og Sandefjord blir 
hjemmehavn. Sangforeningen ønsker naturligvis å bidra med sang ved dåp og 
sjøsetting. 
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