
  

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 30. april:

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) er nå kommet inn i fastere rammer. 
De første klassene har vært hos oss. Vi fryder oss over elevenes iver og interesse. Det som har vært en ekstra 
hyggelig å registrere, er deres høflighet, gode oppførsel og interesse. Ingen slengbemerkninger til lærerne som er 
med, men høflig og ordentlig kommunikasjon. Er neimen ikke sikker på om vi var like flinke på samme alder. Moro.

Ringeriksdagen skal «gjenoppstå» i september, denne gang i regi av Ringerike Næringsforening.
De som har driftet Ringeriksdagen fram til nå, skal fordele et overskudd til aktiviteter/prosjekter i lokalsamfunnet.
Det var derfor stas å bli informert om at Hardraade Vikingskipforening er plukket ut som en av mottakerne. Det 
inspirerer, tusen takk.

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.

April 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 

Dette er et område som vil bli stadig mer omtalt framover.
Det er adskillig mer omfattende enn det man 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.

Oseberg Vikingarv har lånt oss en liten vikingbåt, Sæheimr, 10 m lang. 
Den skal vi bruke i sommer for å lære å ro, seile og håndtere en slik 
båt.Som motytelse tar vi vårpussen med rengjøring, skraping, børsting 
og tjæring i tillegg til bunnstoff under vannlinjen. Vi lager også noe nye 
tiljer (gangbord i bunn av båten) som trenger å byttes ut.
Vi er supertakknemlige for at Oseberg støtter oss på så mange måter.

 
I helgen 29.april til 1.mai dro Steinar, Olaf, Torstein og Rolf til 
Tønsberg for å være med på tokt med Saga Farmann. Denne gangen
hadde Saga Farmann oppdraget med å hente halvferdige bord til den 
første bordgangen på Gokstad-kopien som bygges i Tønsberg under ledelse av skipsbygger Jan Vogt Knutsen 
som også er vår ansvarlige skipsbygger.
Bordene til Gookstadskipet blir klargjort så langt det lar seg gjøre i Sandefjord og deretter fraktet til Tønsberg 
for den siste finish og montering på skipet.

Dessverre var det ikke seilemuligheter på denne turen da det manglet litt på klargjøringen av skipet, og det var 
ganske vindstille så godt som på hele turen.
Men selv uten seilet oppe er det mye å lære på en tur med et vikingskip, både når det gjelder rutiner om bord 
og hvordan skipet fungerer. Dette er uansett nyttig erfaring for oss.

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 

Første natten, mellom fredag og lørdag ble tilbrakt på skipet mens det lå fortøyd til en bøye i Tallakshavn, 
mellom Tønsberg og Sandefjord.
På morgenen gikk ferden videre til Sandefjord hvor det var et eget arrangement for å markere at de første 
bordene til Saga Gokstad var klart til transport til Tønsberg.
Vi skal ikke se bort i fra at det kan være bortimot 1000 år siden her i landet,  at materialer til ett vikingskip blir 
fraktet med et annet vikingskip. En historisk hendelse!

Som en skjebnens ironi tullet et gammelt teppe seg inn i propellen på den ene pod'en - neppe et problem de 
gamle vikingene hadde, men på det de kaller verdens mest moderne vikingskip kan altså slikt skje.
Heldigvis løste vår mann Olaf problemet ved å hoppe i sjøen og frigjøre propellen sånn at hjemturen kunne 
skje uten problemer.

Etter hjemreise fra Sandejord på lørdag overnattet de fire representantene i skipet liggende i Tønsberg havn.
På søndagen dro vi ut til marinaen på Rosanes hvor Sæheimr har ligget i vinteropplag og lastet opp Sæheimr 
på en gedigen båthenger for transport hjem til Sundvolden.

Sæheimr er en tolkning av en båt kalt Fjørtoftbåten som ble funnet i ei myr på øya Fjørtofta i nærheten av 
Ålesund i 1940. Fjørtoftbåten er datert til år 860, så her snakker vi ekte vikingbåt.
Vi har vært så heldige at vi har fått lov til å låne Sæheimr ut juli sånn at vi kan få øvd oss på både å ro å seile. 
Sæheimr kan ros av inntil 10 personer eller seiles med råseil, så her vil vi kunne bygge mye nyttig kompetanse 
i løpet av sommeren.

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


  

Prosjektleder informerer, side 1:

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

Etter 2 år i ”dvale”, blir det endelig ny RINGERIKSDAG den første lørdagen i september.

Det er Ringerike Næringsforening (RNF) som har overtatt stafettpinnen og skal videreføre arrangementet.  
De som har driftet Ringeriksdagen gjennom 13 år – sier nå takk for seg.    De sier det har vært artig – og 
responsen har vært gledelig stor fra både bedrifter, lag og foreninger og organisasjoner.    De ønsker alt godt for 
Ringeriksdagen i mange år fremover.
I løpet av disse 13 årene, er det opparbeidet et hyggelig, økonomisk overskudd. Og i tråd med statuttene, skal 
overskuddet gis tilbake til aktiviteter/prosjekter i lokalsamfunnet, ”Tiltak som er til glede for mange og åpent 
for alle – og som er med på å profilere Ringerike på en positiv måte”.

De synes derfor det er ekstra hyggelig å kunne fortelle at  Hardraade Vikingskipforening er valgt som en av 
mottakerne.
Og vi er selvfølgelig særdeles fornøyd med at vi har kommet i denne posisjonen, og takker så mye for en flott 
gave.

Vi ble kåret til «Beste Stand»  i 2018 og nå får vi enda et «klapp på skulderen». Dette er vi selvfølgelig stolte 
over.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer, side 2:

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

Det jobbes så flisene fyker uavhengig av helligdager, ser det ut som.
Påske-måneden ga likevel 1.762 timer!

Deretter:  Da jeg rettet opp en formel-feil i regnearket, har prosjektet passert 40.000 
timer totalt fra start!
Er det noe rart at vi er fornøyd med oss selv?

   Sigmund smed og kona kom med noen                     
                                                                              flotte bunter med saueull. De kommer godt 
                                                                              med, tusen takk.

Kaffelars er aldri langt unna.

Vi opplever stadig vekk at noen kommer 
med ting og tang vi kan bruke.
Er innmari hyggelig og veldig verdifullt 
for oss.
Vi sier tusen takk og byr på en kopp 
kaffe.

mailto:knut@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 1:

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

Lørdag 2.april kommer Jan, så da var det fokus på å dra mest mulig lærdom ut av han, spesielt når det kommer til 
tilpasning av spunning og 5 bordgang. 4. bordgang er ferdig, og vi er godt igang med første bord på 5.bordgang.

Det er lagt frem en delt eikestokk på plassen, som skal bli beter, her er det mye som skal hugges, og kan være en 
fin øvelse for de som ønsker og bli bedre med øksa. det er 2 lange stokker, og det er plass til mange huggere.

I tilegg fortsetter vi på både konstruksjon og dekking av tak og vegger på tilbygget på smiecontaineren. Her er det 
Knut G som har oversikt, og trenger nok et par mann til for montering/bygging.

I tilegg fortsetter saga å gå, med flere plank til bedding 50mm,  og kledning til smiecontainer 30mm og noen plank vi 
skal tørke og hugge til tiljer, også en god øvelse på å bli komfortabel med øksa.

I tillegg rydder vi unna endel sagflis og flis etter hugging/skjæring av plank.

Lørdag 9 april fortsetter vi arbeidet på meginhufr og det ligger en delt eikestokk på plassen som skal hugges til 2 
beter.
I tillegg fortsetter vi og skjære bord, høvle bord, tilpasse bord på skipet.

Det er også kuttet opp endel 50mm plank til beddingen som ligger ved siden av beddingen til gulv/stilas som også 
kan ferdigstilles.

Smiecontaineren skal også kles, tak-konstruksjonen er på plass, og det ligger masse 30mm plank til å kle den inn 
ved siden av.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 2:

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

Lørdag 23.april fortsetter vi å bygge båt, er egentlig ikke mere å si om det. Vi fortsetter der vi slapp.
I tilegg reiser noen ved hjelp av Knut G sin henger, til Åsa og henter furuplank til byggeplassen.

Det skal også kuttes og kløves endel tørrgran til bruk i minimile i forbindelse med den kulturelle skolesekken, så fint 
om noen legger motorsaga i bilen til det formålet. Økser har vi nok av. Det er endel ved i vedsjåen som er for lange 
for bålpannene, disse ble kuttet opp i litt mindre biter.

Ellers er det generell rydding på plassen, og vi fortsetter på innbyggingen av smie-containeren.

Lørdag 30.april fortsetter vi å bygge båt som vi pleier, med høvling og tilpasning av 5 bordgang. 
Meginhufr og 2 bete-emner ligger fremme så det er jobb til alle. 
I tilegg så skjæres det også nå spant av Y'en på BBC stokken. 

Ellers ligger materialer klare til å fortsette på smiecontaineren, og kreative innspill til front/dør/luke tas imot med 
takk.

Det er også på sin plass at noen rydder litt på plassen,  det har visst vært noen kommentarer på at det ser litt rotete 
ut hos oss. Det vil vi ikke høre.

mailto:anders@hardraade.no


  

Endelig nærmer vi oss slutten på salgsboden (Butikken) ved smiecontaineren. Det har vært mye jobb for Anette å 
pakke ut og pakke inn salgsvarene, i tillegg til at de skal fraktes/flyttes til brukerstedet. Nå får Salgsgruppen en 
stasjonær «butikk» på Byggeplassen. Et kjempeskritt i riktig retning.

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 2.april, Kjersti, pølselapskaus, flatbrød og baguetter.  
Lørdag 9.april, Rikke, kjøtt i mørke/gryterett og vafler.
Lørdag 16.april, Påskeaften.
Lørdag 23.april, Gunn, kjøttkaker med ertestuing og potetmos
Lørdag 30.april, Bente, ertesuppe.

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.

April har det gått på gjevne.
Vi har investert i en ny motorsag. Den gamle trengte mer enn kjærlighet og ble pensjonert.

Har begynt på store, 120 cm lange, bordklemmer. Det behovet øker kraftig nå som skipsbyggerne har fått opp 
farten.
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.

Ellers har det gått mye tid med til vårpussen av Sæheimr som nå ligger i 
vannet og trutner.

VERKTØYGRUPPEN:

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

mailto:momolteb@online.no


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 1:

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

Hei, april har vært en forholdsvis rolig måned, hvor vi fikk nyte litt velfortjent påskeferie. Etter påske startet jo DKS 
opp, og vi er godt bemannet i småkårstua tirsdager og torsdager.

Vi tar imot de unge med å fortelle litt om hva vi gjør i Tekstilgruppa og Seilmakergruppa, vi viser frem "Dronning Åsta" 
og forteller hvem hun var, hvor hun bodde og hvem hun ble mor til.

Så viser vi teknikkene nålebinding, brikkevev og lar de unge kjenne og lukte på råull fra Gammelnorsk spælsau. Vi 
forteller om veving av seilet og om planene om sammenslåing neste sommer. 

Tilslutt får de lære slingring, og de får med hvert sitt egenproduserte bånd hjem. 

Det har kommet en forespørsel fra tekstilgruppa:

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.

Mvh Hilde Helene

 

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 2:

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

I mai planlegger vi ei samling ang plantefarging 19.-21. Mai og Tekstilgruppa skal ha et møte den 28. Mai på 
byggeplassen. Der får dere hilse på Kristin Aase Skagen, som vil ta noe av lederansvaret i Tekstilgruppa sammen 
med meg. 

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 3:

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

Hold av 19. - 20. og 21. mai 2022 - vi planlegger "Innføring i plantefarging" med Ingeborg Granlund. Mer info 
kommer i egen mail. Begrenset antall deltakere.

Lørdag 28. mai 2022 - kl. 11 inviterer vi til møte/kick-off i Tekstilgruppa. Vi tar møtet på byggeplassen på 
Sundvollen. Blir det regn trekker vi enten inn i Småkårstua eller inn på scenen.

Her får dere hilse på Kristin, og vi skal snakke 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.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 4:

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

* 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?

Vi ser frem til å komme skikkelig i gang igjen, og håper så mange som mulig kan delta.

I mai planlegger vi ei samling ang. plantefarging 19.-21. Mai og Tekstilgruppa skal ha et møte den 28. Mai på 
byggeplassen. Der får dere hilse på Kristin Aase Skagen, som vil ta noe av lederansvaret i Tekstilgruppa sammen 
med meg. 

Mvh Hilde Helene 

mailto:hildehelene@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, side 1:

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

Her lages og forberedes lærlapper som elevene 
skal få skrive navnet sitt på i runer.

Litt lek må til.
Det er ikke så lett som man skulle 
tro ikkeå flytte på føttene.

Lucas forklarer byggemetoden

Klassen samlet

Spennende å se om det har blitt noe 
tjære i minimila vår.  Åja, masse 

mailto:erlandroed@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, side 2:

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

Dronning Åsta

Det høvles

Å bruke øks, er 
ikke lett.

Tom Erik ønsker 
velkommen og gir litt 
informasjon.
Så blir klassen delt opp i 4 
grupper.

mailto:erlandroed@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN, side 3:

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

Å smi en nagle er ikke bare, bare, 
men innsatsen er det ikke noe å si 
på.
Noen heldige får med seg sin 
egensmidde nagle.

Hos Tekstilgruppa får elevene informasjon om
hva vi gjør i gruppa og seilmakergruppa. Vi viser frem "Dronning Åsta" 
og forteller hvem hun var, hvor hun bodde og hvem hun ble mor til.
Så viser vi teknikkene nålebinding, brikkevev og lar de unge kjenne og 
lukte på råull fra Gammelnorsk spælsau. Vi forteller om veving av seilet 
og om planene om sammenslåing neste sommer.

Tilslutt får de lære slingring (bildet) og de får 
med hvert sitt egenproduserte bånd hjem. 

I smia får de lære hva jobben 
til smedene går ut på.
Farene ved høy varme og 
hvordan men kan forme 
glødende jern.

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 7, side 1:

Materialene til skipet – tjære.

Tjære som materiale til hus og båt er kjent langt tilbake før vikingtiden.
Fremstillingsmåten er enkel, men relativt ressurskrevende.
Kort fortalt hugger man en masse furu, lar røttene stå igjen i 50 til 70 år, så graves røttene opp, renskes for jord og 
stein, hugges i bittesmå biter, og brennes i et digert bål, er man heldig får man skogens sorte gull; tjære! Tjære er 
en tjukk, svart, klebrig olje som lukter sterkt. Ihuga entusiaster mener det dufter nydelig. Lukt er jo ofte en sterk del 
av minner, så tjærelukt fremkaller minner om stabbur, båtnaust, gamle treski (ja barn, før i tiden gikk bestefar på ski 
laget av tre, det var ekstra gjevt hvis de het Splitkein). 
En tradisjonsterk bruk av tjære er å impregnere stavkirker. Her er vikingene helt enig med Riksantikvaren: man skal 
kun bruke milebrent tjære til dette! Først vikingene fordi de ikke hadde annet, nå, Riksantikvaren fordi vikingene ikke 
brukte annet...

Nok om fremstilling og bruk.
I dagens vikingskipsbygge på Sundvollen bruker vi tjære av tre årsaker:

1. Tetting mellom skrogplankene. Langsetter plankene har vi en overlapp som kalles su, i endene av plankene 
har vi tilsvarende som heter skar. Felles for disse er at de må være så tette som overhode mulig. Dette gjør vi 
ved å legge en ull eller lintråd i en stripe av tjære i sua, og når plankene klinkes sammen blir det en tett, 
fleksibel og varig pakning. Tilsvarende med skaret, her legger vi en tynn lapp i et lag av tjære og får en tett 
pakning.

2. Impregnering av plankene, vi smører tynne strøk av tjære blandet med linolje på eikeplankene, dette gir en 
meget god beskyttelse mot at vann trenger inn i trevirke, og forsinker nedbrytningen betydelig. Skroget gis 
dermed en forlenget levetid. Det fine med denne behandlingen er at den kan gjentas hver vår. Da får man 
trebåtelskeres fine vårpuss.

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Ragnars Hjørne:

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

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

3. Beskyttelse av saumen, naglene. Eik og jern er egentlig veldig dårlig tilpasset hverandre. Eika er sur og jernet 
ruster fortere av surt mateiale, dessuten forvitrer eika fortere i kontakt med jern. Løsning? Jo, tjære!! Et lag med 
tjære gir gjensidig beskyttelse mot forvitring. Det gjør at skroget igjen holder mye lenger enn ubehandlet. Derfor 
dypper smedene all saumen i varm tjære straks saumen er smidd. Dermed legger tjæren seg som et lag mellom 
eik og jern.

I Hardraade har vi tatt dette på alvor og gått grundig til verks. Vinteren 2018 – 19 hugget vi opp en mengde 
tyrived, såkalt spik, og brant den i to miler.
 Av den første mila fikk vi ca 150 liter tjære, av den siste fikk vi ca 200 liter. I følge båtbyggerne har vi nok tjære i 
mange år.
I tillegg har vi en umiskjennelig duft over hele byggeplassen!

Ragnar forteller historien om Hardraade Vikingskipforening. Del 7, side 2:

Mila er tent .

Nå kommer tjæra!

mailto:ragnar@hardraade.no


  

MÅNEDENS FILMER:

https://www.youtube.com/watch?v=VyuJ16jgqRk

Her viser vi et kommende prosjekt, å lage reip av selhud. Innmari tungt, men moro å få det til. Mer autentisk kan 
det nesten ikke bli.

https://www.youtube.com/watch?v=o56_H5QM0_U&t=6s

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

Prosessen fra stokk til skip. Film nr. 1 av Lucas Stephens.

https://www.youtube.com/watch?v=ripLxNwybW4

https://www.youtube.com/watch?v=VyuJ16jgqRk
https://www.youtube.com/watch?v=o56_H5QM0_U&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ripLxNwybW4


  

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


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21

