
  

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

Vi kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1500 til 1900. 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) er nå kommet inn i fastere rammer. Planen for 
gjennomføring og innhold er lagt.

Morsomt at vi har fått Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som sponsor!

Hyggelig at               Askeladden Reiser med Rolf Lie, har Hardraade Vikingsskipforening som en av                            
                                 severdighetene på Ringerike.   Takk Rolf.

Årsmøte er gjennomført uten overraskelser.

Det blir noen filmer denne gangen også.
Jan Petter har som vanlig laget noen veldig fine kortfilmer som bedre enn noe viser hva vi holder på med.

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.

Mars 2022

HARDRAADE -NYTT

Vi ønsker alle våre lesere en 
Riktig God Påske.



  

Hole Arbeidssenter var møtestedet for årsmøtet, torsdag 17 mars.

Etter en informasjonsdel ble møtet satt kl.1900.

Det ble gjennomført i henhold til innkalling uten endringer.

Det nye styret består av:
Ragnar Wergeland, styreleder, telf.: 936 12 263
Steinar Gravdal,nestleder, telf.: 402 90 425
Anders Evensen, styremedlem, telf.: 906 58 134
Morten Molteberg, styremedlem, telf.: 913 59 545
Eva Gulsvik, styremedlem, telf.: 924 99 266

ÅRSMØTE 17.mars 2022



  

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 

Dette er et område som vil bli stadig mer omtalt framover.
Det er adskillig mer omfattende enn det men kanskje skulle tro. Det er utrolig mye å ta hensyn til og å lære.
Skal vi kunne ta med oss gjester mot betaling, er det ytterligere et regelverk å oppfylle.
Derfor er vi allerede nå i gang med å forberede oss.

Helgen den 19. og 20. mars hadde vi en gruppe på 7 personer på sikkerhetskurs på Bakketeigen i regi av 
Oseberg Vikingarv.

Vi er dypt takknemlig for den støtte vi har i Osebergstiftelsen. Uten den hadde vi ikke kommet så langt som vi 
har. 
Tusen takk til dere også.

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


  

Besøk på Byggeplassen

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

Onsdag 30. mars hadde vi besøk av en stor gruppe på over 40 personer fra GeoForum. De hadde møte på 
Sundvollen Hotell og hadde et besøk hos oss som en aktivitet.

Takk til mange for innsatsen under besøket, veldig positive tilbakemeldinger fra GeoForum!!

Siste uken i mars ble det holdt en stor konferanse på Sundvolden hotel, i regi av GeoForum. GeoForum er en 
organisasjon hvor kartdata er et sentralt fagfelt, våre mange frivillige fra Kartverket kan sikkert fortelle mer om 
det...

Konferansen hadde ca 300 deltakere. Vi ble spurt på forhånd om de kunne få se byggeplassen.
Tirsdag 29 mars kom det en gruppe fra hotellet. Vi forventet på forhånd mellom 50 og vel 100. At det bare kom 45 
må været ta skylda for. Ti minutter før de skulle komme drev snøen surt over byggeplassen.
Vi hadde rigget opp med kaffe, kaker, bålpanne og salgsbod. Folk jobbet på skroget og i smia.
Resultatet var en god gruppe positive gjester og ca 4500 i kassa.

De 45 fremmøtte kunne få en inngående presentasjon av hva vi driver med.
Vi var ca 10 frivillige som trosset været, og stilte som vertskap. Tusen takk til alle.

Slike opplegg kommer det sikkert flere av videre fremover, og det kan bli en betydelig inntektskilde.

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Besøk på Byggeplassen

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

Lørdag 5.mars hadde Frivilligsentralen sin årlige «Familiedag ved Isen».

Vi prøvde spontant en litt ny variant fordi det var så mye besøkende.
Gjester ble invitert til å forsyne seg med kaffe og kake og pølser. Så 
hengte vi opp lapp med vippsnr. Sa at det var gratis, men hvis noen 
ville støtte oss i prosjektet ville vi sette pris på det. Anette har talt opp 
og det ble hele 1650 kr!

Veldig hyggelig med en slik aktivitet og en så stor oppslutning.
Det gir oss en fantastisk mulighet til å markedsføre oss.

Tør ikke tippe på hvor mange som var innom, men det var mange.

Det er stadig overraskende at det er så mange som ikke er klar over at vi 
bygger et fullskala vikingskip. Selv folk som bor i distriktet.
Det forteller oss at slike tilstelninger er viktig for oss. Vi er helt avhengig 
av oppslutning fra både det offenrtlige, bedrifter og privatpersoner. 
Det er kjempeviktig at vi får spredd «det gode budskap» for derigjennom 
å få hjelp i form av dugnader og økonomisk støtte.
Det koster jo en bråte penger dette her, selv om det arbeides gratis, 
rundt 7 millioner, så markedsføring er viktig.
Takk nok en gang til alle gode hjelpere.

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Besøk på Byggeplassen

Mail: ragnar@hardraade.no Telf: 936 12 263
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GUIDING, INFORMASJON, FOREDRAG

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

En annen sak som må fram i lyset, er den innsatsen som Ragnar og Hilde Helene gjør.
Det er farlig å trekke fram enkeltpersoner i et team som Hardraade Vikingskipforening for det er så mange som 
yter så mye, men verdien av den jobben disse to gjør, skal heller ikke tones ned.

Ragnar er svært dyktig til å formidle det vi driver med. Han er kunnskapsrik og god til å fortelle.
Han elsker å vise gjester rundt på byggeplassen og å fortelle alle hvor flinke alle er til å bidra og å gjøre en god 
jobb. 
Gjestene på sin side elsker å høre på og er fulle av lovord både om prosjektet, men også om Ragnar.

Han tar på seg jobber som foredragsholder i forskjellige sammenhenger og er en flott representant for 
foreningen.

Hilde Helene brenner for saken og legger utrolig mye jobb og energi ned i å skaffe seg kunnskap, men også i 
å formidle den videre til tekstil- og vevegruppa.
I motsetning til sin mann, Ragnar, er hun tilbakeholden og stille, bare gjør ting hele tiden. (Vi kan ikke alle 
være fra Bergen.)

Hilde Helene har vært svært tilbakeholden med å stå fram og å ta ordet i forsamlinger. Dette ser vi nå at hun er 
i ferd med å tørre, til stor glede for oss som vil lære mer.
Et eksempel på det er at de begge to var på Buskerud Fylkes Husflidlag sitt årsmøte, hvor Hilde Helene holdt 
foredrag om tekstil og seil i vikingtiden og Ragnar om skip og historie.

Dette er også en inntektsgivende aktivitet til Foreningen.

Veldig bra, glad for å ha dere på laget.

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Meginhufr skal formes. En utfordrende og litt komplisert prosess som krever stor fagkunnskap.

Steinar Gravdal og Kenneth Nilsen hugger utformingen.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Slik ser det ut når fagfolk går for å lete etter emne til mast . .. .

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Nærbilde av en innbitt skytter 
med vondt i pekefingeren.

Skogeier og Jan ser an.

Jan sjekker størrelse på et emne som ser
rett og bra ut.  Men er det langt nok ?

 Spretterten er "ladd" med en ertepose med lang
line i.  Et elegant skudd opp til den riktige greina å
måle til: erteposen fòr over greina og ned til oss, vi 
tok av erteposen og hekta på et måleband.  Dette 
ble så heist opp, og vipps så leste vi av høyden til 
13,8 meter.

- og slik ser det ut når det beste emnet er funnet. I skogen til Erik Hallingby har vi fritt leide til å finne de emnene vi 
trenger både til mast og rå. 
Vi fant mange gode emner og merket disse etter et prioritert system.  Flekk-barking av maste-emnene skal først 
gjøres i april og felling våren 2024.

mailto:knut@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Monteringen av 5.bordgang (omfar) er i full gang.
Imponerende dimensjoner. Nå begynner det virkelig å ligne skip!
I neste nummer skal dere få se noen bilder!

Meginhufr bearbeides videre.  Saga vil gå for og lage plank på 50 mm til stillas og mer gulv på beddingen.

Bete-stokker er kjørt opp til saga og skal også skjæres. Dette arbeidet  påbegynnes parallelt med spanter.

Ellers forsvinner isen, til gjengjeld blir det bløtt. Gummistøvler passer bedre enn brodder nå.
Det ryddes på området både av hensyn til trivsel og sikkerhet.

Smiecontaineren begynner og ta form,  så det er jobb nok til alle!!

Det går så bra!!

mailto:anders@hardraade.no


  

SMEDGRUPPEN:

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

At smeden har en viktig funksjon i skipsbyggingen, er vel alle klar over.
Derfor var det ekstra gledelig at Store Norske på Svalbard stiller opp med 1 tonn prima kull til smedene.

Bjørn Gasmann (en av våre smeder) og Reidun (kona) var på ferietur til Svalbard.
Under omvisningen i Gruve 3, som er turistgruve idag, forteller Per Nilssen, produksjonssjef gruveproduksjon,  at 
det i dag drives kun i Gruve 7, hvor det årlig tas ut rundt 120 000 tonn kull som brukes til kraftproduksjon og til 
metallurgisk og kjemisk industri.
Alt går imidlertid ikke bare til stor industri, men også til mindre smier rundt om i landet. Da våknet Bjørn og mente 
at da kan vel også Hardraade Vikingskipforening tilgodeses?
Vi var naturlig nok ikke veldig godt kjent, men etter en forklaring fra Bjørn ble han skikkelig positiv til hva vi driver 
med og lovet oss intet mindre enn 1 tonn med prima kull, sendt nedover.
Godt kjempet av Bjørn og veldig hyggelig av Per Nilssen!

Litt info:
Store Norske Spitsbergen Kulkompani forvalter store deler av Den Norske Stats grunneiendommer på 
Spitsbergen. Selskapet eier betydelig bygningsmasse i Longyearbyen, hvorav ca 1/3-del av boligene i byen.

Selskapet utvinner årlig ca 120.000 tonn kull fra Gruve 7 beliggende innerst i Adventdalen, hvorav ca 25 % 
benyttes til lokal energiproduksjon for Longyearbyen. Den historisk største gruven er Svea Nord, beliggende 
innerst i Van Mijen-fjorden om lag 45 kilometer sør for Longyearbyen. Årsproduksjonen fra Svea Nord har vært 
opp mot 4 millioner tonn steinkull. Produksjonen i Svea Nord ble lagt i driftshvile i 2016 for en periode på inntil 3 
år.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani arbeider nå med å gjøre bosetningen ved Svea tilgjengelig for forskere og 
reiselivsbedriftene i Longyearbyen. Selskapet har også åpnet gamle Gruve 3, beliggende ved flyplassen i 
Longyearbyen, for omvisninger av turister.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani og datterselskaper har ca 140 ansatte, og genererer med egen og avledet 
virksomhet en betydelig del av årsverkene i Longyearbyen.

mailto:knut@hardraade.no


  

SMEDGRUPPEN:

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

Driftsforholdene i Gruve 7 er krevende ettersom 
kullaget ikke er mer enn 1,1-1,8 meter tykt. 

Kullskip ut Adventsfjorden. Foto: Tommy Dahl Markussen.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, logo (Dobbeltklikk)

Taubanesentralen. 
Foto: Torbjørn Johnsen

mailto:knut@hardraade.no


  

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 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


  

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 5.mars, Gunn, pølser med brød.
Lørdag 12.mars Reidun, fiskesuppe.
Lørdag 19.mars, Kjersti, linsesuppe, baguetter og flatbrød.
Lørdag 26.mars, Mari, lammegryte.

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.

Denne måneden har det gått på gjevne.

Gruppa følger opp med sliping vedlikehold og produksjon av diverse utstyr.

Det er tydelig at det kommer en rutine inn også her og alt glir fint under kyndig ledelse av Morten.

VERKTØYGRUPPEN:

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

mailto:momolteb@online.no


  

Hei

Nå begynner bestillingene å komme inn, både på linskjorter, linbukser, ullkofter, kutter og luer.

Jeg trenger derfor en oversikt over hvem av dere som ønsker å bidra i denne prosessen.

Jo flere vi blir, dess mindre jobb på hver! Hvor mye tid vil DU sette av til dette?

Bestiller betaler for stoff og tråd, om de ønsker å gi noe for jobben som støtte til laget blir opp til hver enkelt.

For å minske jobben, tenker jeg at lange sømmer på arbeidstøy kan sys på maskin, mens indresøm og synlige 
sømmer tas for hånd.

Ta kontakt på mail, Messenger eller telefon. 

 

Mvh

Hilde Helene
Tekstilgruppa

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

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

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

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

Tekstilgruppa hadde planleggingsmøte 8. mars ang Den Kulturelle skolesekken. Vi ble enige om et opplegg som 
kun krever en person pr. gang. 
Det blir en enkel historie om Dronning Åsta og hennes antatte klesdrakt - og de får lære hvordan slitekant/snor 
kan ha blitt lagd i vikingtid - metoden heter Slingring. Om du ønsker å ta ei økt eller to - ta kontakt!

Ellers har mars vært en forholdsvis stille måned. 
Til de som ønsker å bestille klær: Vår dugnadsinnsats er å sy klær til de som er aktive på byggeplassen. Du må 
betale for kostpris på materialer. Ta kontakt for å avtale produkt og måltagning. Vi syr i tur og orden - men siden 
dette er tidkrevende ber vi om forståelse for noe ventetid.

2 baner à 40 meter er klare. 

Fortsatt plass til en vever til!

Mvh Hilde Helene

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN:

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

Imponerende hva dere 
får til og at dere greier 
å produsere i så høyt 
tempo. 

mailto:hildehelene@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

Opplegget med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) er nå klar.
Vi tar i mot 17 stk.  7. klasser fra alle skolene på Ringerike, fordelt på 13 tirsdag / torsdag økter i april til juni. 
De vil få informasjon og en liten opplæring, når det gjelder historien, klær og moten på 1000 tallet, smedarbeidet 
og ikke minst bygging av skipet.

Grovt sett er opplegge tenkt avviklet innenfor 4 timer fra kl 0900 til 1300 på fastlagte hverdager. Elevene får en 
felles innledning og deles deretter opp i fire grupper som rulleres innen fire temaene:
● Fortelling om hvordan kongs-emner fra Hole og Ringerike har påvirket historien lokalt, i nasjonal  

sammenheng og i Europa over en periode på nesten 200 år.

● Innom forskjellige håndverks-stasjoner, og få prøve høvling, hugging, tekstil, klinking og smie.

● Lunsj i det fri, og brenning av tjære i mini-mile.

Vi gleder oss vanvittig til å ta imot elevene og håper vi skal klare å formidle 
gleden over dette vi driver med og til og med kanskje tenne en interesse for å 
vite mer.   Dere er varmt velkomne.

Arne Eriksen er en ny deltaker.
Dårlig til beins, men klar for innsats.  Tok på seg jobben 
med å gjøre ferdig boksene med tyri-spik for minijæremile.

Disse skal brukes når vi over påske får 17 besøk av elever 
på 7. trinn i Ringerike, som skal ha en skoledag på 
byggeplassen.

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 6:

Materialene til skipet.

Eik – det mest iøynefallende og omfattende materialet på skroget.

Vikingene bygde for det meste skipene sine i eik. Dette gjaldt for det meste i sør og øst Norge samt Danmark og 
Sverige. Nordover norskekysten fra Hordaland ble det bygget mer i furu.

Eika har sammenlignet med annet trevirke klare fordeler i et skrog. Den er sterk, står godt imot vanninntrengning, og 
er i fersk tilstand relativt lett å bearbeide.

Første punkt er å kløyve den, Her har eika innebygde egenskaper, som gir fremragende resultater. Kløyvingen gjør vi, 
som alle på byggeplassen har sett, for hånd med klubber og kiler. Dette er definitivt den prosessen som gir høyest 
'wow' faktor. Det er vel også det morsomste? Synd at vi har så få store stokker som skal deles til plank. Avgjørende er 
at kløyving gir langt bedre kvalitet på planken enn saging ville gitt! Strukturen i eika med margstråler og sterke 
langsgående fibre gir et solid virke å bygge skipet med. Funn fra blant annet Osebergskipet, viser hvilke metoder 
vikingene brukte i skipsbyggingen, metoder som vi kopierer i dag.

To utfordringer med eik: Den er relativt dyr, for den er særdeles sjelden i de dimensjonene vi trenger. Det store partiet 
på tre stokker, samlet vekt 22 tonn, i tillegg en rekke mindre emner kostet ca 300 000 levert på Sundvolden. (kjøpet 
ble muliggjort av midler fra Sparebankstiftelsen DNB).
Den reagerer negativt kjemisk og fysisk med jern (mer om det senere)

Fra skog til skrog er det en omfattende arbeidsprosess. Kløyving, hugging, høvling, tilpasning, montering og skyting. 
Her er det så mye å beskrive at det gjøres best på byggeplassen!

Det er fremdeles rom for at flere kan delta i dette arbeidet, når vi nå snart er halvveis på skrogplankene. Det er på tide 
å begynne på beter og spant, selvfølgelig også av eik!

mailto:ragnar@hardraade.no


  

MÅNEDENS FILMER:
Legger ved litt godt i påskeegget denne gangen også. 
Kos dere, håper det er av interesse:

How to build a VIKING SHIP
I denne episoden blir vi tatt ett år tilbake i tid.
Vi ser på filmen hvor mye som har skjedd, helt utrolig!

HVORDAN TEGNE VIKINGSKIP
I denne filmen kan barn lære å tegne et vikingskip. Kanskje en morsom aktivitet en gråværsdag? 

https://www.youtube.com/watch?v=RQbL_b6JvoU

Skyting av 4. bordgang.
Skyting er å gjøre klar den øvre delen av bordgangen klar for å begynne å montere 5. bordgang. Avsluttes 
andektig med høvel.

https://www.youtube.com/watch?v=Ksp0HfirVgY

https://fb.watch/chkzI4Rsfo/

https://www.youtube.com/watch?v=RQbL_b6JvoU
https://www.youtube.com/watch?v=Ksp0HfirVgY
https://fb.watch/chkzI4Rsfo/


  

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

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

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