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Navnet Colin Archer er synonymt med sjødyktighet, over hele verden. Konstruktøren og 
båtbyggeren på Tollerodden har etterlatt seg en arv som fortsatt er levende og som må tas 
vare på. 
 
Det brennende ønsket om å forbedre losenes arbeidsredskap var det første som satte spor. 
Archer mente datidens losbåter ikke var sjødyktige nok og satte seg fore å gi losene 
tryggere arbeidsredskap. Losskøytene hans ble viden kjent som både raske og solide. 
 
Mest kjent er han kanskje for sine seilende redningsskøyter. I dag er det utrolig å tenke på at 
disse motorløse seilskøytene reddet tusenvis av fiskere og andre sjøfarende langs hele 
kysten, hele året og i all slags vær. Men da de første redningsskøytene forlot beddingen på 
Tollerodden representerte de det ypperste som fantes av høyteknologi. 
 
Archer er også kjent for å ha bygget  det berømte polarskipet Fram, samtidig som han har 
bygget en rekke lystbåter som bet fra seg på regattabanen. Av de totalt 200 båtene og 
skipene han bygget i løpet av sin karriere eksisterer det fortsatt mange. Og mange båter er 
bygget etter hans tegninger også de siste 100 årene. 
 
Seilskøyteklubben Colin Archer har som formål å ta vare på de tradisjonelle fartøyene som 
er konstruert og bygget i Archers tidsalder. Vi jobber også for å ta vare på kunnskapen som 
trengs for å vedlikeholde og restaurere båtene. 
 
Colin Archers historie på Tollerodden er en svært viktig del av norsk maritim historie. 
Referanseobjektet RS Stavanger er en essensielt del av norsk kulturarv. Ildsjelene i 
Stiftelsen Tollerodden har gjort en imponerende innsats med å restaurere området og 
bygningene hvor Archer hadde sin bolig og drev sin virksomhet. Vi applauderer planene om 
å ta vare på RS Stavanger innendørs og gleder oss til å se prosjektet sette seil! 
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