
  

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 30.november:

Vi kjører med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1500 til 1900. Vi sender ut innkalling med 
informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på telefonen.

Vi minner om at de som melder seg inn som medlemmer i oktober, november og desember kun skal betale halv 
årskontingent, altså kr.125,- for enkelt medlemmer og kr.200,- for familie.

Ellers har november vært en svært aktiv og effektiv måned.
Monteringen av omfar (sidebord) går stadig raskere etterhvert som vi får trening. 
Frammøte på dugnadene er mer og mer imponerende og arbeidslysten er helt på topp.
Vi kan ikke fullrose nok alle våre gode hjelpere som er med på å bygge vikingskipet.
Håper at Jan Vogt Knutsen har rett i anslaget på at vi skal ha skipet på vannet til st.Hans 2024, men i mellomtiden 
skal vi lære mye mer og ha det fantastisk morsomt med å praktisere lærdommen!

At så mange kan ha det så morsomt med å drive med noe vi ikke kan, er helt spesielt. Vi føler oss med rette 
priviligerte som kan være med på dette. 
Er det flere der ute som har litt lyst til å prøve, så bare kom, det er plass til oss alle med de forutsetninger vi har.

Dette blir siste Hardraade-Nytt før Jul. Vi har derfor laget en ekstra innholdsrik utgave denne gangen, slik at dere har 
litt oppbyggelig stoff å lese på gjennom en lang desember. Vi håper at innholdet også denne gangen pirrer 
interessen. Det er takket være dere alle, som på forskjellig vis gjør dette mulig.

 

Vi benytter derfor anledningen til å takke for en eventyrlig innsats og ønsker dere 

En Riktig God Jul
Neste Hardraade-Nytt kommer i begynnelsen av februar. 

Desember 2021

HARDRAADE -NYTT



  

Deltakelse i arrangementer.

Julemarkedet 11.og 12 desember i Fengselshagen.

Vi trenger flere hjelpere til Julemarkedet. Fredag 10.des. 1800-2000 (rigge til 
stand i Fengselshagen. Lørdag 11.des.1030 – 1630. Søndag 12.des. 1130 – 1800. 

Ta kontakt med Ragnar på telf. 936 12 263. All hjelp er god og velkommen!

Vi deltar på Julemarkedet 11.og 12 
desember. Vi skal ha stand i 
Fengselshagen og ønsker oss 
mange besøkende.

            
            Bilder fra desember 2019

 



  

Høstblot 20.nov. 2021

Prosjektleder Knut Grande gjennomførte blotshandlingen på ei 
(gummi)høne. Var innmari gjenstridig, men måtte gi tapt til slutt. 
Du tuller ikke med prosjektlederen vår!

Vi hadde noen hyggelige timer sammen hvor Jan orienterte om 
dagens situasjon og hvordan han ser for seg framdriften.

Morten og Steinar informerte om endel krav og regler vi må forholde 
oss til når skipet skal tas i bruk. Det er et ganske omfattende 
regelverk som vi så snart som mulig må forholde oss til. Det må bl.a. 
utdannes skipsførere og mannskap for å kunne drive med betalende 
passasjerer.  Vi er jo stort sett en haug med landkrabber og har mye 
å lære før vi kan dokumentere nødvendig kompetanse. Enda mer 
moro! Hvor skal dette ende.

Erland Røed holdt et foredrag i ord og bilder om vikingtiden på 
Ringerike med Stein Gård og Halvdanshaugen som sentrale steder. 
(Ligger øst for Steinsletta.)

Bjørg Marie Jarstad foreslo å etablere en musikkgruppe og ga oss 
en forsmak/eksempel på hvordan det kan høres ut. Vakkert.

Høstblotet ble gjennomført på aller beste måte.
Rikke hadde laget en flott Power Point presentasjon med mange 
flotte bilder fra årets aktiviteter.
I tillegg hadde hun ordnet med mye pynt og bakt loff til jegergryta 
som Gunn hadde laget.
Flere hadde bakt kaker til kaffen. Kjempegodt!

Koronaen for ta skylda for at det ikke var «stinn brakke», men det får 
vi ta igjen neste gang.

En svært vellykket og trivelig kveld. Takk til alle. 



  

Forslag om ny gruppe
Kontaktperson: Bjørg Marie Jarstad,

Telf.: 991 69 830   –   e-post: b.jarstad@live.no

Bjørg Marie Jarstad kom med et morsomt innspill under Høstblotet  
lørdag 20.nov.

Skal vi starte en Musikkgruppe? Med hovedvekt på hva slags musikk 
vi tror vikingene brukte?

Her finnes det selvfølgelig ingen fasit, men det kan bli mye fin musikk 
allikevel. Vi kan jo støtte oss til gammel folkemusikk, samisk joik, andre 
urfolk som kanskje har noe tradisjonsmusikk vi kan prøve oss på.

Bjørg framførte en liten melodi som hun improviserte med stemmen og 
trommen. Det var veldig fint og vi som hørte på kjente det i hjertet.

Er vel en forutsetning eller ihvertfall en fordel hvis du driver litt med 
musikk fra før.

Det å finne fram til musikk vi føler passer inn i det vi driver med, 
kan fort bli en utfordring i seg selv, men også gjøre det spesielt og moro.

Håper noen tenner på tanken og tar kontakt med Bjørg Marie. 



  

Økonomi og andre forhold:
Prosjektet «Bygging av full-skala vikingskip», har et budsjett på NOK 7,0 mill.
Vi har vært heldige så langt, og fått støtte tidlig nok til at alle viktige aktiviteter har løpt uten heft.  Vi fikk 
kommunale oppstart-midler,
og støtte fra sparebankstiftelser og private sponsorer som har gjort dette mulig.  Medlemskontingent har også 
vært et viktig bidrag, 
sammen med salg av artikler vi har laget. 
Vi har fått inn nesten NOK 3 mill så langt.  I tillegg har vi fått stor hjelp og gode innkjøp fra lokale firmaer og 
leverandører.

Prosjektet går godt, med god framdrift og med stødige hjelpere.
Vi har 2 erfarne skipsbyggere inne på byggeplassen, hvor begge har bygget tilsvarende skip i Tønsberg.  Dermed 
får vi god støtte og opplæring i det vi bidrar med, og trygg veiledning gjennom alle stadier i prosessene.
Vi satser på at båtbygger nr 3 kommer inn nå ved årsskiftet.  Han er også erfaren, selv om han ikke har bygget 
vikingskip.

Hele prosjektet er tuftet på frivillighet og dugnads-innsats.  Det har vært viktig for oss å «registrere verdien» av 
dette frivillige arbeidet, derfor føres det regnskap med hvor mye det jobbes.  Som dere har sett av tidligere 
Hardraade-Nytt er det mange grupper som holder på, og vi registrerer timer på alle gruppene.

En mørk kveld midt i november 2021, hvor det deltok mer enn 20 personer, passerte vi 31.000 arbeidstimer.
Vi anslår å trenge ytterligere 12-15.000 timer for å få skipet ferdig.

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Så litt om beter, som er «bjelke-laget» som dørken / gølvet skal legges på.  De ligger på tvers av skipet, og skal stive av 
spantene i toppen.Betene skal ha tilpassinger både over og under: under skal den ligge på spantet, og må tilpasses rundt 
det.  På oversida skal den ha form som holder dørken på plass. Dørke-bordene er 80-90 cm lange, og skal passe mellom 
betene. 

Alle hugges for hånd, 18-19 stykker.

Glad hilsen

Knut Grande

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

For å tilpasse det enkelte bordet i skipssida, er det mye pusling:

Etter noen runder med tilpassing, er det tid for justering av kanter og ender for å få plane, pene skjøter. Finhøvling 
langs anleggsflaten mot forrige bord, og i kortenden.

Så må det lages et «pynte-spor» både på utsida og innsida som naglene skal settes etter, før bordet kan legges 
på og klinkes fast.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Skipet har en karakteristisk form. Et snitt midt på skipet viser formen når bordene skal legges på hverandre.

For å oppnå riktig form, har vi en tabell fra Saga Farman, som sier hvor langt opp- og ut bordet skal ligge i forhold 
til kjølen, og hvilken vinkel det skal ha akkurat der.  Da er det laget et hjelpemiddel.

Og for å få bordet til å ligge i riktig posisjon når det neste bordet skal legges på, låser vi bordet fast med støtte 
under og stein oppå.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Og så kan det hende at vi får en sprekk.  
Det må fikses før vi går videre, og det ordnes i morra.

Beter må 
høvles 
for å få 
sin 
endelige 
form

Knut i full mundur, klar til å 
legge ned noen lange beist av 
noen furuer hos Erik Audun 
Utistog på Hensmoen. Kanskje 
det kan være emner til årer?

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Tak over Brekkebåt:  Vi fikk en båt til reparasjon. 

Den ble først målt opp av prof. emeritus Arne Emil Christensen, for at det skal lages tegninger av alle trebåter 
bygget i Norge.

Så fikk vi båten, hvis vi ville ha den som et «trenings-objekt».  Og det vil vi.  Men slik reparasjon bør foregå under 
tak, derfor bygde vi bæring for tak. Taket er presenningen vi har fra Tjæremile-prosjektet.
 
Einar og Anders tok første økt for å få opp bære-systemet, og Steinar tok supplering av bære-systemet og 
montering av presenningen.

Gavl-vegger kommer snart (ligger foreløpig i bilen).

mailto:knut@hardraade.no


  

Tilvirkning av  rokassene har nå høy prioritet, og tilgang på eik fra beddingen har gitt oss                                           
mulighet til å lage hele kassen i eik.

Hengsel-løsningen er under utarbeidelse og vi har allerede fått noen rokasse-sponsorer.

Anette arbeider med lærarbeide til drikkehorn.

Vi har ferdig virke til 5 rokasser. Er i gang med montering. Krevende jobb.

Alm skåret sist sommer i 2020 har sprukket opp mye. Lager fjøler av restmaterialer,                                                         
klar for julesalg. Løp og kjøp!

Ved maskinhøvling av eikeplank til rokassen, får vi fint strø som kan brukes til kaninbur m.m. Selges i poser. Samarbeider 
med Anette.

Full fart på alle mann.

       

Treskjærergruppen:

Mail: henrikmoen1@gmail.com, Telf: 905 59 970

     

Gualtiero i Treskjærergruppa 
møtte overraskende opp sist 
lørdag i Småkårstua og kunne 
levere et antall håndtak til 
Tekstilgruppa, som skal 
benyttes til håndtak på små 
poser/vesker, som Tekstil skal 
selge på Julemarkedet.

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

Tredje omfar er allerede ferdig montert! Helt fabelaktig. 
Vi begynner faktisk nå i november å montere fjerde omfar, det hadde vi nok ikke trodd for et par måneder siden. 
Vi kan ikke gi nok honnør til dugnadsgjengen som arbeider med dette. Imponerende!

Det betyr at vi nå også må begynne å forberede spanter og beter. Her må vi finne trær med gode emner til dette.

 Det er plass til flere i prosessen med å klargjøre de neste bordene, i hvert fall på torsdager.

Jan Vogt Knutsen, som er vår faglige støtteperson i kraft av å være profesjonell skipsbygger, har laget en tankerekke 
på framdriften i prosjektet. Hvis det går som tenkt, så setter vi skipet på vannet til st.Hans  2024.

Noe av det første vi må gjøre er å få meginhufr-stokken, som ligger i Steinsfjorden, opp av vannet før isen legger 
seg. Vi skal begynne å jobbe på den i løpet av vinteren/våren. Det er et arbeide som tar flere måneder. 

Dere har hørt om meginhufr-stokken mange ganger, men hva er det?
Det er gammelnorsk og betyr «den store sterke stokken». Den har en sentral 
funksjon i hele stabiliteten av skipet. Derfor meget viktig. Den monteres på 
toppen av spantene.

                                    Det er mye som skal på plass innen det og vi kommer 
                                    tilbake med informasjon om framdriften i 
                                    Hardraade-Nytt framover.
                                                                          

BYGGEPLASSGRUPPEN:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Jan Vogt Knutsen med 
kona Helle. (hun baker 
forresten noen 
kjempegode kaker)

Anders får viking-fletter av 
Bjørg Marie.

mailto:anders@hardraade.no


  

Vi oppfordrer alle til å ta med seg egen kopp, bolle/tallerken og spiseredskap. Da sparer vi både miljø og penger.
Ber også om at vi fortsatt melder fra om vi kommer. Vanskelig ellers å bestemme hvor mye mat som må lages.

Månedens meny var:
Lørdag 04.nov. Kjersti, Linsesuppe.
Lørdag 11.nov. Gunn, Brun lapskaus.
Lørdag 18.nov. Rikke og Gunn, Lapper.
Lørdag 25.nov. Bente, Minestronesuppe. 

Og som alltid, kaker til kaffen.

Er vel kanskje ikke den store informasjonsverdien i 
månedens meny, men for de som deltar, er det veldig populært og det kan kanskje friste fler?
  

De er 5 aktive i Forpleiningsgruppen nå. Gjør en kjempejobb, men vil gjerne ha med flere hender.
                                                                

FORPLEININGSGRUPPEN: 

Mail: rikke@hardraade.no, Telf: 476 25 883

Har ikke blitt den helt store organiserte aktiviteten enda, men det kommer. Spesielt 
hyggelig at endel ungdommer har kommet for «egen maskin». 
Veldig moro og dere er varmt velkomne.

BARNE -OG UNGDOMSGRUPPEN:
Mail: anette@hardraade.no, Telf: 988 49 453

Et felles måltid er alltid 
sosialt og hyggelig.

Bente og 
Rikke.

Thorvald 11 år er bitt av basillen.

mailto:rikke@hardraade.no
mailto:anette@hardraade.no


  

Som kjent skal det være Julemarked i Hønefoss 11. og 12. desember. Hardraade Vikingskipforening skal ha en 
rikholdig stand i Fengselshaven hvor vi også forteller om framdriften i skipsbyggingen og selvfølgelig har 
egenproduserte varer for salg. 

Kom og hør!    Kom og kjøp!
Vi trenger flere som vil være med i salgsgruppen. Gjerne en ekstra engasjert person som vil ta litt ekstra ansvar når 
vi er ute på ulike happenings som Julemarked, Ringeriksdagen, Holedagen, informasjonskvelder osv. 

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler, treskjærerting osv. 
Salg er viktig for foreningens økonomi og rekruttering/promotering. Ta gjerne kontakt med rikke@hardraade.no for 
mer info.
Har du en kremmersjel i deg og/eller har interesse for markedsføring, så meld deg!

MÅNEDENS FILM: 
Det er episode 55 som vi legger ut idag. Jan Petter Lilja Bye har laget nesten 60 episoder og har dokumentert 
utviklingen i prosjektet på en mesterlig måte.
Vi velger derfor ut episoder som viser noen høydepunkter i prosjektet vårt. 
I månedens episode markerer vi at vi skal veve vår egen seilduk i ull fra norsk spælsau. Dette er et kjempeprosjekt 
som vi har vært i tvil om vi våget å gå inn på, men med Hilde Helene i spissen for Tekstilgruppa og Seilmakergruppa 
og hennes ukuelige optimisme og pågangsmot, så drar vi igang.
Hilde Helene er en av de som virkelig fortjener å hylles. Som leder for Tekstilgruppa, har hun sørget for kurs og 
informasjon og sørget for at vi holder oss innenfor de aksepterte løsningene for Vikingtiden. Hun har stor kunnskap 
som hun raust deler med oss andre og har knyttet til seg ekspertise som vi drar nytte av hele veien. 
All ære for den jobben du gjør Hilde Helene!
Dere finner alle episodene på You Tube under Hardraade Vikingskipforening.  Det ligger også masse informasjon på 
Facebook siden vår.

Kos dere, håper det er av interesse:

SALGSGRUPPEN:
Mail: rikke@hardraade.no, Telf: 476 25 883 

https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/583080612945315

mailto:rikke@hardraade.no
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/583080612945315#https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/583080612945315
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/583080612945315#https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/583080612945315


  

Nå er to av de seks vevene igang! Sveiping av disse renningene viser seg å være noe utfordrene. Vi brukte 12 timer 
på første, og 10 timer på den andre. Det er tungt arbeide. Her ser du noen bilder fra dette. 
Neste sveiping er planlagt den 10.desember.

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

Mail: hildehelene@gmail.com, Telefon: 402 91 410  

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

Mail: hildehelene@gmail.com, Telefon: 402 91 410  

Julemarkedet 11.-12.des.
Tekstilgruppa lager noen vesker/poser med flotte trehåndtak, luer og nøkkelringer for salg på julemarked. Fra og 
med desember blir det tekstiltreff i Småkårstua på Sundvollen hver lørdag mellom 11 og 15. Velkommen inn i vår 
lune hule.

Tirsdagstreff:
Temakveldene den 16. november og 30. november gjennomføres som planlagt på Jevnaker mellom klokken 18 
og 20.30.
Forøvrig utsetter vi kveldstreffene og prøver ut Småkårstua istedet på lørdager. Tror det er vel så sosialt og 
hyggelig.  

Loftet vil fortsatt bli brukt til kursing, møter o.a., i tillegg skal Anne Kristin sitte der å veve sin del av seilet.  
Interesserte er velkommen til å komme innom for å titte, kjenne, lukte og kanskje hjelpe til litt om ønskelig. 

Småkårstua på Sundvollen:
Tekstil har nå fått mulighet til å lage seg en koselig og lun plass på byggeplassen, vi kan benytte Småkårstua 
som har en liten vedovn og koselig atmosfære. Ole Anders lager benker til oss, vi har fått tak i bord - og vi har 
planer om å trekke masse puter med ullstoff som vi har fått av Eirik Raude.

Småkårstua gir oss mulighet til å møtes på lørdagsdugnader uten å fryse fingrene av oss, noe mange gleder seg 
til. 
Lørdagsdugnadene er fra klokken 11 
til 15, matgruppen serverer deilig mat 
ca. klokken 13. Ber om at dere sier 
fra hvem som kommer av hensyn til 
Forpleiningsgruppen.
De som guider gjester vil følge dem 
bort til Småkårstua slik at vi blir en 
aktiv del av byggeplassen.

Har du innspill og ideer - ta kontakt!

Småkårsstua 
er blitt 
innbydende og 
trivelig. Fint å 
kunne benytte 
den nå som 
vinteren 
kommer.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Treningsseilas med Saga Farmann og Oseberg.

Kompetansebygging for fremtidig drift av skipet vårt.

I høst fikk Morten Molteberg og Steinar Gravdal anledning til å bli med på treningsseilas med vikingskipene i 
Tønsberg. Steinar var med 11 – 12 september med et mannskap på Saga Farmann bestående av erfarne og 
uerfarne råseilere. Steinar var også med Saga Farmann en helg for 2 år siden. Morten var med på et mer omfattende 
kurs 9 – 11 oktober hvor 3 skip var i bruk. Saga Farmann, Saga Oseberg og Gaia. Her var det med flere erfarne 
råseilere, blant annet høvedsmenn på Lofotr, Gokstadkopien som er tilknyttet vikingmuseet på Borg i Lofoten.

Begge helgene var seilingsområdet i ytre Oslofjord 
med base på Bolærne fort. 

Den første helgen bød ikke på de store 
utfordringene da det var litt lite vind. Men allikevel 
nyttig å lære seg nye posisjoner, begrep og 
kommandoer. 

Morten fikk litt mer å bryne seg på som mannskap 
både på Saga Oseberg og Saga Farmann.

Vi fikk tilsendt mannskapsboken som er utarbeidet 
av Oseberg båtlag på forhånd. Det er en fyldig 
beskrivelse av ord og utrykk om bord, seil og 
rohåndtering, posisjoner 
og kommandolinjer mm. Det er ingen tvil om at 
det er mye å sette seg inn i.

mailto:st.einar641@gmail.com
mailto:momolteb@online.no


  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Råseilkompetansen som benyttes på dagens vikingeskip er stort sett 
hentet fra de gamle Nordlandsbåtene som hadde råseil. 
Ord og uttrykk som f.eks bolina, priaren, fremsten, remma, tolla, kaie mm. 
er hentet herfra.

For å bemanne et skip på denne størrelsen, klar for seilas, kreves det 
minimum 8 - 10 mann som har et minimum av erfaring. 
Det er mange posisjoner som skal bemannes og hvor en er avhengig av at 
noen vet hva en skal gjøre når kommandoene kommer. 

Mannskapet deles inn i tre. Akterskip, midtskip og fordekk. 
Ansvarsoppgaver som kan nevnes og som bør innehas av erfarne folk er 
Høvedsmann, (skipper på moderne språk), Båtsmann (nk), midtroper, 
(ansvar for midtskipet) halskar, (ansvar på fordekk), m.fl. 

Selv om det hjelper litt å ha seilerfaring fra moderne båter, så er det noe 
helt annet å håndtere en råseilbåt. Det er få hjelpemidler ut over fysisk 
styrke og pågangsmot. For de som har seilt moderne tupperware-båter 
som reagerer raskt og kontant på ror og seil, så er Saga Farmann som å 
seile et lokomotiv i forhold. Manøvre og vendinger må planlegges i god tid. 

Den mest krevende manøveren med råseilbåt er å gjøre en stagvending. 
Dvs. å snu båten opp mot vinden for å seile i motsatt retning. Alternativet 
er å gjøre en kuvending. Men dette fører til at en mister mye høyde hvis 
man ønsker å komme seg i retning mot vinden. 
Da Morten var med så fikk de til dette da det var tilstrekkelig vind og fart.

mailto:st.einar641@gmail.com
mailto:momolteb@online.no


  

Det sosiale aspektet ved å seile med disse båtene er uvurdelig. Det er en flott gjeng som det er lett å bli kjent med. 
Den første helgen hadde vi god mat, sang og underholdning under teltduken som vi spente opp over råa. De fleste 
av oss overnattet også på dekk under teltduken. 
Seilhelgen i oktober hadde litt mer komfort inne på forsvarets gamle anlegg på Bolærne. 

Etter disse helgene så har vi fått tydeliggjort at det er svært mye å lære og erfare for å kunne håndtere disse båtene. 
For å bygge denne kompetansen hos tilstrekkelig mange medlemmer i Hardraade, så må vi begynne nå. Denne 
kompetansen kan vi kun hente hos våre venner i Tønsberg.

27 november inviterte vi representanter fra Tønsberg opp til oss på byggeplassen. Dessverre ble det noe 
sykdomsfrafall, så det ble kun Dan Cato Fagernes, styreleder i båtlaget Farmann som kom. Men han er den mest 
sentrale og viktigste personen, slik at vi fikk klarlagt hvordan vi ser for oss å kunne dra nytte av hverandre på best 
mulig måte uten å utnytte hverandre. 

Det er ulike krav som stilles fra sjøfartsmyndighetene avhengig av hvordan vi skal drifte skipet. Skal vi som planen er, 
benytte det med passasjerer som skoleklasser og andre grupper, så er det en egen forskrift vi må følge, hvor 
sikkerhet og kompetansekravet hos mannskapet er høye.

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545

mailto:st.einar641@gmail.com
mailto:momolteb@online.no


  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Saga Farmann har valgt å ikke bruke skipet kommersielt foreløpig. Dette fordi skipet skal seile utaskjærs og 
internasjonalt med forskjellige regler i det enkelte land. Da er det Saga Oseberg som først og fremst benyttes. For 
å seile med Saga Farmann så må du være medlem i båtlaget. 
Vi oppfordrer på det sterkeste medlemmer til å melde seg inn i Farmann båtlag for å få denne muligheten. Å drifte 
et treskip i denne størrelsen er ikke bare å være på sjøen. Det er like mye tid som går med til vedlikehold, 
klargjøring, sjøsetting om våren, samt opptak og klargjøring for vinteropplag om høsten. Dette er også kompetanse 
vi må tilegne oss for fremtidig drift og vedlikehold.

Som en forening med kun frivillige så er det som hos oss basert på dugnadsarbeid.  Vi må derfor påregne å måtte 
delta på noe dugnad der også. Utgangspunktet er ca 10 dugnader, men det vil bli arrangert flere helgedugnader 
både vår og høst med mulighet for rimelig overnatting og sosialt lag. Ved å delta på en om våren og en om høsten, 
så fyller vi et minimum av det som kreves. Som medlem får du også tilgang til å delta på kurs som kreves for å 
være fullverdig mannskap om bord.

Det vil i mars 2022 bli arrangert en helg med 
sikkerhetskurs, mannskapskurs og førstehjelp. 

Som belønning for medlemskap og deltakelse på kurs
 og dugnader så får du anledning til å bli med på 
spennende seilingshelger, og ikke minst lengre 
planlagte tokt.

mailto:st.einar641@gmail.com
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OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Saga Farmann planlegger neste sommer å legge ut på 6 – 8 ukers tokt. Turen går fra Tønsberg til Rogaland med 
deltakelse på rikssamlingsjubileet etter slaget i Hafrsfjord for 1150 år siden. Videre derfra går ferden til Danmark. 
Deretter opp langs svenskekysten til Tønsberg. Som godkjent mannskap kan en melde seg på en uke i slengen.
                                                                      Dette toktet er et treningstokt for den virkelig store reisen som etter      
                                                                      planen starter i 2023. 

                                                                      Denne går inn i Østersjøen, inn på elvene i Russland, ut i Svartehavet, 
                                                                      til Istanbul (Miklagard), rundt i Middelhavet, kanskje ut i Atlanteren,       
                                                                      Spania, Portugal, Frankrike, Storbritannia, kanskje via Island. Dette er  
                                                                      en reise som er planlagt å ta 3 år med seiling ca 3 mnd i året. Her er    
                                                                      det mulighet for en historisk og eksotisk seilas i samme                         
                                                                      farvann som Harald Hardraade, Olav Haraldson, Sigurd Jordsalfar mfl. 
                                                                      seilte i med tilsvarende skip.

                                                                      Det er ikke nødvendig med seilerfaring fra før da kursene og teorien er 
                                                                      grundig lagt opp. Sammen med praksis om bord, så lærer du fort. Har  
                                                                      du erfaring fra før, så vil du kunne gå gradene raskere. Har du              
                                                                      interessen og tenker at det bor en potensiell høvedmann i deg så er     
                                                                      det bare å hive seg på. Å bli godkjent som høvedsmann er en lang       
                                                                      prosess. For føring av båt over 50 fot så kreves det                               
                                                                     fritidsskippersertifikat. 
                                                                     
                                                                      Vi skal diskutere i styret hvordan vi evt. vil bidra til dette fremover.

mailto:st.einar641@gmail.com
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OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET:

Steinar Gravdal, mail: st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.:  913 59 545 

Noen vil kanskje tenke at en ikke har tid til enda et engasjement utover deltakelse i dugnader hos Hardraade. 
Men vi må tenke og akseptere at noen må bruke noe av sin dugnadstid til å skaffe seg kompetanse for fremtidig 
drift av skipet vårt. Det vil være kjedelig når båten endelig ligger på vannet og vi ikke har mannskaper som kan 
bemanne det. 
For å melde deg inn i Båtlaget Farmann så kan dere gå inn på nettsiden sagafarmann.no. Når det blir registrert 
så vil du få tilgang til mail med info om årsplan samt facebooksiden og Spond som er en info og 
påmeldingsarena til arrangementer.
Kjenner du noen som har seil eller storbåterfaring og som evt. har interesse av å lære seg å seile vikingskip, så 
prøv å få de med. 
Ta gjerne kontakt med Morten eller Steinar hvis du ønsker å vite mer. Melder du deg inn i Farmann så er det fint 
om du sier i fra til styret i Hardraade. Det er greit for oss å vite hvem som blir med på dette løpet, samt at vi kan 
koordinere evt. påmelding til kurs og dugnader etc.

Med hilsen

Morten og Steinar

mailto:st.einar641@gmail.com
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Rapport  fra Tjæremilesamling 26 november 2021 på Ringerike.
Vertskap Hardraade Vikingskipforening v/Ragnar Wergeland.

     

                     Tyrirot stablet før kløyving 2018

Formål:
Fredag 26 november 2021 samlet vi en gruppe interesserte i forbindelse med tjæreproduksjon. 
Samlingen fant sted på forskjellige lokaliteter på Ringerike. Utgangspunktet er at 
Fortidsminneforeningen har igangsatt et prosjekt for å ivareta behovet for milebrent tyritjære.
Formålet med samlingen var å innlede og bygge et nettverk relatert til Fortidsminneforeningens 
prosjekt. Tema var i hovedsak: Gjennomgå og formidle erfaringer knyttet til Hardraades 
tjæremileprosjekt i 2018/19. 

Haga gård -Tjæremila:
Vi startet dagen på Ask, Haga gård. Her var vi på tjæremila som ble bygget våren 2019. Alf Johan 
og Steinar gjennomgikk milas plassering, konstruksjon og egenskaper. Alle deltakerne fikk dermed 
en førstehånds oppfatning av hvordan en mile kan konstrueres. Vår mile er dog en av mange 
fremgangsmåter. Størrelse og utforming ble gjenstand for formidling, materialbruk, stabling, 
brenning og tapning ble beskrevet. Det var stor nysgjerrighet knyttet til volum og kvaliteten på 
tjæra.

TJÆREMILEGRUPPEN
  Mads Robert Birkeland, 

mail: mads@hardraade.no, telf.: 992 24 456
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Rapport  fra Tjæremilesamling 26 november 2021 på Ringerike.
Vertskap Hardraade Vikingskipforening v/Ragnar Wergeland.

Ask Gods – Eik:
Neste stopp ble besøk til Ask Gods, hvor eier Fredrik C. Løvenskiold tok i mot 
oss. Han ga en kort orientering om godset og parken. Videre kikket vi på en 
stor eik som skal felles, med tanke på emner til vikingskip. Et hyggelig besøk 
med lovende resultater. Eika har potensielt to gode spantemner, men det 
avhenger av kvaliteten på virket i stammen. Stammen har endel skader og sår, 
og antydninger til råte. Dog et veldig positivt møte med grunneier!

Eggemoen – tyrirot:
Ferden gikk videre til Eggemoen, hvor vi inntok en enkel og velsmakende lunsj.
På Eggemoen  fikk vi gå inn på hogstfeltene tilhørende Tronrud Engineering, 
som omkranser flystripa. Der fikk vi se etter egnet tyrirot. Hogstfeltene og 
skogmoene på Eggemoen er digre, og skal i følge Tronrud inneholde store mengder tyrirot som vi kan få tilgang til!

Steinar beskrev de forskjellige typene røtter, pekte på og vurderte de emnene som var å finne innenfor et relativt 
lite område. Alt fra siste års hogst, stubber av forskjellige arter, og det forjettede funn: ca 70, år gammel fururot 
hvor bare kjernen; tyriveden er tilbake!!  Vi foretok et enkelt opptak av en egnet rot som viste seg å ha gode 
kvaliteter. Det ble fort konstatert at maskinell framgangsmåte er langt mer effektivt og ryggbesparende enn 
manuell framgangsmåte!
Bruk av maskiner til å plukke tyrirot er i vår skala det eneste realistiske alternativet. Tilgang på 
maskin og annet verktøy, samt kyndig maskinfører, er avgjørende for volumet av tyrirot, og i neste 
omgang; tyrispik. 
Vi gjennomgikk kort og skissemessig de forskjellige biotopene og skogtypene hvor tyri er å finne.

TJÆREMILEGRUPPEN
  Mads Robert Birkeland, 

mail: mads@hardraade.no, telf.: 992 24 456
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TJÆREMILEGRUPPEN
  Mads Robert Birkeland, 

mail: mads@hardraade.no, telf.: 992 24 456

Rapport  fra Tjæremilesamling 26 november 2021 på Ringerike.
Vertskap Hardraade Vikingskipforening v/Ragnar Wergeland.

Sundvollen – prosess og videre arbeid – vikingskip:
Neste stopp: Sundvollen med tyrirot, byggeplass vikingskip og Hole arbeidsenter.
Kort omvisning på byggeplassen, beskrivelse av skipet vårt og materialer samt metoder.
En kort økt i produksjonshallen på Arbeidsenteret; utfordringer og metoder i prosessen å lage spik 
av rot! Sortering i feitved, ytved, og brenneved. Anbefalt verktøy, Hydraulisk vedkløyver, av 
tilstrekkelig størrelse, styrke og kvalitet. Øks og sag kan brukes, primært i formidlingsøyemed. Øks,
klubber og kiler er hensikstmessig i den siste finkløyvingen... Til dette hadde vi tre små og 
gjenstridige røtter..

Oppsummering:
Oppsummerende prat fant sted i Småkårstua på bygdetunet samme sted, hvor hver enkelt kom med 
innspill til videre arbeid og prosess. Klar plan om å holde kontakt. 
Lars Erik holder i trådene, han har hovedansvaret på vegne av Fortidsminneforeningen med midler fra 
Riksantikvaren.

En foreløpig konklusjon er å brenne første mile på Guvihaug (Notodden) i juli 2022.  
Alternativt; brenne en mile på Ask i samme periode.
Begge alternativ beror sterkt på materialtilgang, mannskap ressurser og vær.

Grunnet de forskjellige deltakernes reisevei ble samlingen avsluttet kort etter 17.

Ragnar.

mailto:mads@hardraade.no


  

Fortsetter med sliping, vedlikehold og produksjon av nye hjelpeverktøy.

Den store saga til Arbeidssenteret er nå montert opp igjen etter at området den står har blitt rettet av og asfaltert. 
Den har vært til kjempehjelp for oss.
Småkårsstua er nå klar til bruk. Det er montert en vedovn og fine benker. 
Det er vasket og malt. Hyller er montert. Flott å ha det tørt sted til papirer. Blir en kjempeplass nå i vinter.

I tillegg har det blitt skåret askeemner til store båtklemmer. Det behovet har plutselig øket veldig. De monterer jo 
omfar fortere enn noen kunne tenke på Beddingen. 
Emnene ligger til tørk på hemsen i Arbeidssenteret. Nok et eksempel på hvor heldige vi er!

Vi trenger fortsatt flere som vil bli med å lage verktøy.

VERKTØYGRUPPEN:

Mail: momolteb@online.no, Telf: 913 59 545 

mailto:momolteb@online.no


  

Ragnars Hjørne:

Mail: ragnar@hardraade.no 
Telf: 936 12 263

Ragnar forteller historien om Hardraade Vikingskipforening. Del 3:

Midler og mile!

Midler:

Det er to ressurser som må til utenom de fysiske materialene. Personer og penger!

Kort fortalt har vi jobbet iherdig og kontinuerlig med begge deler.

Pengene er vanskeligst! 

'Med det tredje skal det skje!' SpareBankstiftelsen Ringerike ble søkt om penger, en gang, to ganger,

på tredje forsøk kom positivt svar, og hvilket svar: tilsagn om inntil 1 500 000,- ! Med forbehold om

at vi skaffer tilsvarende summer i offentlig støtte! Det har vi greid! Tilsagnet fra 

SpareBankstiftelsen utløste at vi startet prosjektets byggefase. Videre har vi fått penger fra en rekke 

offentlige instanser og private sponsorer, vi jobber kontinuerlig med dette og skal presentere en 

fullstendig sponsorliste senere.

Mile:

Å bygge et vikingskip er på papiret ganske enkelt. 

Vi skal bygge en litt stor robåt, og trenger bare fire materialer:

Trevirke (eik og furu), Jern, stry til tetting (ull eller lin) og tjære.

Vi tok det siste først; alle materialene må være med helt fra begynnelsen, og tjære tar lengst tid å 

fremstille. 

Klåstadskipet – Saga Farmann – sjøsettes, 
skipet vi har valgt å bygge en versjon av

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Vi måtte lage en tjæremile og fylle den med tyrispik, skaffe folk og ressurser, og håpe på tjenlig 

vær! Dette startet vi med i oktober 2018. Tjæremile er kort fortalt et stort bål pakket inn i torv som 

brenner fra utsiden og innover, tyriveden i midten vil ettersom den blir varmet opp koke ut tyri som 

renner ned i en trakt under mila.

 Først måtte vi tilegne oss kompetanse: her fikk vi stadig tips om en kar fra Dovre, Steinar Moldal. 

Det var innertier, en solid mentor med masser av erfaring. Han ble med!

Deretter sted; Alf Johan Berggaard grunneier på Ask stilte område til disposisjon. Ikke bare mile 

men også store arealer til parkering og seminar.

Egen kompetanse var det lite av, der ble Mads Robert og Alf Johan sentrale. Dypdykk i eldre 

litteratur og kontakt med andre tjæremiljø ga kunnskap som ble bekreftet og utfylt av Steinar.

Samtidig meldte det seg en økende strøm av frivillige som mente at nå måtte vi begynne å gjøre 

noe.

Utover vinteren hugget vi opp en haug med tyrived til 10-12 sekker med småstykker: tyrispik.

Det gikk ca 400 dugnadstimer bare til dette.

I mai arrangerte vi seminar om milestabling med deltagelse og støtte fra Nordic Tar Network.

Dagen etter tente vi mila! For et bål! Røyken kunne sees fra Sollihøgda! Ut av mila rant det sorte 

gull, ca 150 liter. Full suksess!

Ragnars Hjørne:

Mail: ragnar@hardraade.no 
Telf: 936 12 263

Klåstadskipet – Saga Farmann – sjøsettes, 
skipet vi har valgt å bygge en versjon av.

Mile, forts.:
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Ragnars Hjørne:

Mail: ragnar@hardraade.no 
Telf: 936 12 263

Klåstadskipet – Saga Farmann – sjøsettes, 
skipet vi har valgt å bygge en versjon av.

Steinar Moldal viser stabling av tyrispik i tjæremila. Mila er akkurat tent.

Mile, forts.:

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Ber dere igjen om å laste ned appen Gnist. Den er en viktig informasjonkanal, men meldingene kommer som før 
også på epost. Hvis dere gir Anette (Anette Coucheron 988 49 453 eller e-post: anette@hardraade.no)  
tilbakemelding på hvilke grupper dere er interessert i så legger hun det inn. Da vil dere få informasjon om det som 
skjer i disse gruppene via e-post og Gnist.

Minner om at det ligger masse informasjon, bilder og filmer på Facebook og på hjemmesiden vår 
www.hardraade.no

Tilslutt kommer vi med en oppfordring til flere om å betale kontingent som er kr.250,- pr. år for enkeltmedlem og 
kr.400,- pr. år for familie.  Bedrifter: Bedriftsmedlem kr.2500 pr år (til og med 14 ansatte) og kr.4000 pr år (15 
ansatte eller mer) Konto nr: 2280.40.47828

Vi ønsker dere alle en god førjulstid! 

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               Redaktør
Telefon: 401 04 488
E-post: tom.erik@hardraade.no
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