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Kjære sjøfarer!
Godt nytt vikingskipsår! Når du mottar dette nyhetsbrevet, så er det
fordi du er blant de nå over 1600 som har bidratt med penger til
byggingen av en kopi av Klåstadskipet. I den anledning har vi lyst til å
sende en liten oppdatering om fremdriften, både for skipet og for
fremtidig langferd.

Skipet
Skrog inklusive spanter og dekk
nærmer seg nå fullførelse. Det er et
svært vakkert skip som vokser fram
på beddingen i Tønsberg. I
øyeblikket har vi 5 – 6 båtbyggere i
sving. Blant de største gjenværende
arbeidene er bl.a. mast og rigg, samt
etter hvert også installasjon av
elektromotor. Det er nødvendig bl.a.
av sikkerhetshensyn. Men ettersom
vi foreløpig ikke har tilstrekkelig med
midler til dette, så må vi skride fram
langsomt og i takt med økonomien.
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Vi er imidlertid i rute til planlagt
sjøsetting lørdag den 8. september
2018. Dette blir et høydepunkt under
Tønsberg Vikingfestival (6.9-9.9), og
som bidragsyter er du naturligvis
hjertelig velkommen til å være med
både på festivalen og sjøsettingen.
Det kommer til å bli spektakulært!

Rolf Krogh Sørensen har startet
arbeidet med å samle og utdanne

mannskapet til Saga Farmand.

Farmand Båtlag
Skipet vil få et profesjonelt
mannskap på 6, i tillegg til inntil 10
betalende passasjerer på hver
etappe. Vi vil rekruttere høvedsmenn
blant dem som allerede er tilknyttet
Oseberg Båtlag. I tillegg er
ytterligere fem av våre folk i gang
med fritidsskippereksamen. Deretter
vil de gjennomgå en omfattende
intern opplæring med sikte på å
kunne tjenestegjøre som



høvedsmenn på ”Saga Farmand”,
som skipet vil bli døpt.
 
Vi arbeider i disse dager med å
etablere et eget båtlag for det nye
skipet, og er svært fornøyde med at
Rolf Krohg Sørensen har påtatt seg
å lede dette arbeidet. Rolf har lang
erfaring som seiler, har
organisatorisk erfaring (han er nylig
pensjonert rektor) og har i tillegg
arbeidet med byggingen av
Klåstadskipet som frivillig i to og et
halvt år.
 
Farmand Båtlag vil få et
hovedansvar for sikkerhetsrutiner og
–utstyr til den planlagte langferden.
Du har kanskje fått med deg
problemene som søsterskipet ”Saga
Oseberg” hadde som følge av
Sjøfartsdirektoratets nye regler i
sommer. Der kan vi heldigvis nå
melde at arbeidet med å utforme nye
og bedre tilpassede regler er i god
gjenge, og forventes ferdig noen
måneder ut i 2018. 



Klåstadskipet er stort sett ferdig
utvendig og nå er det de innvendige

detaljene som står for tur.

Vakkert og tradisjonsrikt håndverk
gjennomsyrer hele skipet. I

byggeprosessen har det deltatt
frivillige fra hele landet og fra nær

sagt hele verden.

Forberedelser til
langferd
Sesongen 2019 er planen å trene
mannskap og lære skipet å kjenne.
Selve langferden vil etter planen
starte i 2020 – første sesong vil i sin
helhet foregå langs norskekysten.
Det vil bli en fantastisk sjøreise, med
anløp av vakre og kulturhistorisk
spennende steder. Vår utrettelige
medarbeider Eivind Luthen har
allerede i flere år kartlagt aktuelle
attraksjoner langs ruten. Et eget
planleggings- og logistikkutvalg er
også i gang med å se på detaljene
her. Som potensiell medreisende vil



du naturligvis få beskjed god tid i
forvei hva angår ukeetapper,
anløpssteder, påmelding, pris osv. 

På vikingodden bygger vi fortsatt
skip slik de gjorde for 1200 år siden.
For hånd og med autentisk verktøy.
Takk for at du er med og støtter oss!

Veien videre
Du vil motta flere oppdateringer etter
hvert som sjøsettingen nærmer seg,
inklusive informasjon om innmelding
i Farmand Båtlag, dersom du skulle
være interessert i det. I mellomtiden
vil vi gjerne benytte anledningen til å

ønske deg et riktig godt nytt år.
Og: Tusen takk for støtten!

 
Med vennlig hilsen

Stiftelsen Nytt Osebergskip
/ Oseberg Vikingarv

 
Einar Chr. Erlingsen
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