DRAKEN HARALD HÅRFAGRE
Draken Harald Hårfagre, det største vikingskip bygget i moderne tid, er en gjenskapning av de
«storskipene» som beskrives i sagaene. I disse skipene ble havskipets gode seilingsegenskaper
kombinert med krigsskipets bruk av årer.
Draken er bygget etter en kombinasjon av arkeologisk materiale, norsk båtbyggertradisjon,
opplysninger fra sagalitteraturen, utenlandske samtidskilder og billedlige framstillinger
Draken har 50 årer. Det trengs to mann ved hver åre for å ro skipet. Fullt mannskap blir derfor
på minimum 100 personer. Det er nok med 32 mann for å seile skipet. Draken er ca. 35m
lang og ca. 7.5 m bred, deplasement er ca. 70 tonn. Skipet er bygget i eik, og har et silkeseil
på ca. 280 kvm.
Draken ble bygget på Vibrandsøy i Haugesund, der skipet fremdeles har sitt hjem.
Byggingen startet i mars 2010. Skipet ble sjøsatt 4. juni 2012. 2013 ble brukt til prøveseiling
langs norskekysten og å teste ut trim på skrog, vendinger, ror og generell handtering av skip
og seil.
I 2014 la skipet ut på sitt første utenlands tokt. Seilasen gikk til de britiske øyer
Sommeren 2016 seiler Draken Harald Hårfagre til Amerika.
Mer info om Draken Harald Hårfagre

Terje Andreassen
Terje Andreassen var prosjektleder for byggingen av Draken fra 2008 – 2012. Under
foredraget vil han fortelle om hvordan et av sagatiden storskip ble gjenskapt på Vibrandsøy.
De to første årene gikk med til forstudier, inkludert bygging av testbåter og å oppspore det
beste som var å finne av eikeskog, silkestoff og hamp til tauverk. I 2010 var 10 båtbyggere på
plass ved verftet og selve byggingen av Draken kunne begynne. I februar 2012 mønstret Terje
av. Han er nå Havne- og farvannssjef i Kystverket.
Dragon Harald Fairhair. The construction of a Viking Dragon Ship
Björn Ahlander
Björn Ahlander begynte som skipper på Draken i 2012. Under foredraget vil han fortelle om
erfaringer fra prøveseilingene som har pågått de to siste årene, inkludert den dramatiske
episoden da Draken brakk masta utenfor Shetland i 2014. Björn vil også fortelle om den
planlagte seilasen til Amerika neste år.
Björn Ahlander er fra Gøteborg, og har mange års erfaring fra seilskip. Blant annet var han
ansvarlig for rekonstruksjonen av riggen til Ostindiefareren Götheborg, en replika av et skip
med samme navn fra 1738. Han var også riggmester på skipets tokt, blant annet på den to år
lange reisen til Kina. Björn har i mange år vært skipper på svenske skoleskip, deriblant
seilskuten Atlantica.
Draken Harald Hårfagre på tokt, sommeren 2013 og 2014
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