
Årsmelding for Oseberg Båtlag 2020 
 
 

 
 
 
Oseberg Båtlag ble stiftet 21.05.2012. Båtlaget er en åpen, upolitisk og ideell forening med hovedformål å 
vedlikeholde, drifte, seile og bemanne Saga Oseberg. 
Båtlaget skal ivareta, forske på og videreutvikle kunnskapen om bruk av vikingskip og -båter, og aktivt drive 
formidling av denne kunnskapen. Båtlaget vil også delta i bygging av nye vikingskip på Vikingodden i Tønsberg. 
Båtlaget skal tilrettelegge for aktiviteter for voksne, barn og unge. 



 
Båtlaget hadde ved årets begynnelse 129 medlemmer.  I løpet av året har vi fått en del nye medlemmer og en 
del har sluttet.  Ved årets slutt hadde Båtlaget 141 medlemmer. Totalt 111 enkeltmedlemmer og 30 
familiemedlemmer.  
 
2020 var året da vi skulle feire at Osebergskipet var 1200 år, og vi skulle virkelig boltre oss på sjøen med mye 
seiling og sosiale sammenkomster.  Året begynte godt, men i mars ble det bråstopp på grunn av 
koronapandemien.  Kun en liten uke etter årsmøtet ble hele Norge satt på vent, og vi venter fremdeles. 
 
Takket være en kjempeinnsats fra mange flotte båtlagsmedlemmer fikk vi gjort den stolte damen klar for sjøen, 
sjøsatt i april og etter kun tre turer for årer fikk vi henne opp på land igjen i november.  Smittevernreglene 
gjorde at vi kun fikk ro på annenhver åre, og å seile var det ikke tale om.  Tett kontakt med kommuneoverlegen 
har vi hatt, og vi har holdt oss til alle smittevernregler som er kommet fra FHI og Tønsberg kommune.  Slikt blir 
det lite sosialt ut av.  Det eneste vi fikk til var å arrangere Tønsberg Vikingfestival med 3030 besøkende innom – 
og null smitte!  Uten en kjempeinnsats fra båtlagsmedlemmer og mange andre frivillige hadde ikke dette vært 
mulig. TAKK!  
 
Etter samtaler med blant annet Terje Bøe på Lofotr, gikk vi til innkjøp av en skogsvinsj i vinter.  Etter noen få 
modifiseringer skal denne hjelpe oss med å få seilet opp på Saga Oseberg i 2021.  Da kan vi seile selv om 
regelverket blir det samme som i som i 2020. Vi gleder oss til det. 
 
Til tross for en svært beskjeden aktivitet har vi hatt medlemsvekst i båtlaget, og vi ser lengselsfullt fram til at vi 
igjen kan samles og gjøre det vi liker: Pusse og gnikke på Saga Oseberg, seile og ro, smi og jobbe med tau, 
hugge plank og alt annet vi liker.  Denne årsmeldingen blir, som dere forstår, tynn og annerledes enn tidligere 
rapporter, men skal forsøke å gi et bilde av «pestens år» 2020. 
 
Takk til alle som stiller opp og holder ut, til tross for Korona! 
 
  
Styret har i perioden bestått av følgende personer og verv:  
Leder: Ole Harald Flåten 
Nestleder: Nina Killie Øydvin  
Sekretær: Heidi Uth 
Kasserer: Arne Hesselberg  
Styremedlem: Petter Juel Roberg 
Styremedlem: Kim Arneson Svingen  
Høvedsmannsrådets representant i styret: Annette Bischoff  
 
Styret har i perioden avholdt 10 styremøter, de fleste digitalt på Teams.  
 
  
Høvedsmannsrådet har bestått av: 
Leder: Lars Bill fra OVA 
Medlemmer: Per Kjønnerød og Annette Bischoff fra Saga Oseberg, samt Steinar Lillås og Rolf Krogh Sørensen 
fra Saga Farmann. 
Hovedaktiviteten for Høvedsmannsrådet i 2020 har vært å arbeide med nytt regelverk fra Sjøfartsdirektoratet 
sammen med båtlagsleder og en gruppe høvedsmenn.  I tillegg har det vært gjennomgang av 
sikkerhetssystemer, sikkerhetsutstyr og kurs.  
 



 
 
Undergrupper i Styret i Oseberg Båtlag: 

• Ansvar for aktivitetskoordinering, eventer og medlemsmøter: Ole Harald Flåten  

• Koordinator av dugnadsgruppa: Kjersti Marken. 

• Ansvar for IT / hjemmeside/ FB: Petter Juel Roberg  

• Ansvar for smedgruppa- Regin: Kim Arneson Svingen 

• Ansvar for rigg -og ullseilgruppa: Nina Killie Øydvin 

• Ansvar for matgruppa – Andrimne: Anastasia Smyk 
 
Gilde-/festgruppa 
På grunn av smittevernregler ble det dessverre ikke mulig å arrangere gilder i år. Flere planer ble lagt og 
forelagt kommuneoverlegen, men hver gang ble reglene endret slik at det ikke lot seg gjøre. 
   

 
 



Tjæregruppa 
Planene om å sette i gang forskning på tjære og tjære med selolje er blitt utsatt pga. pandemien, men i 
mellomtiden har vi fått kontakt med forskere gjennom USN som vil delta i prosjektet. Vi håper å komme i gang 
med dette i 2021 så snart forskerne får lov. 
 
 
Nyrekruttering 
Til tross for pandemien og dertil minimal aktivitet har båtlaget fått flere medlemmer i 2020.  
 
 
Rigg- og Ullseilgruppa 
Gruppa består av 11 medlemmer per feb. 2021: 
Nina Killie Øydvin (leder), Unni Ottosen, Arne Hesselberg, Hanne Wigen Thygesen, Håvard Mogan Enerud, Kari 
Røsbak, Kjersti Aas-Hanssen, Tor Øydvin, Per Wold, Trond Borsheim og Heidi Uth. 
 
Tjæringa av riggen som ble utsatt fra høsten 2019, ble utført våren 2020.  
Vi hadde dugnad 30/5 og 2/6 hvor både stående og løpende rigg ble tjæret med oppvarmet tjære og 10% tran.   
Stor takk til alle som deltok på denne velduftende grisejobben! 
 
Det var tenkt at seilet skulle impregneres sommeren 2020, men her satte pandemien en stopper for den 
planen grunnet smittevernsregler og problemer med å holde nok avstand til hverandre.  
Forberedelsene for impregnering kunne derimot gjennomføres i små grupper på 3-5 personer. Vi hadde 272kg 
innvollsfett fra sau som vi hadde fått fra Nortura på Gol. 
Vi kokte ut fett i vannbad 23/7 og 1/8 på Vikingodden, men hadde store problemer med strømtilførselen slik at 
vi tok den siste kokinga hjemme hos Nina 12/9. Da hadde vi kokt ut ca. 40 liter, som sammen med noen rester 
fra 2014 bør holde for å få impregnert seilet. 
Stor takk til alle som deltok i den spesielle og illeluktende aktiviteten! 
 
De gamle «grisene» som råa hvilte på ombord i Saga Oseberg er blitt erstattet med nye og veldig fine råbukker. 
Stor takk til båtbyggerne! 
 
Seilet ble tatt ned fra tårnet i Tønsberg Domkirke 20/6 ved hjelp av en stor presenning som ble dratt ned 
trappene av 3-4 sterke menn grunnet smittevernsregler.  Det ble fraktet til Saga Osberg ved hjelp av en karjol. 
24/10 ble det fraktet opp i kirketårnet og hengt over stativet.  
 
De 150 sekkene med spælsau-ull som vi fikk fra Preben Fossaas har vært lagret på loftet i garasjen hos Tor og 
Nina.  Høsten 2020 ble denne ulla fraktet ned til Per Hoelnfeldt Lund i Grimstad, og det ble også gjort litt 
sortering. Resten av sorteringsarbeidet har vært utsatt pga. coronaen, men det er planlagt å gjøre dette våren 
2021. Denne ulla skal spinnes til vevgarn til framtidig bruk. 
 

 
Osebergloftet og lager 
I løpet av året har OVA sagt opp leieavtalen på Osebergloftet til fordel for  rimeligere og bedre tilpassede 
møtelokaler på Villa Møllebakken og for større og mer funksjonelle lagerlokaler på Ramdal der vi kan kjøre bil 
helt inn og bruke palleløfter til reolene. 



Smedgruppa Regin 
Det har vært lite aktivitet i smia i 
2020 som på mang andre 
områder grunnet Covid 19.  Vi 
var med på Vikingfestivalen. 
Faktastisk ble avlyst.  Vi startet 
med kurs på smiing av nagler før 
det ble kaldt, kursing gjenopptas 
snarest mulig.  Det jobbes med 
en oppgradering av smia, ny 
større belg er ferdig på 
vårparten.  Her har Frank gjort en 
fantastisk jobb. 
  
 
 
 
 
 
Sjøfartsdirektoratet 
Nytt regelverk kom i begynnelsen av 2020, men det viste seg raskt at regelverket vi var blitt lovet av 
daværende Næringsminister ikke var det som Sjøfartsdirektoratet presenterte. 
 
Etter flere runder med klager, anker og oppsporing av tidligere statssekretærer og god hjelp fra politikere, fant 
Sjøfartsdirektoratet ut at de hadde oversett en del i den instruksen de hadde mottatt fra departementet.  Det 
er nå rettet opp, og de to eneste punktene vi fremdeles jobber med er bruk av termiske flytedrakter og 
innholdet i «begrenset sikkerhetskurs».  Vi har håp om at det skal løse seg før sesong 2021. 

 
  



MotorSaga 
Med kr 50.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen Tønsberg/Nøtterøy og kr 100.000 i støtte fra Øyene/Tønsbergs 
Blad/A-Mediafondet, samt sponsing fra Brig Norge, produsenten i Italia, Mercury og Memo AS, kunne vi kjøpe 
en helt ny RIB.  Den ble overlevert under Tønsberg Vikingfestival, og Petter har allerede startet undervisningen 
av nye MotorSag-førere. 
 

 
Nina og Petter overtar den spiltter nye MotorSaga av representanter fra Brig Norge, Memo og Mercury 
 
IT 
Båtlaget har egen hjemmeside (www.sagaoseberg.no).  Denne inneholder informasjon om båtlaget.  Dropbox 
blir benyttet til lagring av interne dokumenter etc. av styret og grupper. 
For påmelding til arrangementer benytter vi SPOND.  
Styret benytter Styreweb til medlemsregister, regnskapsføring, med mer.  Vi har også en lukket facebook 
gruppe (Oseberg Båtlag! Hva skjer`a) som kun er for medlemmer i Båtlaget.  Der skal det kun legges ut viking- 
og båtlags-relevante saker. 
Med jevne mellomrom har styret sendt ut medlemsmail med informasjon om kommende oppdrag, kurs, 
møter, dugnader og annet som har vedrørt båtlaget. 
 
 
TOKT 2020  

 
Planleggingen av toktet startet med en entusiastisk Sten Sjöstrand ved roret.  Det kom inn flere forslag til 
toktet, men dessverre måtte dette også avlyses pga. pandemien.  Sten går på med krum hals for å planlegge 
sommertokt 2021 opp Telemarkkanalen, og vi håper at smittevernregelverket står oss bi. 

 



 
  
Dugnader 
Dugnadene er organisert med faste dager det meste av året på tirsdager kl 18-21 og lørdager kl 11-16. På 
grunn av mørket valgte vi å nedprioritere tirsdagsdugnadene i begynnelsen av året. Som alt annet ble også 
dugnadene preget av et omfattende regelverk i forbindelse med smittevern. Til tross for dette klarte vi både å 
få skipet på vannet og opp av vannet i 2020.  I perioder har vi hatt «stikk-innom-dugnader», dvs. ikke- 
organiserte dugnader med oppgaver som skal løses, og som kan løses når man selv ønsker. 
Matgruppa Andrimne, under ledelse av Anastasiia, har stått for en fantastisk forpleining under dugnadene. 
Dette har vært en kulinarisk opplevelse og sosialt lim i dugnadene.  
Takk for innsatsen til alle som bidrar! 
 
 
Event 
Eventer hadde vi planlagt en del av men dessverre ble alt avlyst på grunn av pandemien.  
 
 
Eiendeler: 
Båtlaget har gjennom de få årene vi har eksistert opparbeidet en anselig mengde eiendeler, stort sett relatert 
til bruk av Saga Oseberg.  Disse blir lagret på Odden, i container på Trelleborgodden og på Kystkultursenteret. 
Fra mars 2020 har vi felles lager på Ramdal, sammen med Vikinger i Vestfold, og Thomas Skjønberg har gjort en 
kjempejobb med å organisere lageret.  Takk til alle i båtlaget som har bidratt her også. 
 
 
Valgkomiteen har i år bestått av: Beate Veian, Kari Bjerkan og Lars Bill. 
 
Revisor har vært Knut Børge Knutsen. 
 
Økonomi: Båtlaget har i 2020 hatt en inntekt på kr. 201.515 og utgifter på kr. 237.815.  I regnskapet er både 
støtte til kjøp av MotorSaga og utgiftene tatt med.  Koronaen medførte også en del endringer i regnskap i 
forhold til budsjett.  Arne har gjort en flott jobb med å holde orden på penger ut og inn. 
 

 
 



Kurs- og opplæringsaktiviteter: 
Vi har planlagt kurs sammen med Vikinger i Vestfold og Telemark, men disse måtte alle avlyses pga. 
smittevernregler.  De eneste kursene vi rakk å arrangere før nedstengningen var førstehjelpskurs. 
Petter og Nina har laget et flott MotorSag-kurs og hatt opplæring av nye MotorSagførere.  
 
 
Medlemsmøter: 
Det har vært arrangert to medlemsmøter i 2020, inkludert årsmøtet.  Det var dessverre alt vi rakk før 
nedstengningen av Norge.  Båtlagets styre har forholdt seg strengt til smittevernregler fra FHI og Tønsberg 
Kommune og forhørt seg hos kommuneoverlegen ved tvil.  Dette har ført til svært lite aktivitet, men heller 
ingen smitte.  
På høsten arrangerte vi flere smedkurs og samlinger med vikingsøm på Vikingodden.  Dette var populære tiltak. 
 
Aktiviteter og arrangementer Båtlaget har 
deltatt på i løpet av året: 
Tønsberg Vikingfestival 
Halloween på Slottsfjellet 
Jubileumsdugnad på stien til Oseberghaugen 
Filminnspilling for BBC på Saga Oseberg og 
statister i Gildehallen. 

 
 
Styret takker alle båtlagets medlemmer for den 
fantastiske innsatsen som blir gjort, både på 
organiserte og frivillige «stikk- innom» dugnader 
og i forbindelse med forskjellige tillitsverv i laget. 
 
Vi er stolte av å kunne ha en så aktiv 
medlemsmasse i ryggen når vi går inn i en ny 
sesong med Saga Oseberg.  Også i 2021 skal Oseberg Båtlag være det foretrukne valget for vikinginteresserte 
sjeler  
 
Beste båtlagshilsen  Styret i Oseberg Båtlag 
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