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Kjære støttespiller!
Vi har i disse dager måttet fatte en vanskelig avgjørelse: Starten på
langferden med SAGA FARMANN utsettes til forsommeren 2021. MEN –
fortvil ikke! Seilingssesongen 2020 vil vi invitere våre støttespillere til
flere introduksjonsdager om bord. 

De som ønsker å ta en mer aktiv rolle og faktisk delta som mannskap på noen
av etappene oppfordres til å melde seg inn i FARMANN BÅTLAG – med de
rettigheter og forpliktelser dette medfører (som å delta i
mannskapsopplæringen). Antall plasser vil være begrenset, så ta snarest
kontakt med FARMANN BÅTLAGs leder Rolf Krogh Sørensen på rolf-
kr@online.no
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Utsatt – men ikke
forsinket
Det er flere grunner til at vi har
funnet å måtte utsette avreisen mot
Russland og Svartehavet. Den første
er at Sjøfartsdirektoratet ennå ikke
har behandlet ferdig sine varslede
nye 12PAX regler og nye regler for
passasjerer om bord i  åpne skip.
Reglene vil bl.a. være avgjørende for
type rednings- og sikkerhetsutstyr
som skal være om bord. Disse
reglene har vi ventet på i nærmere
tre år.
 
Aller viktigst er imidlertid hensynet til
sikkerhet for alle om bord. Der følger
vi vårt eget Høvedsmannsråd

Skipene i sitt rette element i
Tønsberg Havn utenfor

Vikingodden.

Raus
fylkeskommune
Det er dyrt å utruste et skip for
langferd, så høstens tilskudd på
250.000 fra Vestfold fylkeskommune
kom usedvanlig godt med. Stor takk



anbefalinger, som tilsier 8 kvalifiserte
råseilere om bord i tillegg til
passasjerer. Og selv om båtlaget fikk
trent en god del i 2019, så føler vi at
det ikke var nok. For å rette på dette
vil FARMANN BÅTLAG og
Høvedsmannsrådet i fellesskap
legge opp et omfattende testtokt
sommeren 2020.
 
Utsettelsen innebærer imidlertid ikke
nødvendigvis en forsinkelse for selve
langferden. Med et testtokt i 2020
holder vi muligheten åpen for å
sløyfe første års seilas langs
norskekysten og i stedet gå direkte til
Østersjøen og de russiske elvene.
Målet er fortsatt å ankomme Istanbul
i 2022/23. 

Nominert til
teknologipris
Vår samarbeidspartner SeaDrive AS
deltok i november på verdens største
båtmesse i Amsterdam, sammen
med over 1500 andre utstillere. Pod-
løsningen (elektrisk
fremdriftsmaskineri) som SeaDrive
har utviklet i samarbeid med
OSEBERG VIKINGARV var blant en
håndfull som ble nominert til prisen
for beste nyvinning. Helt til topps
gikk de ikke, men interessen for det
nye produktet er enorm, med
etterspørsel fra mange land.
Morsomt å tenke på at det hele
startet med et vikingskip.

til fylkespolitikerne. Så langt har vi
investert ca. 500.000 kroner i el-
poder, batterier, koblinger og annet
nødvendig utstyr.

Skipene er nå på land for
vintervedlikehold. Dugnadsgjengen
holder på hver tirsdag 18-21 og hver

lørdag 11-16. Alle er hjertelig
velkommen til å delta!

Støtt oss og følg
ferden på Dugnads-
TV
Vi legger ut film fra våre seilinger og
opplevelser på Dugnads-TV. Det er
en fin måte å følge med på hva som
skjer og samtidig støtte
virksomheten. Det koster kr 65 per
måned og kr 45 av dette går til
Stiftelsen Oseberg Vikingarv og
dermed driften av Saga Farmann og
Saga Oseberg.

Det vil bli lagt ut filmer kontinuerlig
fra neste års seilaser.

Abboner her:
 https://dugnadstv.tjapp.no/loginshow
 og velg Oseberg Vikingarv TV

https://dugnadstv.tjapp.no/loginshow/


På vei over
Atlanteren
To av våre båtlagsmedlemmer er i
øyeblikket i gang med å skaffe seg
erfaringer som utvilsomt vil komme
godt med under kommende langferd.
Høvedsmann Steinar Lillås og
Diderik A. Cappelen befinner seg
akkurat nå om bord i PHOENICIA på
vei over Atlanterhavet. Dette er en
kopi av et 3500 år gammelt fønikisk
skip som tidligere har seilt rundt
Afrika. Den nye ekspedisjonen
startet i Kartago i Nord-Afrika og har
Det karibiske hav som mål rundt
årsskiftet.

Gode ønsker
Avslutningsvis vil vi få takke alle

våre gode støttespillere og hjelpere
gjennom dette året. Vi er helt

avhengig av at dere fortsetter å stille
opp for oss – og sammen kan vi

flytte fjell!
 

Med dette vil jeg gjerne på vegne av
OSEBERG VIKINGARV ønske dere
en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

 
Med vennlig hilsen

 
Einar Chr. Erlingsen
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