
  

HARDRAADE -NYTT
 Mai 2021

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

Vi kjører med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1400 til 1800 og søndager fra 1200 til 1600. 
Vi sender ut innkalling med informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på 
telefonen.
 
Alt tyder på at vi nå er på vei inn sluttfasen på smitteproblemet. Vaksineringen går så det suser og vi tror vel nå at 
vi slipper flere nedstenginger.
Vi må fortsatt passe oss, holde avstand, bruke håndsprit og munnbind når vi må jobbe nær hverandre, men det ser 
mye lysere ut nå.

Dugnadene er kommet godt igang igjen og vi ser resultater av det hele tiden.
Vi kan ikke takke nok for den entusiasme og iver som så mange legger i dette prosjektet. Makalaust!

Hilde og Ragnar har vært på tekstil- og tømmerjakt på Sørlandet. Det har brakt resultater. Litt info fra Tekstilgruppa 
lenger ned her og mer kommer etterhvert. Bli med på moroa.
Ragnar fant eik til skrogplank i Froland (Agder) Dimensjonene er riktige og etter felling ser vi om treet er friskt tvers 
igjennom. I så fall blir det flotte rake planker til skroget.
Det ble på turen besøkt 7 skogeiere etter oppslag på hjemmesiden til AT-Skog. I tillegg fikk han kontakt med en 
linjerydder som nå ser etter eik på sin ferd langs høyspentlinjene.

Vår gode venn Edvard Aas i Homborsund har en rotvelt som ser lovende ut. Også denne gang gir han oss 
tømmeret gratis. Det var han som donerte de to store stokkene til kjølen og meginhufr.
Innmari hyggelig.



  

Verktøygruppen:

I mai har Ole Anders startet å lage bandkrakk og vi har fått Geir Todal som verktøysliper. Hurra!

Utvidelsen og innkledningen av verktøycontaineren er snart ferdig. Det gir etterlengtet plass til mange.

Det er levert verktøy for på lage spor til linstry (pakning) mellom båtbord og laget pyntespor på utsiden av 
båtbordene. Dette ble virkelig fint. Takk til Gormans for den jobben.

Neste nøtt å knekke er å lage pluggverktøy for 22 mm og 28 mm treplugger.

Det er i tillegg bestilt en liten tverrøks og en huggeøks fra Seppe Lehembre. Han kan også holde smikurs for oss.

Gruppen ønsker flere aktive som kan bidra med vedlikehold, sliping av verktøy og produksjon av treverktøy.

Ta kontakt med Morten på telefon 913 59 545, da blir han glad.

Treskjærergruppen: 

Her er det fortsatt rokassene som har prioritet. Det er masse jobb med disse og vi skal ha mange.

Resultatet av det de gjør er rent ut imponerende. Gled dere til dere kan få se.



  

Smedgruppen:

Her går det i spiker, nagler og skiver. Det er høyeste prioritet nå. Med mulighet for å kunne arbeide jevnere, vil det 
også bli lettere med flere smeder i sving. Med bedre plass og en ny esse øker kapasiteten.

Fokus nå har vært å kvalitetssikre utførelsen og spesifikasjonene på nagler og spiker.
Vi ser at det har resultert i en kvalitetsheving, moro.

Det arbeides også med å få tjærelaget på saumen mindre klissete. Framdriften er upåklagelig.

På bildet viser Bjørn spiker i 
ønsket utførelse smidd med ny lo.

Full aktivitet i 
smia.



  

Byggeplass-gruppen: 

Her skjer det store ting hele tiden. Selv i nedstengte perioder har noen ivrige sjeler fått gjort viktige ting. Flott 
innsats fra mange, tusen takk!

Høvling av båtbord har gått så det suser. Nå må vi øke innsatsen på produksjon av bordemner med å kløyve 
eikestokker.

Fram- og akterstevn er montert. De første tilpassningene av sidebord er i gang. «Dampkjelen» som vi fortalte om 
sist er i god bruk og fungerer utmerket. 

Verktøycontaineren er blitt utvidet og kledd inn med treverk. I tillegg til at vi trenger plassen så er det mye 
hyggeligere i vårt prosjekt med treverk enn stål.

Utvidelsen av smia og den nye essen gir oss bedre effektivitet i tillegg til at smedene har fått mer rutine og 
produserer mer. Veldig bra. Nå er vi inne i en oppgang!

Det letes etter mer eik og har også lykkes med det. Se bilder.

Torsdag 27.mai var en gjeng ute og hentet tyrirøtter på Veme, som vi fikk gratis. Vi forbereder en ny mile for 
tjæreproduksjon. Vi har tydeligvis markert oss litt på dette også, for vi får flere henvendelser om samarbeide om 
tjæremile. Veldig moro og vi blir jo litt stolte. 

Som dere ser av de vedlagte bildene med kommentarer, så er aktiviteten høy og det er jo det vi trenger. 
Pandemisituasjonen har selvfølgelig satt oss noe tilbake, men kan vi jobbe effektivt framover nå, så skal vi nok 
greie å ta inn igjen noe.

Vi har gjort en avtale med en båtbygger til, som vi skal leie inn for å øke effektiviteten. Han heter Axel Lindstrøm og 
har lang erfaring med trebåtbygging.

Da har vi tre dyktige båtbyggere som hjelper oss av og til. Veldig viktig for oss og vi unngår de dummeste feilene.



  

Byggeplass-gruppen, forts.

Arne Emil Christensen, professor emeritus 
i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo. 
Fra 1990 til 2006 hadde han ansvar for 
Vikingskipsmuseet på Bygdøy.
Han regnes som en av pionerene innenfor 
norsk marinarkeologi. Han hadde også 
ansvaret for utgravingen av Klåstadskipet.

Det ryddes på plassen og vi legger arbeid i å holde orden. Byggeplassen skal framstå ryddig og effektiv, det er slik vi 
også vil framstå.
Dugnaden 22.mai ble litt amputert på grunn av sykdom. Derfor inviterte vi til en ekstraordinær dugnad mandag 24.mai. 
Den gikk kjempebra med både Jan og Axel i føringen.
Lørdag 29.mai var det vanlig dugnad med godt frammøte og mye humor. Forpleiningsgruppa stilte med varm mat og 
kake. I det nydelige været ble det en veldig trivelig stemning.Det ble en flott avslutning på måneden som har vært 
superproduktiv. Bli med flere!

Har lagt ved mye bilder denne gangen 
for å vise litt av aktivitetene. 
Kos dere.



  

Byggeplass-gruppen forts.

Vi fikk tyrirøtter gratis fra Veme.

Smakstest må til før virket ble 
godkjent og transportert til 
Sundvollen

Befaring med Statsforvalteren om 
havn og plass for vinteropplag ved 
Odin Camping

Det har skjedd kolossalt mye i mai.
Kom til Byggeplassen å se framdriften. Dere vet når dugnadene er. Alltid hyggelig med besøk og nå er 
det etterhvert «lovlig» også. Velkommen



  

Tekstil-gruppen:

Det er fortsatt stille i Tekstilgruppa pga. Korona.

Vi kan ikke møte innedørs, men oppfordrer til deltakelse på Sundvollen hver lørdag.

De oppsatte skinnsko-kursene ble vi dessverre nødt til å avlyse pga. Koronasituasjonen, men det går ut invitasjon 
til nytt kurs i disse dager. Får håpe det kan gjennomføres nå.

Ang. vikingseil har informasjon blitt sendt ut til medlemmene og offentlig på Facebook. Vevgarn er bestilt. Vi har 
allerede tre erfarne vevere som har sagt ja til å veve hver sin bane på 40 meter. Tre andre har meldt seg 
interessert i andre oppgaver i Seilmakergruppa. Dette er en god start, men vi har plass til flere.

Er du interessert så ta kontakt med Hilde Helene Wergeland telf. 402 91 410 eller e-post: hildehelene@gmail.com
Hun kan gi deg alle opplysninger og svare på spørsmål du måtte ha.

Bilder av hva som er i vente. Veldig mye jobb, men du verden så moro. Tekstilgruppa trenger hjelp!

Bildene er utlånt fra Rigg og Ullseilgruppa i Oseberg.



  

Barne/Ungdomsgruppen:

Denne gruppen vil ha et variert og interessant tilbud til barn og unge. I tillegg til at vi samarbeider med skolene 
gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skal vi også ha aktiviteter for dem på Byggeplassen. 
Ta kontakt, det er både lærerikt og moro.
Kontaktperson er Anette Coucheron telf.:988 49 453 eller anette@hardraade.no

Anette har hatt med seg barnebarnet Helle og 
impregnerer endeveden på 
eikestokkene med kokt linolje.
Det er arbeid til alle som vil prøve seg. 
Alder, kondisjon eller andre 
utfordringer er ingen hindring.



  

Web og Design:

Erik jobber videre med et utkast til portalen vi skal ha inn til Byggeplassen. Han skal også ta en gjennomgang av 
våre sosiale medier for å se om vi kan få til en bedre integrasjon mellom de.

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

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

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               redaktør

http://www.hardraade.no/


  

Noen bilder

                                             

                                              

    

Godt med en matbit under  tak i dårlig vær.

En solid kar skal ha en solid stol.
Utvidelsen av verktøy-
containeren nærmer seg ferdig.



  

Ygdrasilbrød av Rikke. Vikingskipbrød av Rikke.

Vi ønsker oss flere frivillige, som vil bidra med å lage lunsj på lørdager og/eller innimellom bake en kake.
Det blir satt stor pris på av folka på byggeplassen og er et viktig og samlende element for det sosiale.
Vi lager alt fra enkle smurte baguetter, griller pølser til gryter og supper.
Har du lyst til å melde deg til tjeneste eller ønsker å vite mer om forpleiningsgruppen, send en sms eller e-post til 
Rikke Dybdal telf.: 47625883 eller rikke@hardraade.no

Forpleiningsgruppa viser også kunstneriske anlegg.

Forpleinings-gruppen:



  

Eikestokkene klyves og det hugges til nye båtbord Det høvles på framstevnen

Skipsbyggerne står på noe fabelaktig.



  

Her er et tydelig bevis på at det 
arbeides hardt.

Det er aktivitet overalt, av store og av små. 
Fantastisk.

To av medhjelperne vi sjelden ser eller hører, filmer og 
dokumenterer.



  

Rotvelt hos Edvard Aas i Homborsund
Et supert emne til båtbord fant vi i Froland. Blir 
spennende å se etter felling om treet er friskt 

gjennom.

Noe av resultatet fra Ragnar sin 
«signingsferd» på Sørlandet. Veldig bra!



  

Den siste finpussen av framstevnen.
Montering av framstevnen

Innfesting av framstevnen.

Her ser vi nok en milepæl. Med framstevnen 
montert kan vi begynne med sidebordene. 

JIPPI!
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