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Askeladdens DNA på Sjøen for Alle 2018!
Askeladdens DNA bygger på tusen års båtbyggertradisjon!
Henrik J. Askvik grunnla Askeladden eventyret i 1911 på samme sted som tredje
generasjon Askvik i dag har sitt daglige virke og hovedkvarter.
Henrik J. Askvik startet med å bygge det som nå er Norges nasjonalbåt Oselvaren
som har tradisjoner over tusen år tilbake i tid.
Henrik J. Askviks sine sønner var senere blant de aller første i Norge som i 1957 tok i
bruk det nye byggematerialet glassfiber armert polyester i produksjon av båter.
Dagens moderne Askeladden båter videreført av tredje generasjon Askvik har derfor
et DNA som bygger på over tusen års båtbyggertradisjon fra Os!

Oselvaren og Oselvarverkstaden!
Oselvaren er en smekker robåt, mykt byget av tynne materialer og bare tre
bordganger. Oselvaren er kjent som en svært lettrodd båt, rask seiler og en trygg og
sjøsiker båt.
På 1800-talet var Oselvaren den dominerende båttypen blant fiskerne på hele
Hordalandskysten, og etter den store endringen i fiskeriene rundt forrige
hundreårsskifte, da fiskerne begynte å ta i bruk større båter som de satt motor i, var
det bare Os og Strandebarm som overlevde som båtbyggerbygder i Hordaland.
Oselvarverkstaden er en stiftelse i Os i Hordaland som har som formål å ivareta
båtbyggerhåndverket i samsvar med tradisjoner og strenge krav til kvalitet, og å føre
båtbyggerkunsten videre til nye generasjoner ved systematisk og grundig opplæring
av nye båtbyggere.
I dag jobber fire båtbyggere og to lærlinger med nybygg og reparasjon av Oselvarar i
Oselvarverkstaden.
Oselvarverkstaden har blitt tildelt Olavsrosa av Norsk Kulturarv. I 2016 ble
Oselvarverkstaden som den første og foreløpige eneste norske tradisjonsbærer
oppført på den prestisjetunge UNESCO-listen over immateriell kulturarv som kun har
16 oppføringer på verdensbasis!

Jonny!
Jonny er den første plastbåten i Askeladdens historie og den direkte forløperen til
dagens moderne Askeladden båter.
Jon og Nimann Askvik var de to sønnene til Henrik som bygde den aller første
plastbåten i 1957 og den fikk naturligvis det klingende navnet Jonny.
Jon og Nimann hadde lang erfaring som Oselvar byggere og Oselvar DNA’et er
nokså lett gjenkjennelig i denne første generasjonen av plastbåter fra Askvik i Os.
Importen av påhengsmotorer til Norge ble frigitt i 1957 og det satte samtidig fart på
evolusjonen. Jonny var derfor den første robåten som også var forberedt for å kunne
utrustes med en liten påhengsmotor.

Askeladden C83 Cruiser TSI Båt-, Outboard- og
Teknologirevolusjonen er her!
Askeladden C83 Cruiser TSI er siste mutasjon på DNA stammen!
Askeladden C83 Cruiser TSI er den perfekte day-cruiser for opp til 10 personer på
dagstur, 6 personer på weekendtur og 4 personer på langtur. Her finnes en stor og
sosial cockpit, stor badeplattform med egen sun-lounger, solseng i cockpit, ordentlig
pantry for weekend- og langturer, soveplass for 4 – 6 personer under dekk, og eget
baderom med toalett og dusj.
Denne nyvinningen er proppet med teknologi, og inneholder flere
verdensnyheter, som lanseres i det norske markedet sammen med C83 Cruiser
TSI.
•

ASKELADDEN C-COMMAND
(Se egen pressemelding)
Askeladdens eget on-line system for navigasjon, informasjon, management og
entertainment

•

SUZUKI DF350 ATXX 350 HK PÅHENGSMOTOR MED
KONTRAROTERENDE DUO-PROPP SYSTEM
Denne motoren leverer et unikt grep i vannet med retningsstabilitet,
akselerasjon og akterover effekt ingen andre kan matche. Sammen med
Askeladdens TSI-teknologi, gir dette en unik ytelse, drivstofføkonomi og
kjørekomfort

•

WALLAS DIESEL KOMBINERT LUFT- OG VANNVARMER
Dette nye varmesystemet gir deg både varmluft og varmt vann, og styres via
ASKELADDEN C-COMMAND

•

CAN-BUS EL. SYSTEM
CAN-BUS med integrasjon og management via ASKELADDEN C-COMMAND

•

ASKELADDEN TWIN STEP INFUSION HULL TECHNOLOGY – TSI
Båten er støpt med vakuum infusion, vinyl ester, sandwich-kjerner og
multiaxial armering for å spare vekt, øke stivhet og forbedre komfort.
Skroget har to stepp for å redusere friksjon, planingsterskel og forbruk, og
samtidig øke toppfart.

Oselvaren, Jonny og Askeladden samles på Sjøen for Alle!
På Sjøen for Alle kan publikum selv oppleve DNA’ets evolusjon fra Oselvaren via
Jonny til den ultramoderne Askeladden C83 Cruiser TSI!
Oselvaren og Jonny finner publikum i den Historiske Sjølyst-Utstillingen i E-Hallen på
stand E01-05 og Askeladden C83 Cruiser TSI står i C-Hallen på C02-14.

"På Sjøen for Alle kan publikum se Askeladdens evolusjon fra tusen år tilbake
og frem til i dag!"
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