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

November kom og gikk like rar og uforutsigbar som hele dette året har vært.
Som nevnt sist, fikk noen av våre frivillige påvist covid19. Det endte med at vi stengte ned i 3 uker.
Alt har gått bra med de som testet positivt, heldigvis.
Vi har kommet igang igjen med dugnader og kjører et stramt regime nå med påmelding og 
registrering i tillegg til krav om munnbind og spriting. Det ser ut for å fungere fint og folk er utrolig
lojale og forståelsesfulle for dette. Tusen takk alle sammen. Dette gjør at vi kan holde en aktivitet 
også i disse tider.
Aktiviteten blir noe begrenset på grunn av covid19, men også på grunn av det faktum at vinteren er 
underveis, med lave temperaturer, etterhvert snø og kortere dager.
Vi vil i større grad vurdere værforholdene ved innkalling til dugnader. Det er ikke alle ganger vi kan
gjennomføre dugnadene, men dette sender vi melding om.

Kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1400 til 1800 og 
søndager fra 1200 til 1600. 
Det er veldig mye jobb som skal gjøres. Vi prøver å holde hjulene (årene) igang i så stor grad som 
praktisk mulig.

Verktøygruppen: 
De har presset på seg nå siden det nærmer seg montering av sidebord på skipet. De ligger godt i 
forkant og er nok mer enn klare til å bidra.

Treskjærergruppen: 
Denne gruppen har flotte lokaler inne i fabrikken til Sætheren Element AS og er ikke påvirket av 
verken vær eller årstider.
Dette gjør at deres produksjon går uhindret videre. Som nevnt sist, er det produksjon av rokasser 
som er prioritert nå.

Byggeplass-gruppen: 
På beddingen fortsetter vi å bygge hyller og arbeidsbenker.
Det at vi har fått tak over gjør den ekstra atraktiv nå som det går mot vinter.
Vi legger mer gulv  slik at de som står å høvler sidebord kan få bedre plass å stå under tak.
Det montert opp en lyslenke i taket som gir et fantastisk godt arbeidslys i hele beddingen.
Produksjonen av sidebord fortsetter for fullt og vi nærmer oss den milepælen hvor vi skal montere 
det første.
I den forbindelse må vi ha på plass en mulighet for å dampe (steame) bordene slik at de kan bøyes i 
den fasongen vi trenger. Her må vi ha en eller annen form for steamgenerator.. Hvis noen vet om 
noe eller har noen gode ideer, hører jeg veldig gjerne fra dere.
Ellers så er fokuset nå på å rydde og organisere det som ligger rundt beddingen, med tanke på 
snørydding.



Smedgruppen: 
Tilbygget til smia er ferdig. Den er nå dobbelt så stor og med bedre tilgang på smeder og ambolter, 
har vi forventninger til at produksjonen skal øke kraftig. 
Når vi først begynner å montere sidebord, går det unna på både nagler og plater.

Tekstilgruppen:
Denne gruppen er også heldige med at de har lokaler innendørs på Jevnaker. Som nevnt tidligere, 
har Fredrik Skarstein stilt lokaler kostnadsfritt til disposisjon.
De har også vært stengt ned en periode på grunn av covid19, men er så smått igang igjen i mindre 
grupper. Påmelding skjer til Hilde Helene Wergeland. Hun sender ut info.

Barne/Ungdomsgruppen:
 Her fortsettes det med å planlegge og å lage gode løsninger til aktiviteter. Informasjon kommer 
etterhvert som vi har noe å fortelle.

Forpleiningsgruppen:
Som nevnt sist, lages og serveres det ikke mat foreløpig. Vi får se hvordan situasjonen er på nyåret.

Web og Design:
Informasjonsplakatene er ferdig produsert og distribuert. Ble veldig fine.
Det ble også de store informasjonsplakatene og skiltene som Odd Palerud as (Palerud Trykkeri) 
hjalp oss med. Tusen takk til dere også.
Det er satt opp skilt ved Åsaveien, informasjonstavler ved parkeringsplassen på Sundvollstranda 
med flott lys og de samme plakatene montert på containerveggen ved veien bort til Arbeidssenteret.
Informasjon på norsk og engelsk.
Neste skritt nå er å få laget et utkast til hvordan portalen fra parkeringsplassen og inn på 
Byggeplassen, skal se ut.
Enstor takk til Jan Petter Lilja Bye for alle bilder og flotte filmer. Vi er fantastisk heldige som har 
deg på laget.

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 meg (Tom Erik Andersen 40104488 eller e-post 
tom.erik@hardraade.no)  tilbakemelding på hvilke grupper dere er interessert i så legger jeg 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 

Siden dette er det siste Hardraade Nytt i år og det faktum at Julen nærmer seg med stormskritt, 
benytter jeg anledningen til hilse fra hele styret og alle gruppelederne og takke for et utrolig godt 
samarbeide i et vanskelig og utfordrende år.
Vi ønsker dere alle en Riktig God Jul og en God Nyttårsfeiring, så kommer vi sterkere tilbake 
neste år.
(Husk å sprite pipa skikkelig så vi ikke smitter Julenissen.)

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
              styreleder

mailto:tom.erik@hardraade.no


 

 

Noen bilder:

   

Ragnar Wergeland i full sving med 
å høvle sidebord. Det er han som 
dro igang hele dette prosjektet og 
skaffet oss en masse jobb i flere år 
(sukk).

(Takk Ragnar)

Lyslenken som Mads Robert skaffet, gjør natt til dag.
Fabelaktig flott.



 

Et samarbeide med Thomas Klevjer gjør at vi kan tilby 
flotte trykk i flere størrelser og prisklasser.
Noe til julegaver, presanger til fødselsdager/merkedager.

Ny flott trapp fra Kulturfjerten og 
verktøycontaineren og opp på 
Byggeplassen.
Den nye og større smia i 
bakgrunnen.



        

Informasjonstavlene er kommet 
opp på parkeringsplassen.

Anders Evensen, gruppeleder for 
Byggeplassen, er ganske så fornøyd med 
framdriften.

Beddingen by night.


