
  

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 31. mai:

Vi kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1600 til 2000. Vi sender ut innkalling 
med informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på telefonen.

Framdriften er upåklagelig. Antall frivillige øker og det normale nå ligger på mellom 30 og 40 personer hver lørdag. I 
tillegg kommer torsdagene hvor det også jobbes som besatt.

Opplegget for og med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) går meget bra. 
Elevene (og lærerne) imponerer fortsatt med sine kunnskaper og sin interesse for det de ser. Veldig hyggelig å ha 
dere på besøk.

Aktiviteten med besøkende grupper har øket noe veldig. Vi har hatt et stort antall både betalende og ikke betalende 
gjester. Det som er spesielt hyggelig er at også de som i utgangspunktet ikke skulle betale for omvisningen også har 
lagt igjen bra med penger, enten ved å vippse som rent tilskudd eller ved å kjøpe varer fra oss. Veldig hyggelig.

Vi har tatt vårpussen på Sæheimr og vært ute med både årer og seil. Kjempemoro. Tenk den dagen da vi kan gjøre 
det samme med vårt skip i full størrelse.

Vi har også kjøpt en liten båt, Vilje, som er en Åfjordfæring. Hun skal også brukes til trening og moro. Færingen er 
bygget mye likt med vikingskip og har litt de samme linjene.

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.

Mai 2022

HARDRAADE -NYTT



  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 1 :

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

4. klassetrinn fra Sundvollen Oppvekstsenter besøker Hardraade, mandag 30. mai 2022
De får kyndig veiledning av Ragnar høvedsmann.
Opplæring kan ikke begynne for tidlig 

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


  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 2:

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

Steinar og co jobber ufortrødent videre for å lære å seile et vikingskip. Flott gjort karer. Dette er gull for oss.
Rapporten er fra sist torsdag. 
Kan jo nevne at Saga Farmann, som de seiler her, har det samme utgangspunktet som vårt skip, nemlig 
Klåstad-skipet. Godt å høre at det oppfører seg fint i ruskete vær. Det kan bli tøft på Tyrifjorden også, 
Nordsjøen er bare en bagatell. 

En liten stemningsrapport her fra Sørlandet. Vi stevner mot Lindesnes etter å ha ligget i Mandal i natt. Venter 
frisk bris og litt grov sjø rett i mot når vi runder. Farmann oppleves som en veldig trygg båt, så det skal ikke 
være noe problem. Vi håper bare vi har nok strøm  Generatoren er ikke helt samarbeidsvillig  Vi får mye � � � �
oppmerksomhet underveis og har vært i agderposten og fevennen. God stemning om bord. Har også måtte 
sende en bestilling til Jan for å ta med materialer til reparasjon av hyttetaket etter et lite uhell med råa! 
Kos dere på dugnad I kveld!

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


  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 3:

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

Her ror vi Sæheimr til brygga ved Arbeidssenteret. Der hun skal ligge å trutne.

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


  

AKTIV SOMMER

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

Tidligere sendt ut varsel på at vi lager til et tilbud Aktiv Sommer i år også.

Dette er publisert i diverse viking forum, inkludert vår egen Facebook side.

Tidsrom lørdag 18 juni til søndag 3 juli, fra klokken 10 til 20 på Byggeplassen og evt Storøya hvis 
Sæheimr ligger der.

Dette blir minst like sosialt og trivelig som i fjor. Ettersom pandemien har sluppet taket, kan vi vente pågang fra 
både lokale og langveisfarende deltagere.

Oppgaver vi vil bemanne, avhengig av antall frivillige.

- Vertskap, info guide og en kaffetår ved bålpanna.

- Båtbygg, fortelle og demonstrere i f t hvilke kunnskap du har.

- Smie, vise smiing av saum. I noen grad la gjestene få prøve.

- Seil; vise frem seilduk fortelle om prosjektet, vise tegning av ferdig skip på beddingen.

- Salg, ha et tilbud av salgsvarer i boden, så langt det er praktisk mulig.

- Tilbud til barn; armbånd med runer, slingre snor, leker; balanse og 'vippe av pinnen' etc.

- Ro Sæheimr og Vilje.

Dette er den ytre rammen, vi fyller den med det du er best på.

Bli med, ha en trivelig sommerdag i Vikingskip miljø!

Med ønske om god bør, tjenlig vær og en grøderik sommer!
 

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Besøk på Byggeplassen

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

Besøk på Byggeplassen

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

Salg, Markedsføring og Inntekter på Byggeplassen.

Mai har vært en måned som viser god fremgang på byggeplassen.
Ikke bare får vi stadig nye frivillige og båtbyggingen går stadig fortere fremover.

Vi øker kraftig på andre områder.
Nå har pandemien for alvor sluppet taket.

I har hatt et dusin organiserte grupper på besøk.
Disse har i snitt lagt igjen ca 70 kroner på 'inngang'.
Salget var på ca 8 300,-.
Guiding ca 5 000,-.

Markedsføring- og bookingsamarbeid med hotellet er straks på plass, og vi har hatt de første bookingene derfra 
allerede!
Det fortsetter å øke i juni.
Og nå står snart vår egen markedsbod ferdig!

God sommer!

mailto:ragnar@hardraade.no
mailto:ragnar@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer, side 1:

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

Sæheimr er nå ferdig klargjort, med tjære og bunnstoff.

Hun er sjøsatt og har blitt rodd til brygga ved Arbeidsenteret, ligger der og trutner.

Da har Fredrik Dybdal og Olav Simon flekkbarket  furu i skogen til Hallingby.  Fredrik rappellerte seg opp til 14 meter 
og begynte derfra å flekkbarke. Olav gjorde det samme fra 7 meteren fra stigen og kl 1445 var de ferdige. 

Fredrik skyter klatretauet over                                                                                                                           Da er det godt å ha med seg
en passende grein.                             Olav når høyt nok med stigen.           Det blir høyt etterhvert.         et ekorn. 

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer, side 2:

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

  

DKS:
Før vi fant på aktiviteten - skriv eget navn i runer på lærbånd - hadde vi allerede hatt besøk av 3 klasser, så det 
måtte vi gjøre noe med. 
23 mai: 2 klasser på Vang Skole og 25 mai: 1 klasse på Ullerål Skole fikk besøk av Anette og Tom Erik slik at de 
som ikke hadde fått anledning til å lage navnelapper, skulle få det. Vi ble veldig godt mottatt.

mailto:knut@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 1:

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

7. mai, første lørdags-dugnad i mai: 
Vi fortsetter med det vi har drevet med hele tiden,  smie, båt og enda en båt og tilbygg/salgsbod på smiecontainer.
Rydding på plassen med tanke på så mye besøk vi får, bør ha prioritet fremover så det ser litt representabelt ut.

Ellers er Sæheimr nesten ferdig, og får siste "touch" av kjærlighet i morgen før sjøsetting litt senere.

Om noen tar seg av og lage litt mere brennved av all langveden i vedsjåen hadde det vært veldig fint og ha 
liggende fremover
både med tanke på DKS og andre happenings på byggeplassen fremover.

Lørdag 14.mai:
Kom mai du skjønne milde. nå er det bra vær utafor. og på tide med dugnad igjen.
Vi fortsetter å bygge båt som vi pleier,  Jan kommer også.

I tilegg trengs det alltid litt opprydding og stabling av ting på plassen.
Smiecontaineren går det litt sakte med for tiden så håper vi kan få på litt mere plank på den på lørdag. 

Sæheimr ligger fortøyd på brygga nedenfor arbeidsenteret for beskuelse. Det ryktes også om en rotur etter 
dugnaden på lørdag.

Lørdag 21. mai:
Da er det dugnad igjen, uten solskinn ser det ut som, men det bryr ikke vi oss om.
Vi fortsetter der vi slapp med båtbyggingen.  og tilbygg/salgsbod. 
5. bordgang er godt i gang, meginhufr blir bare bedre og bedre, og vi har i tilegg begynt å hugge på 2 beter.
Så det er jobb nok til alle.

I tilegg skal Sæheimr ut på tur rundt kl. 12 med kyndig høvedsmann fra Tønsberg, og noen reiser til Hallingby og 
flekkbarker emner til mast å rå kl. 11.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 2:

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

Lørdag 28.mai:
Da er det lørdag igjen.  og det betyr dugnad.

Jan stiller med sin ekspertise sammen med Aksel.

Da det ikke har vært dugnad denne torsdagen fortsetter vi der vi slapp lørdag.
Vi er godt i gang med 5 bordgang,  og fortsetter på denne.
Det tales om at det er litt lite bord til skipsplank, så det må prioriteres og lage mere av dette.
Ellers har vi jo meginhufr og 2 store bete-emner som også det kan jobbes videre på.
I tilegg må vi finne et fornuftig sted for å bearbeide spante-emnene våre. Evt. rydde litt plass.

Smiecontainer tilbygget står på vent da det ikke er mere furu tilgjengelig, det hentes 3
store stokker på lørdag som går rett på saga til å ferdigstille bygget. 
Pluss noen tilje-emner nærmest kjærnen på stokkene som skal tørkes for finhugging. 

Så still opp i sommerværet med arbeidslyst.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 3:

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

Hvorfor flekkbarker vi?

Flekkbarking av furu (Pinus sylvestris) utløser en reaksjon i treet som gjør at yteveden blir mer holdbar mot 
nedbrytere. Observasjoner av flekker på tømmervegger tyder på at flere av Norges eldre bygninger er bygget 
av trær som har vært flekkbarket, og disse bygningene ser ut til å ha tålt tidens tann ekstra godt. Med forventet 
fuktigere klima i fremtiden, en økende interesse for naturlig holdbare materialer og et ønske om å minske 
bruken av biocider, kan flekkbarking kanskje bli en del av fremtidens «impregnering». Den tekniske årsaken til 
den økte holdbarheten er fortsatt uklar, men det er flere studier som tyder på at stilbenene pinosylvin (PS) og 
pinosylvinmonometyleter (PSM) spiller en viktig rolle. I dette studiet ble kjemisk forsvar, med fokus på PS og 
PSM, analysert på flekkbarkede trær og ubehandlede kontrolltrær. Trærne kom fra to forsøksfelter, ett på 
Dovre og ett i Romedal, og prøvene ble hentet ut ett år etter flekkbarking. Den kjemiske analysen ble gjort med 
HPLC og vedens soppresistens ble analysert med en modifisert EN-113 test.
Det var få signifikante forskjeller mellom flekkbarkede trær og kontrolltrær i den kjemiske analysen. Den 
eneste signifikante endringen var en økning av PSM i yteveden i trær fra Dovre. Råtetesten gav få signifikante 
forskjeller før og etter flekkbarking. Trærne fra Dovre viste tendens til høyere innhold av stilbener i yteveden 
enn trærne fra Romedal, men prøvene fra Romedal viste likevel bedre motstand mot soppen. 
Kjernevedprøvene fra Romedal viste også en tendens til bedre soppresistens enn de fra Dovre, tross relativt 
likt innhold av stilbenene. Dette kan tyde på at det er andre forskjeller enn de vi har testet i dette studiet som 
er viktigere for soppresistensen i furuved.

Barkeoppdraget gikk fint forteller Olav Simon. Vi ble ferdige samtidig, så det var godt planlagt av Knut å sette 
en person til å bistå Fredrik. Flere personer ville bety å måtte stå og se på andre arbeide.  Fredrik Dybdal 
gjorde en kjempejobb med utfordring at han  hang i sele/rep mens han barket. Stort honnør for hans innsats.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 4:

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

Torsdags dugnader:
Vi fortsetter med det vi har drevet med hele tiden,  smie, båt og enda en båt og tilbygg/salgsbod på 
smiecontainer.

Rydding på plassen med tanke på så mye besøk vi får fremover bør ha prioritet så det ser litt presentabelt 
ut.

Ellers er Sæheimr nesten ferdig, og får siste "touch" av kjærlighet før sjøsetting.

Om noen tar seg av og lage litt mere brennved av all langveden i vedsjåen hadde det vært veldig fint og ha 
liggende fremover
både med tanke på DKS og andre happenings på byggeplassen fremover.

Nå begynner Meginhufr å ta form!  Arbeidet på denne fortsetter med hugging og høvling!
Spant og beter er også gode mål for øksa.
Smia må gjerne bemannes, skroget krever stadig mer av saum og roer.
Båtbyggerne vet hva de skal gjøre, og tar gjerne mot en hjelpende hånd. 

Blir vi mange nok fyrer vi opp bålpanne og koker kaffe! 

Bonus denne gangen er at vi kan bivåne Sæheimr, det første vikingskip på 1000 år på Steinsfjorden, hun 
ligger ved bryggen på Arbeidsenteret.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 4:

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

Tilpasning av femte bordgang på styrbord side

Nå går det unna med Meginhufr også. Ingen vil 
at andre skal vente på hverandre. Blir en liten 
konkurranse om å bli først klar til montering av 
Meginhufr.

mailto:anders@hardraade.no


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Mail: erlandroed@gmail.com Telf.: 928 89 225

To 7. klasser fra Tyristrand Skole på besøk i dag, 3. mai 2022

mailto:erlandroed@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Mail: erlandroed@gmail.com Telf.: 928 89 225

24.mai. Her har vi besøk av klasser fra Ullerål Skole og Ringerike Steiner Skole.

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Søndag 22. mai hadde DNT aktivitet på Sundvollstranda og vi benyttet selvfølgelig anledningen til å vise oss frem. 
Salgsboden (ikke helt ferdig enda, mangler bare litt tak, vegger, gulv og sånn) ble innviet og fungerte helt utmerket

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler, treskjærer-ting 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 salg/markedsføring, så bli med!

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

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


  

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 7.mai, Rikke, Grillpølser med potetsalat og grønn salat.  
Lørdag 14.mai, Reidun, Fiskesuppe og  foccacia brød.
Lørdag 21.mai, Gunn, Røkelaks, spekeskinke, eggehakk, potetsalat, grønn salat og loff.
Lørdag 28.mai, Kjersti, Linsesuppe med baguetter og flatbrød.

Og som alltid - kaker og kaffe.

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?

Den sosiale verdien av dette kan vanskelig overvurderes.   

De er 6 aktive i Matgruppen nå. De gjør en kjempejobb, men vil gjerne ha med flere hender.                              

MATGRUPPEN: 

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

mailto:rikke@hardraade.no


  

Verktøygruppa holder Byggeplassen med skarpe verktøy i tillegg til båtklemmer og annet utstyr som vi trenger 
mye av nå.
Vi prøver å få igang noe på onsdager på Hole Arbeidsenter fra 1800 til 2000.

Vi trenger noen som kan hjelpe til med å slipe høvler og annet utstyr et par timer i uka på torsdager eller 
lørdager.

VERKTØYGRUPPEN:

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

Her er vårt nyeste tilskudd.  
Åfjordfæringen Vilje, som vi 
også skal bruke til trening, 
opplæring og moro

Her ligger Sæheimr 
til trutning. 
Er i skrivende stund 
tatt i bruk. Stor stas.

mailto:momolteb@online.no


  

TRESKJÆRERGRUPPEN:

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

     

   

     

Ivar Sortland har sponset Hardraade og 
kjøpt en rokiste. Her overrekkes diplom 
fra leder for treskjærerne, Henrik Moen til 
Ivar Sortland. Dette er den tolvte rokisten 
som er solgt.

Midgardsormen, en 
side av rokassen

Slik ser rokassen ut.

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 1:

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

Om du ønsker deg ei linskjorte, så syr Tekstilgruppa denne for deg. 
Du betaler kun for materialene (ca 500-600,- pr skjorte) 
Vi er tilstede i Småkårstua på lørdag om du vil bestille. 
Ta kontakt med Kristin eller Hilde Helene som tar nødvendige mål og kan svare på eventuelle spørsmål.

Om du ønsker billigere lin må du skaffe dette selv på Ikea, samt vaske og stryke det før du leverer det tll tekstilgruppa. 
Du trenger 2,5 meter.

Jeg viser til tidligere utsendt invitasjon til Plantefargingssamling 19.-21. mai 2022.
Flere har gitt meg tilbakemelding om at de ønsker å delta - men de er på ferie denne uken rundt 17. mai.
Vi har pr i dag kun 2 påmeldte, ergo har vi bestemt oss for å utsette samlingen til høsten.
Opplegget blir mye det samme, men på høsten vil vi ha et rikere mangfold av sopp og vekster å sanke fra. 

Ny dato for samlingen blir 1. - 3. september 2022. Samme sted og opplegg.

Da håper jeg det passer for alle som har lyst :) 

Skriftlig påmelding ønskes på mail eller pm på min facebook.  

Mvh Hilde Helene
 

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 2:

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

Her står dronning Åsta Gudbrandsdatter i sin fineste stas.
Hun var gift med Sigurd Syr og er moren til Harald 
Hardraade.

Tekstilgruppen bruker henne til å vise elevene (og andre) 
hvordan et antrekk kan være.
Veldig flott og alt er håndsydd.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 3:

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

Hei alle kreative sjeler

Nå er vi forhåpentligvis kvitt de begrensninger korona har lagt på oss - og vi kan igjen legge planer.

Jeg er glad for å kunne fortelle at Kristin Aase Skagen har sagt ja til å dele ledelsen av tekstil med meg.

Her er en liten presentasjon av Kristin:

Kristin viste tidlig interesse for håndarbeid, det var hennes store hobby som barn og hun fikk mange teknikk-
kurs.

Hun valgte tekstilutdannelse og videre Statens- håndverks- og kunstindustriskole med hovedvekt på klær og 
kostymer.

Kristin har studert gamle drakter, tekstillære, tilvirkning, modellering og konstruksjon. Hun jobber i kunstfeltet 
med en ydmyk tilnærming av kunnskap fra tidligere tider, det vi arver, som vi kan ta med oss videre.

Hun har deltatt på utstillinger og var med å starte opp Den Kulturelle skolesekken i sin tid!

Kristin har turnert rundt omkring med bidrag og utstillinger. Hun benytter gjerne skulptur og objekt i eget 
arbeid, og har samarbeidet mye med regissører og koreografer med ansvar for scenografi og kostymer til 
teater og dans.

Kristin har jobbet som lærer i skolen siden 1983, for det meste innen eget fagområde. I tillegg har hun 
eksamen i pedagogikk.

Til daglig driver hun egen kunstskole med lokaler i Vikersund. 

Vi ønsker henne varmt velkommen i gjengen!

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 4:

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

Lørdag 28. mai 2022 - kl. 11 møttes vi til møte/kick-off i Tekstilgruppa. Vi tok møtet på byggeplassen på 
Sundvollen. 

Her fikk dere hilse på Kristin,som vi har en presentasjon av på foregående side. En kapasitet som vi er stolt og glad 
for å få med på laget. 
Vi skal snakket om pågående og nye aktiviteter i gruppa. Seilmakergruppa er også invitert, siden flere der bare 
venter på sammensying av seilet - og det blir nok ikke før sommer/høst 2023. Vi vet alle at lediggang ikke er bra ;) 

Vi kan nevne:

* Søm av klær til de frivillige. Vi har ei gruppe som har sagt seg villige til det, men det er plass til flere. Kristin og jeg 
tar mål og klipper, samt holder styr på bestillinger osv.

* Vi får råull fra 20 stk. Gammelnorsk spælsau i begynnelsen av juni gratis, og vi tenker å vaske ulla i fjorden 
mellom egnede rister slik de gjorde før i tiden. Ulla kan for eksempel brukes til varafell (funn i Oseberg) som kan 
selges til inntekt for foreningen. Vi kan også tenke spinning, toving osv. - mulighetene er mange.

* Vi har takket ja til en Oppstadvev i gave fra Henrik Moen. Vi regner med denne kommer opp i Småkårstua ganske 
snart.

* Styret har bedt om et Oseberg-telt sydd av det impregnerte linstoffet vi har fått i gave. Skal vi ty til 
industrimaskiner til de lange sømmene? Er det evt. noen som har kontakter med mulighet for å få låne slik maskin? 
Har vi ressurser i gruppa som vil ta på seg en slik jobb?

* Vi har fått en del meget grovt garn av Eirik, Kristin har en teknikk hun ønsker å dele med oss. Kan det være noe 
for salg? 

* Idemyldring - Hvilke aktiviteter savner du?

mailto:hildehelene@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, side 1:

Mail: erlandroed@gmail.com Telf.: 928 89 225

Sokna Skole har matpause.

Må ha det litt moro også. Her er det Ullerål Skole som leker.

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Ragnars Hjørne:

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

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

Ragnar forteller historien om Hardraade Vikingskipforening. Del 8:

Materialer til skipet – jern
4000 saum
Til skipet skal vi smi tilsammen ca 4000 klinknagler, eller saum som vikingene kalte dem.
Til dette har vi skaffet ca 500 meter karbonfritt stål. (Vi har valgt å ikke lage jernet selv, en prosess
som ville krevd mange tusen timer håndverk over flere år).
Saumen smis av ca 10 cm lange emner, som en slår ut et hode på i smia. Med hode er de ca 7cm
lange. De legges umiddelbart i varm tjære, for å impregnere metallet. Dette er viktig av to grunner:
1. Et lag av vår egenproduserte, tyritjære bremser rusten betydelig, slik at saumen får en
    betydelig lengre holdbarhet.
2. To materialer som passer særdeles dårlig sammen er nettopp eik og jern. Eik er et surt
    materiale som påskynder forvitringen av jernet. Jern bidrar til at eik blir svart og forvitrer fortere.
    Begge deler motvirkes effektivt av det tynne laget med tjære i mellom. Dette er kunnskap vi har
    arvet fra vikingtiden, og gjenfunnet basert på mange arkeologiske funn av vikingskip.
    Saumen skal så tres gjennom hull i overlapp mellom skrogplankene, deretter hamres enden tilbake
    over en skive, og skaper et hode på hver side som effektivt klemmer plankene mot hverandre.
    Skivene het selvfølgelig også noe helt annet i vikingtid: de het roe.
    Denne teknikken kalles klinkbygging, og har vært brukt i Norden i minst 1200 år. Så vi kan trygt
    kalle det tradisjonshåndverk!
    I tillegg til all saumen skal det også smis noen hundre spiker av forskjellig dimensjoner for å binde
   sammen andre deler av skroget. Smedene lager også beslag til rokistene, også de basert på funn fra
   Osebergskipet.
   Jern anvendes også til en hel mengde verktøy. I Hardraade har vi valgt å bruke dels gammelt
   autentisk verktøy som for eksempel øksene og moderne verktøy som stålhøvler.

Oppsummert: Jernet og smeden har hatt helt sentrale posisjoner i utviklingen av skipene våre, helt fra
før vikingtid til moderne fartøy i dag!

mailto:ragnar@hardraade.no


  

MÅNEDENS FILMER:

Et lite eksempel blandt mange som viser hvor tøffe damene i Hardraade Vikingskipforening er.

En ny film fra Jan Petter Lilja Bye. Hvor heldige vi er som har så mange dyktige og positive mennesker med oss.
Nyt filmen.

Hvordan bygges et vikingskip. Film nr. 2 av Lucas Stephens.

https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/335168002019976/

https://www.youtube.com/watch?v=oeg1OBl6-AE&t=20s

https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/335168002019976/

https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/335168002019976/
https://www.youtube.com/watch?v=oeg1OBl6-AE&t=20s
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/335168002019976/


  

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 under Hardraade Vikingskipforening og 
på hjemmesiden vår www.hardraade.no

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

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