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Vikingene viser vei
Europa har i mer enn 1000 år 
vært et viktig marked for norske 
varer og tjenester

Det er lite tvil om at vikingene fra Norge og 
ikke minst fra det som i dag er Vestfold og 
Telemark, var aktive handelsfolk på sine 
tokt. Varer som brynestein fra Eidsborg, 
råvarer som jern, skinn og reinsdyrhorn, 
håndsmidde våpen, smykker, sild og sau 
fant vei til andre folkeslag nedover i 
Europa. Vikingene etablerte handelsruter 
og fikk med seg både rikdom og kunnskap 
hjem.

Kristin mener…
NHO sine medlemsbedrifter i 
Vestfold og Telemark kan bidra til å 
vise frem Norges unike vikingarv 
og stolte handelstradisjoner 
gjennom tusen år

Det moderne vikingtoktet “Saga Asia 2023” 
på vannveier gjennom Europa til Istanbul 
(Miklagard) og reisen videre gjennom 
Middelhavet og hjem  i 2024 og 2025 er en 
unik mulighet for lokale norske bedrifter å 
sette fokus på eksport av norske varer og 
tjenester til Europa samt å skape 
oppmerksomhet om vårt lille hjørne nord i 
verden, slik at flere ønsker å komme til 
Vestfold og Telemark i Norge.

Vikinglauget
Lokale bedrifter i Vestfold og 
Telemark blir med på reisen ut i 
Europa

Blir du også med på å vise frem Vestfold 
og Telemark når vikingskipet Saga 
Farmann drar gjennom Europa på et episk 
og moderne vikingtokt?
Les mer om Vikinglauget
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Det er en unik fortelling som 
Vikingskipet Saga Farmann bærer med 
seg. En fortelling om hvordan norske 
vikinger brakte norske varer ut i Europa 
og etablerte handelseruter over hele 
kontinentet, men også fortellingen om 
de sosiale og demokratiske verdiene 
som vikingene hadde og som vi fortsatt 
bærer med oss i dag.
Vår felles vikingarv kan være til 
inspirasjon for bedrifter også i dagens 
moderne samfunn - Vikingene var 
innovative, nysgjerrige og uten tvil i 
besittelse av både pågangsmot og vilje.

Jeg ønsker å oppfordere bedrifter i vår 
region til å støtter opp om vikingskipet 
Saga Farmann sin reise og bidra til å 
knytte enda tettere bånd mellom vår 
kulturarv og lokal næring, til glede for 
begge parter.

Ta gjerne kontakt med Vikinglauget og 
meld din interesse - sammen kan vi 
skape noe unikt og kraftfullt.
Du får kontakt med vikingene her:
Vikinglauget 

Saga Farmann
Verdens mest moderne 
vikingskip

Lokal innovasjon
Vikingskipet Saga Farmann er 
bygget som vikingene bygget skip, 
men er proppet med moderne 
teknologi og nyvinninger

Det var et lokalt innovasjonsselskap som 
skapte fremdriftsløsningen som vikingene 
kun kunne drømme om: Joystick-styrt 
elektriske azimut motorer.
SeaDrive AS i Tønsberg er hjernen bak 
motorløsningen, mens et annet 
Tønsbergselskap: BlueTec AS bidro med å 
kable opp batteribanker og ladeløsninger.
Uten slike selskaper, som med 
teknologikunnskap og ståpå vilje får skipet til 
å oppfylle dagens krav, så hadde ikke Saga 
Farmann kunne reise ut i Europa.

Les om hvordan verden mest 
moderne vikingskip ble en realitet 
med unike innovasjoner fra et 
lokalt selskap: SeaDrive AS.
Les på: 

Skrevet for Vikinglauget av prosjektgruppen bak Saga Farmann sitt tokt ut i Europa.
Ansvarlig redaktør: Lars Bill, Stiftelsen Oseberg Vikingarv
Vikinglauget er et initiativ for bedrifter i Vestfold og Telemark, som ønsker å stille seg bak Saga Farmann sin reise.

Sponsorer 

Et felles løft
Å utruste et vikingskip for langferd 
er en omfattende og kostbar jobb. 
Selve reisen er ikke heller uten 
kostnader.
Selv om det legges ned 
10-tusenvis av frivillige timer i 
vedlikehold og drift av vikingskipet 
Saga Farmann så trenger vi gode 
og kompetente sponsorer for å 
lykkes.

Mange er med og flere kommer til.

Norsk næringsliv støtter opp om kulturformidling for økt kjennskap til norske 
varer og tjenester samt Norge som attraksjon

https://www.nho.no/regionkontor/nho-vestfold-telemark/
http://www.sagafarmann.no/Vikinglauget
http://www.sagafarmann.no/Vikinglauget
https://www.seadrive.no/
https://bluetec.no/
https://forskning.no/middelalderen-naeringsliv-teknologi/verdens-mest-moderne-vikingskip-kan-lukeparkere/2124728
https://www.seadrive.no/
https://bluetec.no/

