
  

HARDRAADE -NYTT
 Februar og mars 2021

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 25.mars:

Etter en kort periode med dugnader, måtte vi på nytt stenge ned da smittesituasjonen ellers i 
samfunnet steg urovekkende.
Vi følger de nasjonale og lokale smittevernreglene og holder stengt i første omgang til 11.april. Når 
vi kommer dit så får vi ta en ny vurdering utfra situasjonen som gjelder da. 

Når vi åpner opp igjen, vi vil fortsatt kjøre 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 vil prøve å få igang hjulene (årene) i så stor grad som 
praktisk mulig.

Vi måtte avlyse å ha årsmøtet på vanlig måte i år også.
Vi valgte å kjøre prosessen via epost og har ikke fått noen negative kommentarer til det. Vi takker 
for den forståelsen alle har vist oss ved å være med på dette og håper vi neste år kan ha årsmøtet på 
normal måte.

Tom Erik går av som styreleder og Knut går av som nestleder. Begge har gått ut av styret, men Knut
har møterett som prosjektleder og vil fungere som styrets sekretær.

Det nye styret:
Rikke Marie Dybdal, styreleder.
Ragnar Wergeland, nestleder.
Ken Gorman, styremedlem.
Morten Molteberg, styremedlem.
Anders Evensen, styremedlem.
Henrik Moen varamedlem.
Steinar Gravdal, varamedlem.

Vi vedlegger det nye org.kartet.
 Pass på dere selv så ønsker vi dere alle en Riktig God Påske.

Verktøygruppen: 
De har så langt i år driftsatt en ny snøfreser, skaftet økser og barkespader, utført diverse nødvendig 
vedlikehold.
Det er kjøpt inn gamle navere for å kunne lage hull til jernnagler til klinking av båtbord.



  

De har ellers vært med på å hente inn tettvokst furu fra Hallingby som skal bli til trenagler.
Vi har fått noen hvalbarder fra Tønsberg som vi skal prøve å bruke når vi skal lage noen store 
klemmer.
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 jobbes det videre med rokasser og utsmykking. De har greid å holde noen dugnader igang, men 
nå står det stille også der.
Når det er sagt, må det også sies at resultatet av det de gjør er rent ut imponerende. Gled dere til 
dere kan få se.

Byggeplass-gruppen: 
Vår allestedsnærværende prosjektleder Knut Grande har fått laget en vedovn hos Skar 
Industriservice AS og fått tak i en varmtvannstank som er tilpasset vårt behov. Nå er 
steamgeneratoren på plass og ibruk. Takk til alle som så velvillig bidrar til gode løsninger.
Første trinn er å forme kjølen riktig før vi kan begynne å lage og montere stevnene. Foreløpig ser 
det veldig bra ut.
Høvling av sidebord går bra og det er mange som jobber godt med dette.

Smedgruppen: 
Den nye essen er på plass, men det er ikke blitt full fres på dette heller enda på grunn av koronaen.
Produksjonen av nagler og spiker er imidlertid godt igang så vi får bare satse på at vi kan få jobbe 
litt gjevnere etterhvert.

Tekstilgruppen:
Hilde gjør et forsøk på å arrangere kurs i å sy vikingsko. Hun har fått med Lise Hjardar som 
instruktør. Tanken er å kjøre 2 puljer: Pulje 1: 24.-25. april og 8.-9. mai. Pulje 2: 15.-16.mai og 29.-
30.mai.
Kurset er på 32 timer. Dette er et svært lærerikt og interessant kurs i et virkelig praktisk håndverk.
Påmelding skjer til Hilde Helene Wergeland telf. 402 91 410 eller e-post: hildehelene@gmail.com. 
Hun har sendt ut info.
Har du spørsmål, ta kontakt.

Barne/Ungdomsgruppen:
Denne gruppen ligger naturlig nok nede nå.

Forpleiningsgruppen:
Det samme gjelder forpleingsgruppen selv om det har blitt gjort noen forsøk på å snike inn litt kaker
og baguetter.

Web og Design:
Jobber nå med å få ferdig et utkast til portalen vi skal ha inn til Byggeplassen.



  

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 

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
              redaktør

Noen bilder:

 

Her prøvekjøres den nye 
steamgeneratoren

Her går steameren for fullt.

mailto:tom.erik@hardraade.no


  

Et eksempel på et bånd vevd på 
brikkevev.
Dette er en av mange ting tekstilgruppa 
driver med.

Her er vi på jakt etter eik i Bamble

Knut, Einar og Gualtiero driver 
med litt tømmertransport.



  

Siden kvinnfolka ærber, kan kara ta en prat.
Anette høvler sidebord.

En velvoksen stokk å dele opp.
Mads Robert trår til.

Det må være lov å ta en hvil.
Stolen ble forresten riktig fin.



  

      

       

En kald men flott vinterdag.

Treskjærerne i full konsentrasjon.

        Så blir det fint også.



  

Vimpelen er på plass i begge ender av beddingen.

Full aktivitet i den nye, utvidede smia med ny esse på plass.


