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Kjære støttespiller!
Torsdag 6. september 2018 ble en merkedag i vår moderne
vikinghistorie. Da ble vår arkeologiske kopi av Klåstadskipet sjøsatt
med plask og bram fra Vikingodden i Tønsberg. Gudmor Unni Ottosen
ga skipet navnet SAGA FARMANN. (Skipet er oppkalt etter Tønsbergs
første kjente handelsmann, Hårfagresønnen Bjørn Farmann). Rundt
6.000 tilskuere var møtt fram på kvelden for å ønske skipet hell og
lykke, og begivenheten ble direktesendt på NRK1/Norge nå. Fikk du
det ikke med deg kan du se episoden her: https://tv.nrk.no/serie/norge-
naa/201809/ENRK10090618/avspiller

Seilte inn i nytt
fylkesvåpen
Det er med stor glede vi kan
konstatere at SAGA FARMANN blir
en del av det nye fylkesvåpenet når
Vestfold og Telemark slår seg
sammen. Søsterskipet SAGA
OSEBERG pryder Tønsbergs nye
byvåpen når sammenslåingen med
Re er et faktum fra nyttår av.
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Saga Farmann på sin første seiling!
Hun hadde for anledningen lånt

riggen til Saga Oseberg.

Ferden videre
I øyeblikket ligger begge skip i
vinteropplag. En del arbeid gjenstår
på SAGA FARMANN. Seil og tauverk
til rigg er bestilt fra seilmaker Frode
Bjøru for levering i april/mai. Etter
anbefalinger fra råseilmiljøet vil vi i
første omgang lage et seil i
kunststoffet Duradon og rigg i
kunsthamp. Dette ikke minst av
sikkerhetsmessige årsaker.
 
Vi jobber beinhardt med å skaffe
midler også til elektromotorer og
batterier, som vi håper å få på plass i
løpet av forsommeren. Hvis noen har



gode sponsorkontakter er vi
takknemlige!
 
Et utvalg ledet av styremedlem Pia
Jorde Løvgren i Oseberg Vikingarv
planlegger første seilingssesong,
etter planen med start forsommeren
2020. Det året vil ferden i sin helhet
gå langs norskekysten. I løpet av
sommeren vil det bli sendt ut
detaljert informasjon om hver enkelt
etappe, priser og hvordan man kan
melde sin interesse.

Klåstadskipet er en selvskreven del
av det nye fylkesvåpdnet til Vestfold-
Telemark. Funnet i Vestfold og med
last fra Telemark var valget enkelt.

Under ser du det nye
kommunevåpenet til nye Tønsberg

kommune, med stevnen til
Osebergskipet og en spire.



Farmann Båtlag
En forutsetning for ferden er at skipet
har et kvalifisert grunnmannskap.
Derfor har vi etablert et eget båtlag
for SAGA FARMANN under ledelse
av den erfarne seileren Rolf Krohg
Sørensen. I øyeblikket har Farmann
Båtlag ca. 45 medlemmer, men det
er rom for mange flere!

Dersom du har kvalifikasjoner eller
kunnskaper som du mener kan
komme til nytte, ikke nøl med å
kontakte Rolf på: rolf-
kr@online.no eller meld deg inn via
sagafarmann.no

Veien videre
Du vil motta flere oppdateringer etter

mailto:rolf-kr@online.no
http://sagafarmann.no/


hvert som toktet nærmer seg. I
mellomtiden vil vi gjerne benytte

anledningen til å ønske deg en riktig
god vår.

Og: Tusen takk for støtten!
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