
  

Hei alle glade Vikinger, GODT NYTT ÅR!
Her kommer en oppdatering pr. 31.januar:

Vi er i gang igjen og kjører med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1500 til 1800. Vi sender ut 
innkalling med informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på telefonen.

Ellers har desember og januar vært rolige måneder på grunn av smittevernstiltak, men vi startet så smått opp igjen 
15.januar. Bra frammøte av ivrige skipsbyggere.
22.januar inviterte vi til åpen dag på Byggeplassen i forbindelse med at vi skulle klyve «Beistet». Dette er den største 
stokken i det lasset med eiketømmer vi kjøpte fra Danmark. 1,20 m i diameter, 14 m lang og en vekt på ca. 8,5 tonn.
Den skulle vi klyve med kiler og slegger!
Stor suksess. Vi var vel rundt 50 personer pluss noe barn, som var med på begivenheten. Etter ca. 3,5 timer 
(inkl.lunsj) delte «Beistet» seg i 2 flotte halvdeler. Rette, flate og fine. Det kunne ikke gått bedre!

I tillegg begynte vi å dele Meginhufr-stokken. Denne våget vi ikke å kun satse på å klyve, så der brukte vi motorsag 
som hjelp. Hadde den sprukket feil, hadde vi ingen plan B å ty til.

Ungdomsarbeidet vårt kommer inn i fastere former etterhvert. Nå starter vi opp med et opplegg som vi håper vil bli 
interessant for ungdommene. Vi gleder oss ihvertfall. Mer omtale et annet sted i bladet.

Vi har en positivitet, entusiasme og glede over det vi gjør, som er helt unik. Det som også er moro er at besøkende 
som kommer merker dette og kommenterer det. 
Forpleiningsgruppen sørger for mat, kaffe og kaker, noe som styrker det sosiale ytterligere. 

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.

 

Desember 2021 og Januar 2022

HARDRAADE -NYTT



  

En hilsen fra 
treskjærerklubben 
Tverrved i Asker.

Kjempehyggelig. Tusen 
takk.



  

Gave fra en av våre medlemmer.

Lars Jacob Hvinden som tidligere drev RAUKR Vikingleir i Røykenvika, har donert en hel rull med teltduk i lin.
Han har vært medlem hos oss lenge og med sin dype interesse for historie og Vikingtiden, har han vært veldig 
interessert i hvordan det går med oss.
Med hans store kunnskap om dette, er det gledelig for oss å få gode ord i tillegg til rullen med linduk.
Det er synd at han har valgt å avvikle RAUKR Vikingleir. Han gjorde en kjempejobb i å få alt så autentisk som 
mulig, men alt har sin tid.

Vi takker så mye og setter stor pris på både gaven, gode ord og ditt medlemskap hos oss.

Her har vi tatt med et par bilder fra den gang leiren var i drift og det ble tilbudt både båtturer, overnatting og mat.



  

Som mange av dere vet har vi samarbeidet med Steinar 
Hybertsen om en historisk dokumentarfilm fra Ringerike.

Hovedfokus i filmen er de to vikingkongene Olav den Hellige 
Haraldson og Harald Hardråde Sigurdson. Halvbrødrene fra 
Stein gård!! 
Premieren er på Ringerike kultursenter i Hønefoss.

Her er linken til programmet: 
https://www.ringerikekultursenter.no/Program/Vis/687 

Vikingkongene fra Ringerike

https://www.ringerikekultursenter.no/Program/Vis/687


  

Prosjektleder informerer

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

Svend Otto i Arbeidssenteret, ble takket av like før jul, under en liten samling på Arbeidssenteret, Sundvollstranda.

En uvurderlig hjelp og støtte, og alltid et blidt ansikt og hyggelig svar.

Fornyet avtale om bruk av området og utstyr er på plass, i samme omfang som til nå og vi håper på et like godt 
samarbeide med påtroppende leder Thomas Lovasz. 

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Her illustreres hva som skal skje med Meginhufr-stokken:
Den skal splittes, og vi skal lage 2 like. Hver av disse skal hugges slik som skissa viser, hver med lengde på ca 15,5 
meter.
Når den ene delen er klar til å legges på, skal den først legges inn i ei kasse hvor kassa og delen varmes opp 
(steam / vanndamp i et døgn eller to) for å kunne formes langs det bordet som allerede ligger der (omfar 6).

Stokken sett fra enden med 2 stk. meginhufr markert.

mailto:knut@hardraade.no


  

Emner til Rune-steiner er inspisert. Forbereder transport til byggeplassen lør 18. febr fra kl 11. 
Marthe stiller med hest og utstyr, for å dra det på plass. Forbud mot motorferdsel, må vite.
Det er 2 store emner til Rune-stein, og 2 like, speilvendte, som skal markere portal inn til 
byggeplassen.

Prosjektleder informerer

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

mailto:knut@hardraade.no


  

Henrik Moen var innom kontoret til Nils Olav Sætheren en dag. 

Hadde laget en fin takke-diplom til han for at vi får bruke et stort areale på 150 m² på bruket hans, kostnadsfritt!

Egil Jansson hadde skåret ut et fint motiv på en 1.klasses eike fjøl. Baksiden hadde et bilde av noen treskjærere, 
montert som collage, og en takk brent inn ved siden av bildet.  

Han satt stor pris på oppmerksomheten, og sa vi kunne få være hos han til båten sjøsettes. Tusen takk Nils Olav.

       

Treskjærergruppen:

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

     

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

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

Hengslekoden endelig knekt av Ken Gorman og Terje Marka. Første kassen er til justering og tjæring.

Etter en iherdig innsats av Ken og Terje Marka ble rokasse nr. 1 ferdig onsdag 11.12.
Det var meningen å få den med på Julemarkedet, men her tok «omikron»innersvingen på oss. Atter en avlysning. 

Piotr , vår første rokasse-sponsor vil få Diplomet overrakt på beddingen på nyåret. 

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ptfIE-eWkpk&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=1

På lørdag 29 januar kom Pjotr Wranicz til byggeplassen og fikk inspisert den første ro kassen med messing 
skilt, påført hans navn og nr.1 på kassen. 
Det var Morten som fikk vervet Pjotr som første kasse sponsor for vel 1 1/2 år siden. 
Kassens tilstedeværelse på byggeplassen har allerede gitt oss 2 nye sponsorer, og flere er i anmarsj.

Her er linken til en video som viser overrekkelsen til Pjotr Wranicz:

mailto:henrikmoen1@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ptfIE-eWkpk&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=1


  

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

Her er 4 av 5 fjøler. 
Det er alm skåret i 2020 som fikk litt for rask tørke med sprekk dannelsen. 
Det meste var uegnet for treskjæring, men det var en god del emner som kunne omdannes til fjøler. 
Satt inn med olivenolje skjedde en forvandling som fremhevet et nydelig fargespill og forsterket strukturene i 
treverket. 
Det er mere på lager. Det er hengt på en bruksanvisning for vedlikehold. 
Eik, Ask, alm og furu er antibakterielle. Går plasten en høy gang. 
Her blir det meste av trevirke foredlet, fra botsganger til vikingskip, rokasser, serveringsfjøler og mye mer. � �

Selv om Julemarkedet ble avlyst, greide Anette og Henrik å selge alle fjølene allikevel. Godt med noen kroner i 
kassen.

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

Vi er igang med fjerde omfar. Merker at det går fortere etterhvert som vi får mer erfaring. 
Vi kan ikke gi nok honnør til dugnadsgjengen som arbeider med dette. Imponerende!

Siden vi har vært nedstengt siden før Jul er det først nå vi kan begynne med å forberede spanter og beter. Her må vi 
finne trær med gode emner til dette.

 Vil fortsatt gjerne ha med flere i prosessen med å klargjøre de neste bordene, i hvert fall på torsdager.

Meginhufr-stokken, som har ligget i Steinsfjorden, kom opp av vannet før isen la seg (nesten). 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?
Ordet 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.              

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Her ser vi starten på fjerde 
omfar.
Moro!

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

6. desember. Meginhufr skal opp av Steinsfjorden. Tiden gikk litt i fra oss, men vi har Knut Grande og Svend Otto 
Sundby på laget, da løser det meste seg.
Knut i tørrdrakt med motorsag og Svend Otto med traktor og vinsj. Knut måtte nesten dykke helt, før han fikk tak i 
stokken, men da gjorde vinsjen resten. Svend Otto dro den bort til beddingen med traktoren og fikk lagt den på 
plass. Nå står splitting og forming igjen og det tar noen måneder. Må ikke glemme å takke alle som var med og hjalp 
til. Det var uvurderlig hjelp. Arbeidslaget f.v.: Svend Otto, Knut, Tom Erik, 

Ragnar, Thomas Lovasz (ny leder av Arbeidsenteret 
etter at Svend Otto ble pensjonist), Olav.

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 15.jan. Reidun, betasuppe.
Lørdag 22.jan. Rikke, elggryte og ris.
Lørdag 29.jan. Gunn, brun lapskaus.

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 barn og unge 
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.

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


  

Anette rigget opp salgsstanden sin den 22.jan. Vi har nå så mye fint å by fram at det er bare moro.
Salget gikk livlig noe vi takker for. Hver krone kommer til nytte.

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!

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

Anette viser 
fram noe av 
det vi tilbyr.
Løp å kjøp!

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


  

MÅNEDENS FILMER: 
Det er episode 62 og 64 som vi legger ut idag. Jan Petter Lilja Bye har laget over 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 62 viser vi hvordan vikingene delte opp tømmerstokken med kiler og slegger. Et tungt arbeide 
som krever sin mann og kvinne. Dagens stokk er bare kalt for Beistet. Med sin vekt på rundt 8,5 tonn så er det 
ikke småtteri å håndtere for håndmakt. Allikevel så greide vi å dele Beistet på 3,5 time inkl. Lunsj. Fantastisk!

I episode 64 forteller vi litt om treskjæringen, salgsartikler og økonomi. Vi har vel grunn til å være litt stolte?
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:

https://www.youtube.com/watch?v=H_TQb6fJfj4&t=58s

https://www.youtube.com/watch?v=MQknQBj8a2c

https://www.youtube.com/watch?v=H_TQb6fJfj4&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=MQknQBj8a2c
https://www.youtube.com/watch?v=H_TQb6fJfj4&t=58s


  

Oppfordring til medlemmer om innmelding i båtlagene Saga Farmann og Saga Oseberg
For de av dere som leste grundig siste Hardraadenytt i 2021 så skrev vi en artikkel om erfaring som et
par av oss har hatt med å delta på seilas med skipene i Tønsberg. Der oppfordret vi interesserte
medlemmer til å melde seg inn i båtlagene i Tønsberg.
Vi ser at vi allerede nå må tenke på fremtidig drift av skipet vårt når det forhåpentligvis får vann
under kjølen i 2024. Det er ikke tenkt at båten bare skal stå til pynt. Den skal brukes så mye som
mulig til ulike aktiviteter for medlemmer, skoleklasser, kulturformidling, eventer osv.
For å realisere dette så må vi ha kompetente mannskaper klare. Et vikingskip er ikke en hvilken som
helst båt. Det må bygges opp kompetanse på håndtering over tid. Denne kompetansen finnes i
båtlagene i Tønsberg. Båtlaget Oseberg er, sammen med Båtlaget Farmann, en mulighet da de har en
drift som kanskje er mer lik hvordan vi vil drifte vårt skip. De opererer på litt ulikt vis. Farmann kan
ikke ros, og har andre løsninger med hensyn til seil og rigg enn vi planlegger. Begge båtlagene er
veldig relevante for å skaffe oss nødvendig kompetanse på medlemsnivå.
Som det fremgår i artikkelen så hadde vi et samarbeidsmøte med styreleder for Saga Farmann den
27 nov. 21. Her formaliserte og avklarte vi litt hva som må ligge i bunn for å kunne få mest mulig ut
av et samarbeid.
For å få tilgang på kurs, treningsseilaser, tokt osv. så må vi melde oss inn som medlemmer i et eller
begge båtlagene. Allerede nå i mars, nærmere bestemt 19 – 20 mars arrangeres det et obligatorisk
kurs for mannskaper i Vestfold. Dette er et kombinert mannskaps, førstehjelp og sikkerhetskurs.
Både teoretisk og praktisk. Dette er etter planen det eneste kurset som arrangeres i år. Er
obligatorisk for å kunne delta på seilaser og tokt som skal gå til sommeren.
Slik som oss så er båtlagene i Tønsberg basert på dugnadsinnsats. Det er derfor naturlig at alle som
ønsker å være med på det som er gøy, også må bidra med litt dugnadsinnsats. Et treskip krever mye
vedlikehold og klargjøring både på land og til vanns. Her har vi også mye å lære for vår fremtidige
drift av skipet. Siden det er mange andre medlemmer som også reiser langt, så har båtlaget Farmann
lagt opp til flere 2 – 3 dagers helgedugnader. De har besluttet at det som et minimum forventes at en
deltar på en helgedugnad om våren og en om høsten.

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


  

Så oppfordringen til alle som vil lære seg å handtere et vikingskip og som ønsker å være med å drifte
skipet vårt i fremtiden er å benytte anledningen så fort som mulig ved å melde seg inn i båtlaget Saga
Farmann. Det begynner å haste litt med tanke på kurset i mars da det fort kan bli fullt. Neste år kan
det bli begrensede muligheter da Saga Farmann har tenkt å legge ut på et 3 års langtokt. Ved å skaffe
seg den obligatoriske kompetansen nå i år så kan du få mulighet til å kanskje seile vikingskip på
russiske elver eller Middelhavet om 2 – 3 år!
Oppfordring til medlemmer om innmelding i båtlagene Saga Farmann og Saga Oseberg
Om noen av dere kjenner personer som i dag ikke er med i Hardraade, men som er båtinteresserte
og evt. har erfaring fra sjøen og lyst til å lære å seile vikingskip så tips de om denne muligheten. Vi
trenger også potensielle kandidater til å kjøre løpet fullt ut til å bli skippere, eller høvedsmenn som
det heter på råseilspråket. Dette er et lengre løp hvor en må gå gradene som mannskap, samle mest
mulig erfaring og praksis, samt gjennomføre eller ha gjennomført fritidsskippereksamen, noe som er
et krav til å føre båter over 50 fot.
Gå inn på nettsiden sagafarmann.no, evt. sagaoseberg.no. Her kan dere sende en innmelding
elektronisk. Når du blir opptatt som medlem og har betalt kontingent så får du tilgang til Spond som
er litt lik vår Gnist. Her kommer det meldinger om ulike arrangementer.
Vi legger også ved årsplanen for båtlaget Farmann slik at dere ser hva som i utgangspunktet
planlegges av dugnader, seilaser og tokt.
Har du spørsmål rundt dette så kan undertegnede Steinar Gravdal, tlf. 40290425 eller Morten
Molteberg tlf 91359545 kontaktes på telefon eller på en av dugnadene våre når vi er der. Ta kontakt
uansett da det er greit for oss å vite hvem som vil være med. Det gir mulighet for å planlegge litt
sammen samt felles kjøring til Vestfold.
Mvh for styret
Steinar Gravdal

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


  

2021 har passert, og det ble vel noe kjipere enn vi hadde håpet. Først var det koronastille, så kom positive beskjeder 
om lysere tider. 

Tekstilgruppa hadde tirsdagstreff i høst, og vi har møttes på dugnader lørdager. 

Så ble ting strammet inn igjen. Det har derfor vært noe vanskelig å planlegge og gjennomføre aktivitet i året som 
gikk, men vi har da fått til masse uansett.

Vi har nå tilgang på den lille, men veldig koselige Småkårstua. Vi ser frem til at vi atter kan møtes der på lørdager 
mellom 11-15.

Jeg minner om det oppsatte kurset i "Håndsøm av vikingklær" med dyktige Astri Bryde (11.-13.feb 2022), om 
koronasituasjonen tillater det. Ønsker du delta er det viktig å melde seg på i god tid - ellers blir det avlyst!

Seilmakergruppa har kommet i gang på to vever - og Randi og Anne som fikk sin vev klar først kan melde om 9 
meter ferdig duk. Flott innsats!

Anne Kristin er klar for å starte med de første innslag rett over nyttår.

Bjørg har sveipet sin vev alene! Imponerende.

Siden vi ble nødt til å utsette sveiping av min vev pga. koronarestriksjoner i desember, gjenstår denne og Pål sin vev. 

Som et prøveprosjekt tenker jeg å teste "pådragningsknekt" til sveiping av min vev, bare så vi kan sammenligne de 
forskjellige metoder. Takk til Rita for ideen.

Pål sin vev planlegger vi å sveipe når vi igjen kan jobbe litt tettere sammen. Denne sveipen skal filmes av Jan Petter, 
og det vil bli sendt ut info om denne datoen til Seilmakergruppa.

Takk for din tid, frivillige innsats og gode stunder i 2021.  Ønsker deg og dine ett riktig godt nytt år!

Håper korona lar oss sees snarlig!                                     Nyttårshilsen fra 

                                                                               Hilde Helene

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

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

mailto:hildehelene@gmail.com


  

Dette er en invitasjon til alle medlemmer og frivillige.

Torsdag 31 mars kl 18 har vi et åpent møte om Den Kulturelle Skolesekken på Hole Arbeidssenter

Dette er et samarbeid med Ringerike kommune, i neste omgang også Hole og forhåpentligvis Jevnaker. I dette 
programmet skal vi tilby en fire timer aktiv skoledag på byggeplassen. Det er 7. klassetrinn som kommer. De 
kommer fra til sammen 17 skoler, fordelt på 13 dager i tidsrommet 21 april til primo juni.

Opplegget gjennomføres mellom 9 (09.30) og 13 (13.30) på Tirsdager og Torsdager

Les helst vedlagte orientering.

Dersom du kan delta som vertskap i løpet av våren, og tenker at dette er noe for deg, ber vi deg melde tilbake til 
Ragnar, Erland eller Knut G.

Vel møtt, tradisjonen tro serverer vi kaffe og vafler :)

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Bygg et vikingskip – DKS Ringerike kommune
Den kulturelle skolesekken (DKS)
Hardraade vikingskipforening har et ambisiøst mål knyttet til formidling og da spesielt formidling til skolelever. Dette
settes i system ved hjelp av det kommunale opplegget kalt Den kulturelle skolesekken.
Skoleklasser fra Ringerike kommune
Foreningen har avtalt å ta imot 13 klassebesøk (7. klassetrinn) fra Ringerike kommune i vårhalvåret 2022 med start 21.
april.
Organisering
Grovt sett er opplegge tenkt avviklet innenfor 4 timer fra kl 0900 til 1300 på fastlagte hverdager. Elevene får en felles
innledning (30 minutter), og deles deretter opp i fire grupper som rulleres innen fire temaene, se tabell under. Hvert
tema tar ca 30 minutter. Det legges inn 10 minutter «gå tid» mellom hvert tema.
Ressurspersoner – forslag (Tabell)
Vi kartlagt og foreslått noen ressurspersoner som vi kan tenke oss at vil gjøre en fin jobb under klassebesøkene, se
tabell under. Det er behov for flere frivillige i tillegg til de som er ført opp. Hvis du ønsker å være observatør / lærling på
et par klassebesøk før du vurderer å ta ansvar for et tema, kan du tegne deg som «aspirant».
Ved hvert besøk vil det ideelt sett være 4 guider fra foreningen tilstede (+ lærer)
Uketabell (Vedlegg)
Ringerike kommune ved DKS-ansvarlig har utarbeidet en uketabell / plan for besøkene der de ulike skolene/ klassene
er tildelt datoer. Se vedlegg. Ressurspersonene tegner seg på de ulike datoene innen TORSD 24. mars.
Materiellbehov:
- eikeflis til utdeling og navning
- tollekniver
- tyriflis til mini tjæremile
- tjære
- kull til bålpanne
- tekstil og tråd til søm
Viktige datoer:
TOR 31. mars kl 1800: Ressurspersoner møter på Hole arbeidsenter (alle interesserte): (Ansvar Ragnar W).
TOR 31. mars: Ressurspersonene tegner seg på de ulike datoene som passer. Se vedlegg.
LØR 26. mars og LØRD 2. april: Praktisk gjennomgang av opplegget for ressurspersonene. Velg den som passer.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

mailto:erlandroed@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

Tabell RESSURSPERSONER OG TEMA
     RESSURS                   FELLES INFO                TEMA 1                    TEMA 2                      TEMA 3                        TEMA 4                ASPIRANT
                                 VELKOMMEN, ORG       HISTORIE                         SMIE                       TEKSTIL                   SKIPSBYGG

Ragnar Wergeland                X                               X
Hilde Wergeland                                                                                                                                            X
Bente Tronrud                                                                                                                           X
(Forslag fra Hilde)                                                                                                                     X
(Forslag fra Hilde)                                                                                                                     X
Knut Grande                          X                        X
Erland Røed                          X                        X
Knut Walle                             X                                                                                                                X
Einar Lauritzen                                                                                                                                                                  X
Olav Laurhammer                 X                        X                                                                                      X
Sigmund Hansen                                                                                        X
Geir Olsvik                                                                                                  X
Sven Koksrud                                                                                             X
(Forslag fra Knut -                                                                                       X
Lucas Stephens                                                                                                                                                                X
Henrik Moen                         X
Anette Coucheron
Frithjof Rustaden                                                                                         X                         X
Tom Erik Andersen               X                               X
Per Berger
Per Engebretsen                                                                                         X
Olav Simon                                                                                                                                                                       X
Ivar Sortland                                                                                                                                                                     X
Reidun Norevik                                                                                                                             X

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Verktøygruppa har ikke kommet skikkelig igang igjen etter smittestoppen. 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 

mailto:momolteb@online.no


  

Ragnars Hjørne:

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

Ragnar forteller historien om Hardraade Vikingskipforening. Del 4:

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

Bedding og materialer til skipet.
Byggerammen for et skip kalles beddingen. I vårt tilfelle ser den ut som reisverket til et større bygg uten tak. 
Det som ikke synes på overflaten er at sidestolpene og stolpene under kjølen, alle går i snitt en og en halv 
meter ned i bakken. Hele beddingen måler drøyt 10 ganger drøyt 18 meter. Altså godt og vel 180 kvadrat. 
Tverrbjelkene, godt dimensjonert i 20 ganger 20 cm gir styrke og stabilitet. I tillegg gir den bjelkelag for de 
gulvene vi har laget til arbeidsstasjoner. Andre (viking-)skipsbyggere ser på beddingen vår med misunnelse. 
Den er planlagt og utført med Jan V. K. som leder, basert på hans erfaring fra Tønsberg. Første emne til 
bygging av skipet er kjølen. Etter en god del leting fant Jan emnet til kjølen i Homborsund, en aldeles nydelig 
rak, sylindrisk og kvistfri stokk på godt 17 meter! Stokken er kvalitetsmessig ganske unik. Emnene til kjølen og 
den sagnomsuste Meginhufr fikk vi generøst fra hedersmannen Edvard Aas. Han donerte disse to stokkene, 
bidro aktivt under felling, og dro dem ut av skogen med traktor:
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/315135379809465
Videre velger jeg i denne sammenheng å ta med Jan Petters videoer, der det passer. Disse gir en langt bedre 
beskrivelse enn en kan gjøre med få ord! Kjølen felles:
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/582574159170325
Kjølen losses:
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/609023936582019
Byggestart! De første huggene på kjølen:
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/2521308894860422
Har du ikke Facebook kan videoene også finnes på youtube. Det er nå ganske nøyaktig to år siden, januar 
2020, vi begynte å hugge til kjølen, og det som ble tydelig fra starten av den prosessen var at Jan sin 
kompetanse er avgjørende for kvaliteten på resultatet. Dette samspillet mellom kunnskap og overveldene 
frivillig dugnadsinnsats setter sitt klare preg på
arbeidet som til da og siden er blitt lagt ned! Vi har all grunn til å være stolte av oss selv!

mailto:ragnar@hardraade.no
https://www.facebook.com/hardraadevikingskipforening/videos/315135379809465
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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

Vi har nå sendt ut faktura for innbetaling av kontingenten 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.

Hvis dere ikke har sett den i innboksen, så sjekk om den kan ha havnet blant søppelposten eller i et spamfilter.

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

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