
  

HARDRAADE -NYTT
 November 2021

             

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

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.

Vi minner om at de som melder seg inn som medlemmer i oktober,november og desember kun skal betale halv 
årskontingent, altså kr.125,- for enkelt medlemmer og kr.200,- for familie.

                                                                                Vi skal delta på Julemarkedet i Hønefoss 11. og 12. desember.      
                                                                                Håper på mange besøkende.

Vi minner om at vi har 
flotte trykk av Thomas 
Klevjer til salgs. Ypperlige 
som julegaver og 
firmagaver.



  

Vi har pr. oktober 2021 frivillige fra følgende land med oss:

1.  Norge (inkludert Bergen og Finnmark)
2.   Sverige (inkludert Skåne)
3.   Danmark
4.   Finland
5.   Island
6.  Tyskland
7.   Nederland
8.   Frankrike
9.   England
10. Irland
11. Spania
12. USA
13. Tyrkia
14. Italia
15. Syria
16. Somalia
17. Polen
18. Romania
19. Australia

                                                              Det er da imponerende, hva?

Deltakere i prosjektet – Nasjonaliteter!



  

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.

Til siste samlingen i oktober, møtte det 10 treskjærere til dyst.

Anette var også med. Lærarbeide til drikkehorn.

Vi har ferdig virke til 5 rokasser. Er i gang med montering. Krevende jobb.

Alm skåret sist sommer i 2020 har sprukket opp mye. Lager fjøler av restmaterialer, klar for julesalg. 

Ved maskinhøvling av eikeplank til rokassen, får vi fint strø som kan brukes til kaninbur m.m. Kan selges i poser. 
Samarbeider med Anette.

Full fart på alle mann.

Vedlegger noen bilder.

       

Treskjærergruppen:

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

     

mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

STUDIETUR TIL TØNSBERG FOR SMEDGRUPPA:

Torsdag 14. oktober reiste størsteparten av smedgruppa på heldagstur til Tønsberg. Dessverre var det noen som ble 
forhindret, men vi som var med skal etter beste evne videreformidle det vi fikk med oss.

I smia på «Vikingodden» på Tønsberg havn møtte vi nyslått smedsvenn Kristoffer og Smedmester Jens Erik (fra 
Fredriksten smedene). Jan båtbygger var også med innledningsvis.

Vi så Kristoffer smed demonstrere saumsmiing med sitt utstyr og noen av oss fikk også praktisert selv. Vi hadde 
også med en del av vårt utstyr og så en del potensiale for å forbedre noe av dette. Spesielt i fb.m lokking / doring av 
hull (lokking er smedspråk for å slå hull jfr. tysk «lochen») i roene var det viktig læring å ta med seg. Innledende 
stuking for å smi ut saumhodene var også nyttig å kunne kombinere med vårt utstyr. 

Det var også en god del som er forholdsvis annerledes med den essa og øvrig utstyr de benytter der som nok er 
langt mer autentisk i forhold til smedfaget i vikingtiden, men som ikke nødvendigvis vil bidra til mer effektiv framdrift 
for oss å skulle kopiere fullt ut.

De benytter ei klebersteinsesse med sideblest og hånddrevne belger. Vår forening hadde jo tur for alle medlemmer til 
Tønsberg også 15.08. og da benyttet Thomas og jeg fra smedgruppa anledningen til å snakke med smeden Oseberg 
stiftelsen hadde i sving der da. Han benyttet en større to-kammers belg og vanlig kjøpt grillkull. Når vi da opplyste at 
vi mest benyttet steinkull, sa tilstedeværende smed da at det jo er bedre, men at de ikke fikk lov til det spesielt 
grunnet røyk i fh.t hotellene der. Når vår smedgruppe var der nå sist i oktober benyttet Kristoffer to mindre ett-
kammers belger og bare vanlig ved som ble forkullet etterhvert. Det var på denne måten betydelig vanskeligere å 
oppnå tilstrekkelig temperatur og det er fullstendig avhengig av at man har med seg trell som kontinuerlig betjener 
belgene. Måten vi arbeider på i vår smie er nok langt mer moderne, men i fh.t en balanse mellom framdrift og 
gammelt autentisk håndverk, mener jeg å ha dekning for på vegne av gruppa vår at vi er «innafor».

SMEDGRUPPEN:

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

mailto:knut@hardraade.no


  

STUDIETUR:

Vi var også noe innom tjærebrenningsteknikken som overflatebehandling og litt om hengslene til rokasser mm.

Vi ble traktert med kaffe og kaker og Kristoffer og Jens Erik ble ønsket velkommen til oss på Sundvollen for 
videre faglig utvikling.

Flere av kara på vår gruppe hadde jo ikke vært der tidligere så vi måtte jo selvfølgelig også inspisere Saga 
Farmand, Saga Oseberg og de andre farkostene som fremdeles lå til kai der. Kristoffer tok seg tid til å være med 
oss om bord i Saga Farmand også. Etterpå hadde Jens Erik invitert oss til å ta med turen innom 
Slottsfjellmuseet. Vi fikk med oss en liten halvtime der også før stengetid og det viktigste var jo å se originalen av 
vrakfunnet Klåstadskipet gjenreist i museet. Det siste var i høyeste grad verdt besøket og kan anbefales alle 
Hardraade medlemmer.

Etterpå ble det Burger King middag v E 18 og jeg tror jeg kan si vi reiste hjemover med følelsen av å ha hatt en 
utbytterik dag.

Ellers er noen av oss i smedgruppa i gang med å smi hengsler til rokassene og da må også hjelpeverktøy lages. 
Noen bilder i forbindelse med dette vedlagt.

Bjørn

SMEDGRUPPEN:

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

mailto:knut@hardraade.no


  

SMEDGRUPPEN:

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

Kristoffer smed i Tønsberg. 
Per i bakgrunnen.

Vikingessa

Klåstadskipet

Hengsel rokasse

Hengseldeler i produksjon

Hjelpeverktøy til 
hengselsmiing må lages

 Litt elektriske snarveier må til i blant
STUDIETUR:

mailto:knut@hardraade.no


  

Tredje omfar er påbegynt og de første bordene er montert. Det betyr at vi nå også må begynne å forberede spanter 
og beter.
Vi går smått i gang med å hugge til 'betene'. En bete er tverrbjelken som ligger på tvers mellom toppene på 
spantene. De bidrar til skrogets styrke og stabilitet. Disse skal vi etter hvert produsere en hel mengde av. 

 Det er plass til flere i prosessen med å klargjøre de neste bordene, i hvert fall på torsdager.

Axel ønsker også at vi så smått begynner på spant, dette er en arbeidskrevende, men også veldig interessant og 
utfordrende oppgave. 

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Steaming av bord til 
3.omfar baug.

mailto:anders@hardraade.no


  

Vi oppfordrer alle til å ta med seg egen kopp, bolle/tallerken og spiseredskap. Da sparer vi både miljø og penger.

Månedens meny:
Lørdag 02.okt. Rikke, Hønsefrikassè.
Lørdag 09.okt. Gunn, Pytt i panne.
Lørdag 16.okt. Reidun, betasuppe.
Lørdag 23.okt. Rikke, Elg-gryte og muffins. 
Lørdag 30.okt. Kjersti, Får i kål.
Det ble også servert kaker til kaffen.

Som jeg skrev sist, vi blir litt bortskjemt.....og liker det.   
De er 5 aktive i Forpleiningsgruppen nå. Gjør en kjempejobb, men vil gjerne ha med flere hender.
                                                                

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

Et felles måltid er alltid 
sosialt og hyggelig.

Bente og 
Rikke.

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


  

Som kjent skal det være Julemarked i Hønefoss 11. og 12. desember. Hardraade Vikingskipforening skal ha en 
rikholdig stand i Fengselshaven hvor vi forteller om framdriften i skipsbyggingen og selvfølgelig har egenproduserte 
varer for salg. 

Kom og hør!    Kom og kjøp!

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 Julemarked, Ringeriksdagen, Holedagen, informasjonskvelder osv. 

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler, treskjærerting 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 20 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. I månedens episode markerer vi mottak av tømmer til kjøl og meginhufr, donert av Edvard Aas i 
Homborsund. Nå skulle byggingen begynne! 11.januar 2020 møtte det mer enn 120 personer for å være med oss å 
markere denne milepælen. Helt utrolig, men veldig moro.
Vi markerer også at vi greide å milebrenne vår egen tjære av tyrirøtter. Det var en prestasjon. Takk til Mads Robert 
og alle gode hjelpere i det prosjektet. 
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=eTj3JRoc5QY

mailto:rikke@hardraade.no
https://www.youtube.com/watch?v=eTj3JRoc5QY


  

Vi har ukentlige treff på Tekstilloftet på Jevnaker.
Vi møtes hver tirsdag kveld mellom 1800 og 2030. 

Vi har også ofte besøk av noen fra Tekstilgruppa på lørdagene. Veldig hyggelig og interessant å se deres arbeider 
også.

Tekstilgruppa møtes som sagt på tirsdager for sosialt samvær og å lære forskjellige teknikker av hverandre. Innmari 
hyggelig og produksjonen er på vei opp.

Velkommen til alle interesserte og nysgjerrige.

TEKSTILGRUPPEN:

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

Noe glade fjes som lyser opp en 
gråværsdag på Byggeplassen.Ann Barbro har noen flotte kreasjoner.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTILGRUPPEN: 

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

Seilmakergruppa:
Seilmakergruppa er nå etablert og vi har fått med oss dyktige vevere som skal veve seilet. Nå skjer det noe hele 
tiden.
Følg med i neste nummer av Hardraade Nytt...........

Er du nysgjerrig på seilmakergruppa, ta kontakt med Hilde Helene for mer info.

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

Framtidsdrømmen

Møte i seilmakergruppa

mailto:hildehelene@gmail.com


  

Fortsetter med sliping, vedlikehold og produksjon av nye hjelpeverktøy.

Den store saga til Arbeidssenteret er nå montert opp igjen etter at området den står har blitt rettet av og asfaltert. 
Den har vært til kjempehjelp for oss.
Småkårsstua er nå på det nærmeste klar til bruk.
Pipe og ovn er montert.
Det er vasket og malt. Hyller er montert. Flott å ha det tørt sted til papirer o.l. Når vinteren kommer.

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:

Besøk fra Ringerike Montessori Skole.
Fredag 29 oktober hadde vi besøk av Ringerike Montessori, klassetrinn 4, 5 og 6 pluss 
en fra 3 trinn
og en fra 7. 
Dette var en entusiastisk og nysgjerrig gjeng på godt og vel 20 elever. 
De fikk prøve seg på søm, smie og høvleri, en omvisning på plassen ble det også tid til.
Tilslutt fikk de kløyve en liten eikestokk, til stor jubel. 
Med seg tilbake til skolen fikk de hvert sitt lille stykke eik, som de skal risse navnet sitt 
på.
Vi ønsket dem velkommen tilbake om tre år, da skal de få ro skipet!
Besøket resulterte umiddelbart, dagen etter, lørdag, i tre nye ungdommer med på laget. 
Samt to foreldrepar med gode ressurser.

Vi får også besøk fra Telemark, Guvihaug Vikinglag, hjemmehørende på Notodden 
kommer for primært å lære om tjæremile prosjektet vårt. De vil bli tatt med til Ask, og 
deretter byggeplassen. Der får de plukke med tyrirot til bruk i mile.



  

Deltakelse i arrangementer.
 

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

            
            Bilder fra desember 2019

Julemarkedet 11.og 12 desember



  

Ragnars Hjørne:

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

Ragnar forteller historien om Hardraade Vikingskipforening. Del 2:

Hvor skal vi holde til?

Blir noen med på prosjektet?

Byggeplassen:

Det var like greit å starte med det mest grunnleggende; byggeplassen.

Skulle det bli skip måtte vi finne en plass og være.

Helgelandsmoen, Glatvedt i Hønefoss, Sundvollstranda ved Sundvolden hotell, og flere steder ble 

vurdert.

Vi hadde et møte med Tord og Cecilie Laeskogen om 'hotellstranda' men det viste seg lite praktisk 

Selv om arealet var nærmest optimalt.

Tord tipset så om Hole arbeidsenter, at de kunne ha fasiliteter og muligheter. Det viste seg at det 

hadde de! Ikke minst ansatte og brukere har ressurser i mengdevis. For oss var de to viktigste 

gjestfrihet og kreativitet. Et utrolig inspirerende og målrettet møte og befaring med Svend Otto 

Sundby og Ingeborg Høy munnet ut i forslag om å bruke et areal nær parkeringsplassen til 

arbeidsenteret! Forslag ble til avtale med Hole kommune. Dermed fikk vi et sted å være!

For et sted! Byggeplassen på Sundvolden har alt vi kunne ønske oss, og mer til! Noe så enkelt, men 

avgjørende som gode toalettforhold, med tilhørende vannkran på utsiden. Ett åpent flatt areal.

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

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Nærhet til verkstedet på Arbeidsenteret, med blant annet stor båndsag. Uten den ville for eksempel 

bygging av beddingen blitt mange ganger dyrere. Byggeplassen er blitt større og mer omfattende 

enn vi så for oss. To viktigste faktorene på byggeplassen; en solid byggerigg, bedding til skipet, og 

rom til å skape et godt, inkluderende og kreativt arbeidsmiljø. Det er mye mer å si om byggeplassen, men det må 

vi ta etterhvert.

Blir noen med på prosjektet?

Fem personer blir ett stykke i underkant til å bygge et stort skip i eik, med håndholdt verktøy og 

små ressurser. Vi så hele tiden for oss å basere mye på frivillig dugnadsinnsats. 

Vi MÅTTE rekruttere flere folk, skape oppmerksomhet. Med Jan Vogt Knutsen på laget. Oseberg 

Vikingearv på kompetanse-støtte og gjestfrihet fra Arbeidsenteret hadde vi noen ressurser på plass. 

Informasjonskveld ble neste etappe, 15 mars 2018 inviterte vi til møte. På forhånd visste vi om ca 

20 interesserte som hadde meldt sin deltakelse, og vi håpte på kanske 35 til 40 personer. Rett før 

klokken 18 begynte det å fylles opp i møtelokalene i Åsaveien 40. Vi måtte sette inn ekstra stoler... 

Opptelling underveis; ca 85 fremmøtte. 

Flesteparten av dem tegnet seg på lister for en eller flere aktiviteter!

Rekrutteringen fortsatte, og fortsetter med stadig større ringer i vannet! Av de 85 fremmøtte er det minst 20 som 

nå, tre år senere, er blant de aktive frivillige!

Ragnars Hjørne:

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

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

mailto:ragnar@hardraade.no


  

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 og førjulstid! 

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

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