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Kjære støttespiller!
Saga Farmann ble testseilt helgen 15.6-16.6. På forhånd var det gjennomført
en kraftig dugnadsinnsats på vårklargjøring (tjæring, priming og stoffing), alt
tauverk til rigg samt veiing og lemping av ni tonn ballast. Alt takket være en
kjempeinnsats fra medlemmene i Farmann Båtlag med god hjelp fra
”kollegene” i Oseberg Båtlag.
Så var det endelig klart for prøveseilas. Med mast, rigg og seil oppe er Saga
Farmann et staselig skip! Seilarealet er på hele 107 kvm., 25 kvm. større enn
på søsterskipet Saga Oseberg.
”Testseilingen viste at vi har et skip som er retningsstabilt, lystrer bra på roret,
er forholdsvis lett å håndtere og har gode seilegenskaper. Vi var oppe i godt
over 7 knop i 5 – 6 m/s vind,” forteller Rolf Krogh-Sørensen. Rolf er leder av
Farmann Båtlag og en av flere høvedsmenn under opplæring. Høvedsmann i
helgen var Steinar Lillås.

Spillet fungerte
utmerket
Rå og seil på Saga Farmann veier
sine gode 300 kilo, og er litt av et
”løft” når det skal heises. På Saga
Oseberg krever denne operasjonen
10 – 12 mann. Så vi har besluttet å

utstyre vårt nye skip med spill, laget i
eik med jernbeslag etter mønster fra
middelalderen av våre båtbyggere
Jan Vogt Knutsen og Egil Sagerøy.
Den avgjørende testen kom da seilet
skulle heises for første gang, og ble
bestått med glans. Med spillets hjelp
var to mann nok!

Et spill gjør det enklere å få opp
seilet.

Vikingarmada til
Telemark
Den 13. juli legger en vikingarmada
ut fra Tønsberg med kurs for Skien
og Telemarksvassdraget. I
Sandefjord får Saga Farmann og
Saga Oseberg følge av
Gokstadkopien Gaia, og i Skien
venter Osebergkopien Åsa, som
holder til nettopp i Telemark.
Se https://www.vikingveka.nofor flere
detaljer om hvor skipene vil befinne
seg til enhver tid. Oppsøk dem
gjerne dersom det passer slik. (Det
blir også TV-sendinger på NRK fra
ferden).

Sponser batterier
Vi jobber fortsatt intenst med å skaffe
midler til motorisering og utstyr av
Saga Farmann og har bla. satt i
gang en sponsoraksjon for kjøp av
de 48 batteriene som trenges for ”full
pakke”. Hvert batteri koster kr. 2.500,
og 10 stk. har allerede funnet sin
sponsor. Hvis du ønsker å bidra,
send beløpet til Oseberg Vikingarvs
konto 1638.22.67706 og merk

Det blir spektakulært å se fire
vikingskip opp og ned
Telemarkkanalen. her er toktets
logo.

Hektiske dager
Dagene fram til Telemarks-ferden er
svært hektiske. Saga Farmann skal
nå settes på land for å få montert
sine fire elektromotorer og
batteripakker. Elektromotorene er
utviklet av firmaet SeaDrive i
Tønsberg etter spesifikasjoner fra
Oseberg Vikingarv, og ser ut til å bli
en formidabel suksess. Bestillingene
begynner allerede å strømme inn fra
flere land. Batteripakkene blir
montert av firma BlueTech.
Etter Telemarksvassdraget fortsetter
Saga Farmann på egenhånd til
Trebåtfestivalen i Risør 1. – 3.
august og kan besøkes der.

”Sponsing Saga Farmann”.
Eventuelle firmasponsorer sender
melding om fakturering
til einar@fmedia.no
Samtlige sponsorer vil bli oppført på
en egen sponsortavle på
Vikingodden i Tønsberg.

Følg våre skip 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 45 per
måned og kr 45 av dette går tilr
Stiftelsen Oseberg Vikingarv og
dermed driften av Saga Farmann og
Saga Oseberg.
Abboner her:
https://dugnadstv.tjapp.no/loginshow
og velg Oseberg Vikingarv TV

DugnadsTV: http://www.dugnadstv.n
o/oseberg-vikingarv-tv

Seilet står bra.

Langferd
Så langt ligger vi på skjema i forhold
til langferden langs norskekysten,
gjennom Russland og til Istanbul
med start våren 2020. Meningen er
å legge ut de første etappene for
salg i løpet av høsten.
God sommer!

Med vennlig hilsen
OSEBERG VIKINGARV
Einar Chr. Erlingsen
Styreleder
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