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

Vi kjører med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1600 til 2000 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.

Det arbeides godt på alle fronter nå.
Både sommeren og pandemien har sluppet taket og vi kan arbeide mye friere framover, selv om vi fortsatt vil beholde 
noen gode vaner som håndsprit, avstand og bevissthet på om vi har noen symptomer å ta hensyn til.

Det skjer store ting nå i Tekstilgruppen. Hilde har greid å få sammen en seilmakergruppe, som skal veve seilet til 
skipet.
En formidabel jobb. Les mer om det i avsnittet om Tekstilgruppen.

Innfører fra denne utgaven: Ragnars Hjørne.
Her vil vår gründer og entusiast Ragnar Wergeland fortelle om oppstarten av Hardraade Vikingskipforening, historien 
bak og ikke minst om Vikingkongenes innflytelse på vår historie. En innflytelse som ikke bare påvirket oss lokalt på 
Ringerike, men som var av stor betydning for både Norge og hele Europa.
Hvorfor har Hole kommune 4 kongekroner i sitt kommunevåpen? Følg med, følg med så får du svaret.
Anbefaler i denne forbindelse den nye boken til Hole Historielag. Se eget avsnitt med omtale av boken.

En annen nyhet vi prøver oss med er: Månedens film. 
Vi legger ut en link til en av våre flotte kortfilmer som er laget av vår eminente fotograf Jan Petter Lilja Bye. Vi er så 
heldige som har en sånn en ressurs med oss, at det kan nesten ikke uttrykkes i ord. 
Det kan forresten sies om ganske mange her når jeg tenker meg om.



  

Tilvirkning av  rokassene har nå høy prioritet, og tilgang på eik fra beddingen har gitt oss mulighet til å lage hele 
kassen i eik.

Hengsel-løsningen er under utarbeidelse og vi har allerede fått noen rokasse-sponsorer. 

Her skrev jeg feil sist. Ken Gorman gjør mye bra, men 

denne flotte rokassen er laget av Per Berger. Rett skal 

være rett! 

Det er et utmerket håndverk som er gjort og Per har 

tatt sin interesse for treskjæring til nye høyder etter at 

han ble pensjonist.

Kjempebra Per.
       

Treskjærergruppen:

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

     

     En side av rokasse 

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

Produksjonen går videre for fullt. Når naglene er ferdig smidd, blir de rustbeskyttet som vi fortalte om tidligere. 
En viktig detalj for å forlenge levetiden.

SMEDGRUPPEN:

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

mailto:knut@hardraade.no


  

Nå er også det andre sidebordet montert!
En pirkete og krevende jobb, men sabla moro når det blir så bra. Godt begynt er halvt fullendt.

Viktig å holde oppe plankeprogresjon nå - den siste i 2.omfar er limt og klar til klink. Den første planken i 3.omfar er i 
30 mm status i dag, den må tas ned til 24mm og tilpasses. 

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Thorvald 11 år er 
bitt av basillen. 
Han høvlet et helt 
bord helt alene og 
står på som en 
voksen mann.
Kjempeflink. Vi vil 
ha flere som deg 
Thorvald.

Omtrent sånn vil skipet vårt se ut 
om en stund. Men vi skal utruste 
mye derfra.

mailto:anders@hardraade.no


  

Nå har vi 7 flotte og omsorgsfulle kvinner som er aktive i forpleining, men vi  har plass til flere. 
Vi oppfordrer alle til å ta med seg egen kopp, bolle/tallerken og spiseredskap. Da sparer vi både miljø og penger.

Bilder fra 18.sept. Hvor Gunn og Rikke stilte opp med nystekte lapper og kringle og jammen dukket Knut Bjella opp 
med fersk mais. Nydelig på grillen. Livet er godt.
                                                                

FORPLEININGSGRUPPEN: 

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

Har kommet godt igang i sommer og forventer økende aktivitet utover ettersommeren og høsten. 
Vi har hatt besøk av noen skoleklasser, barnehage og enkelt-ungdommer som har kommet utfra sin egen interesse. 
Veldig moro og dere er varmt velkomne.

BARNE -OG UNGDOMSGRUPPEN:
Mail: anette@hardraade.no, Telf: 988 49 453

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


  

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 Ringeriksdagen, Holedagen, informasjonskvelder osv. 

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler 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!

MÅNEDENS FILM: 
Det er episode 40 som vi legger ut idag. Jan Petter Lilja Bye har laget nesten 60 episoder og har dokumentert 
utviklingen i prosjektet på en mesterlig måte.
Med en episode i måneden, vil vi bruke nærmere 5 år på å vise alle. Velger derfor ut episoder som viser noen 
høydepunkter. Dagens episode viser etter vår oppfatning det typiske ved prosjektet – gleden, engasjementet og den 
positive holdningen som gjennomsyrer alt vi gjør. Det var en stor dag da vi fikk tak over beddingen (17.oktober 2020) 
og vi retter en stor takk til Rubb AS som leverte duken, Ringerike Liftutleie AS som lånte oss lift og Raastad 
Transport  AS som løftet duken på plass. Uten dere hadde det vært en umulig jobb. Tusen takk.
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.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=jbvN3KlE7Wk&t=76s

mailto:rikke@hardraade.no
https://www.youtube.com/watch?v=jbvN3KlE7Wk&t=76s


  

Vi er endelig igang med ukentlige treff på Tekstilloftet på Jevnaker.
Vi møtes hver tirsdag kveld mellom 1800 og 2030. (Byttet kveld fra onsdag til tirsdag fra oktober av.)

Vi har nå hentet 150 kg (!) spesialspunnet vevgarn hos Norsk Kunstvevgarn AS i Homborsund.
Garnet skal brukes til veving av vikingtidsseil til skipet vi bygger.
Er du nysgjerrig på seilmakergruppa, ta kontakt med Hilde Helene for mer info.

Den 30. september kommer Unni og Elle, som vevde mesteparten av av seilet til Saga Oseberg.
Nærmere info om dette møtet kommer på egen mail.

Fulltegnet kurs i håndsøm av skinnsko ble gjennomført de to siste helgene i september, alle ble ferdig med ett par 
sko, og alle ble fornøyd!

Vi avsluttet september med besøk fra Rigg og ullseilgruppa i Oseberg. Elle og Unni, som vevde mesteparten av 
seilet til Saga Oseberg, kom for hjelpe den nystartede Seilmakergruppa igang.

Velkommen til alle interesserte og nysgjerrige.

TEKSTILGRUPPEN:

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

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTILGRUPPEN: 

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

Seilmakergruppa:

Torsdagens møte gikk veldig bra. 
Vi fikk besøk av Unni og Elle fra Rigg og ullseilgruppa i Oseberg. De fortalte oss om hva deres erfaringer er fra 
veving av seilet til Saga Oseberg. 
Det kom 9 frivillige, hvor flere er godt skolerte innen vev. Det ser lyst ut for prosjektet! 

Vi samles torsdag 7.okt for å se på fremdrift og fordeling av oppgaver.

Dette blir spennende, sikkert tøft innimellom, men du verden så moro. Tenk for en følelse når vi ser seilet heist på 
båten!

mailto:hildehelene@gmail.com


  

Fortsetter med sliping, vedlikehold og produksjon av nye hjelpeverktøy.

I september har Verktøygruppa hatt ettersyn på den store Stihl saga, skjeftet økser, satt nye motorfester på Sachs 
Dolmar sagen og ellers kun hatt forefallent arbeide.

Resten av tiden har gått til produksjon av skipet.

Vi trenger fortsatt flere som vil bli med å lage verktøy.

VERKTØYGRUPPEN:

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

mailto:momolteb@online.no


  

BESØK PÅ BYGGEPLASSEN:

23.sept. hadde vi besøk 
Fotefar Temareiser, ca. 20 
personer. De var på en 3-
dagers reise i Ringerikes 
historie.

Ragnar mottar skryt fra prof .emeritus 
Arne Emil Christensen . 
Han ledet utgravingen av Klåstad-skipet 
og vet hva han snakker om.

Ragnar med 
Sturla Ellingvåg 
som var 
reiseleder for 
Fotefar 
Temareiser.

Dette er kanskje vår nye 
skipskatt? Han dukker opp 
når det er mat om å gjøre.
Hyggelig fyr.

Alltid litt igjen. Nam



  

Filmopptak på Veigin 22. september

Steinar Hybertsen lager en film om Vikingtiden.
Vi stilte med en rekke statister i tidsriktig antrekk.
Her får de de siste instruksjoner.

Anette, 
Hilde Helene 
og Knut 
følger 
interessert 
med.

Her er flokken 
samlet. 
Flott gjeng.

Her er 
skuespillet 
i gang.



  

Deltakelse i arrangementer. 

Vi deltok på Bygdøy 
Folkemuseum 5.sept. og hadde 
med oss en askestokk for bl.a. å 
vise splitting og planhugging. 
I tillegg fikk vi anledning til å 
fortelle om vårt prosjekt.

Vi deltar på Julemarkedet 11.og 12 
desember. Vi skal ha stand i 
Fengselshagen og ønsker oss 
mange besøkende.

            
            Bilder fra desember 2019



  

Ragnars Hjørne:

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

Hardraade Vikingskipforening, den spede begynnelse. 

Første gang ideen om vikingskip på Tyrifjorden/Steinsfjorden/Storelva ble luftet, var nærmest som et innfall i møte med 
Jørgen Moe på Ringerike Utvikling, Tema for møte var egentlig historiebasert turisme på Ringerike. Dette var forsommeren 
2016. Som alle vidløftige eventyr kunne det endt der. Neste positive møte kom med ordfører i Hole, Per Berger senere på 
året. Han tok utgangspunkt i at Ringerike og Hole har en bred og rik historie fra vikingtiden, han mente at et vikingskip 
kunne få denne frem i lyset.

Sensommer og høst 2016 var preget av den forsiktige og langsomme nettverksbyggingen som måtte til. Her inngikk å finne 
furu til Klåstadprosjektet i Tønsberg, så et visst tilløp til seriøsitet var det.

I oktober ble Hardraade Vikingskipforening stiftet, med Anette Coucheron, Vegard Strømsodd, Audun L Nordli og Erik 
Audun Utistog som styre og Ragnar Wergeland som prosjektleder. Foreningen besto da forsåvidt bare av disse fem 
personene

Vår første sponsor kom i februar 2017, Rolf Lie i Askeladden Reiser la kr.5000 på bordet for å dekke de første utgiftene.
I januar 2017 fikk vi legge frem en presentasjon av prosjektet for Regionråd Ringerike. Svaret fikk vi i mars, et vedtak om 
støtte til forprosjekt med inntil 123 000,-, forutsatt tilsvarende støtte fra Buskerud Fylkeskommune. Sjette juni vedtok utvalg 
for kultur, idrett og folkehelse (vi syntes jo at alle tre sektorer omfattet Vikingskip) å støtte forprosjektet med 60 000,-. Vi 
hadde således en startkapital på 120 000.
Dette medførte at vi reiste på en studietur til Tønsberg for å studere hvordan de bygget Klåstadskipet. Videre jobbet vi 
stadig med å knytte til oss ressurspersoner. En del historielag og foreninger fikk foredrag om planene. I denne fasen hadde 
vi laget et meget foreløpig budsjett på ca 3,6 millioner kroner.

I november 2017 leverte vi forprosjektrapport til Regionrådet og Fylkeskommunen. Denne dannet så grunnlag for videre 
arbeid.

Neste store oppgave var å finne en egnet byggeplass. Det ble en lang prosess hvor Jan Vogt Knutsen ga betydelig støtte 

når vi dro på befaring til de forskjellige lokalitetene. Mer om dette i neste Hardraade Nytt.

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

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Aktiviteter utover det å bygge skip.

Arne Emil Christensen fant en Brekkebåt på 
Tyristrand. Den har vi fraktet til Byggeplassen og 
skal sette opp et enkelt tak over til beskyttelse. Den 
vil bli restaurert slik at den blir bevart for framtiden

Arne Emil tar båten i 
nærmere øyesyn.

Her blir båten målt opp.

Torsdag 23.september hadde vi info.møte på Hole 
Arbeidssenter.
Det var ca.40 frammøtte, som fikk høre om prosjektet, 
framdriften, Ringeriksstilen, seilproduksjon og om 
skipsbygging. Det ble inntatt rikelig med kaffe og vafler. 
Takk til alle som møtte opp.



  

Hole Historielag

Vårt gode samarbeide med Hole Historielag gjør at vi kan ta med noe om den lille boken som historielaget har 
utgitt om "Holes bidrag til den tidlige Norges-historien". Der blir jo selveste Harald Hardraade ganske behørig 
omtalt. Der står jo opplysninger, bl a om Hardraade, som alle i Hardraade Vikingskipforening bør ha kjennskap til. 
Den koster kr 100, og Bjørn Geirr Harsson kommer gjerne bort på Sundvollstranda med noen eksemplarer en 
dugnadsdag det passer.

 Omtale av «Holes bidrag til den tidlige Norges-historien» 
Helt på slutten av året 2020 forelå boken «Holes bidrag til den tidlige 
Norges-historien» ferdig fra trykkeriet. Den er på 64 sider, utgitt av 
Hole historielag med lagets leder, Bjørn Geirr Harsson, som forfatter. 
Boken starter med noen geografiske fakta om Hole, bl a. at Hole er 
den kommunen i Norge som har størst areal av ferskvann i forhold til 
samlet areal. Så følger historien om det meget spesielle 
kommunevåpenet som Hole fikk godkjent i 1984. Hovedtema i boken 
er som tittelen sier «Holes bidrag til den tidlige Norges-historien». De 
fire kongene, som er symbolisert med hver sin gull kongekrone på rød 
bunn i kommunevåpenet, Halvdan Svarte, Sigurd Syr, Olav den hellige 
og Harald Hardråde, blir omtalt ut fra det som er kjent fra de eldste 
skriftlige kilder i Norge. Og da blir det kanskje noen overraskelser? 
Hovedinntrykket, etter å ha lest boken: Man har god dekning for 
påstanden om at de fire nevnte kongene har hatt solid tilknytning til 
Hole og den gamle kongsgården Stein. 



  

Vår gode hjelper og båtbygger Axel Hubert forteller:

I forrige måned var jeg i sør Sverige sammen med min far Per Jonas å så etter eik til skipet vårt, og muligens til 
Gokstad skipet som Oseberg Vikingarv bygger i Tønsberg. Leteaksjonen fant sted i en liten klynge med trær ca en 
halvtimes kjøretur fra Malmø, i nærheten av Sjøbo. Når man leter etter trær som kan ha emner til bordganger er 
det selvsagt en rekke kriterier disse trærne bør møte, og skal man investere og frakte dem mange mil så er det 
viktig at man ser godt etter tegn som varsler noe om tilstanden inni. For ikke å snakke om at eika kan ha stor verdi 
for insekt og dyreliv lokalt.

Når man leter etter emner i skogen kan det være greit å se etter de mest tydlige tegnene først for å spare litt tid. 
Jeg tar en titt på stammen.

For det første må stammen være kvist og klump fri minimum de første 4-5 meterene (en klump på stammen kan 
fortelle deg at det har vært en gren her da treet var yngre, og nå hjemmer seg under barken!). Barken bør se frisk 
og rolig ut uten for mye vridning, som hovedsak.

Eika må ha en omkrets på minimum 2,3 - 2,5 meter om det skal egne seg til bordganger, dette målet tas i 
brysthøyde. 

Om eika blir markant tykkere enn vanlig ned mot rota kan det varsle om råtegang i røttene, som kan forplante seg 
videre opp i stammen. 

Et annet tegn om kan varsle om råte i stammen er hakkespett-hull, om det er tilfellet kan råten gå fra hullet, langs 
med kjernen praktisk talt gjennom hele treet om man har uflaks.

Hvordan finner vi eik og treemner?



  

Hvordan finner vi eik og treemner?

Det er en fordel om eika har greiner (tykke som en feit legg!) i kronen som kan egne seg til spantemner, slik at vi 
kan bruke mer enn bare stammen. Om det finnes interessante grener måler vi graden på disse ved å sikte med en 
stillbar vinkel og noterer det ned.

Etter å ha gått rundt i den lille skogen nesten en hel dag fant jeg og pappa hele 15 Eik som kanskje kan egne seg 
til bordganger mm.! Den største av disse har en omkrets på hele 3,9m ved bryst, og hadde 5-6 meter med ren 
stamme. Hvert av trærne er blitt målt og det er blitt skrevet en kort notis om dem, samt koordinatene. Dette er 
videresendt til Jan som skal ta en helhetsvurdering av funnene i området og evt. arrangere en ny tur, denne 
gangen med felleutstyr med i bilen, eller arrangere noen lokale fellere til å gjøre jobben. Jeg håper han bestemmer 
seg for at vi skal gjøre det selv, slik at jeg kan bygge min kompetanse.

Som dere skjønner av Axel sin fortelling, så er det et kollosalt samspill av 
mange som må til for å gjennomføre et prosjekt som dette.
Det er derfor gledelig at det er så mange og dyktige mennesker som bidrar 
på alle nivåer.

 Eksempel på bruk av stillbar vinkel



  

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

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

Vi ønsker dere alle en god høst! 

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

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