
  

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 27.februar:

Vi kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1500 til 1800. Vi sender ut innkalling 
med informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på telefonen.

Nå har det virkelig tatt av. Det har vært en aktivitet nå som nesten savner sidestykke, selv hos oss.
Meginhufr-stokken er delt og vi er igang med å forme den.
Vi har logget 1.591 timer i Januar og over 1800 timer i Februar. Det er nesten ikke til å tro. Fabelaktig innsats 
alle sammen!

Tirsdag 15.02 og onsdag 16.02 var vi på Ask Gods og tok ned en stor eik som Fredrik Løvenskiold generøst forærte 
oss. Det gikk kjempebra med gode hjelpere og vi får ihvertfall 5 flotte spanteemner ut av den. Tusen takk til 
Løvenskiold og Ask Gods. Se omtale et annet sted i bladet.

Etter påske  drar vi igang med DKS (Den Kulturelle Skolesekken). Erland og Ragnar er frontfigurer for denne 
aktiviteten og vi blir mange som skal være med som støttespiller.
Det blir et bredt opplegg for ungdommene hvor de får informasjom og litt opplæring innenfor hele spekteret vi driver 
med. Håper det blir morsom og interessant.

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.

5.mars deltar vi på Frivilligsentralens «Familiedag ved isen» på Sundvollstranda. Kom og besøk oss!

Februar 2022

HARDRAADE -NYTT



  

Alle Hardraade Vikingskipforenings medlemmer inviteres til årsmøte!

Sted: Hole Arbeidssenter

Tid: torsdag 17 mars klokken 19

Merk: vi holder informasjonsmøte fra klokken 18!

Se vedlagte dokumenter, som formelt grunnlag for å fatte årsmøtets vedtak. Ta gjerne med utskrift av disse.

Ad innkallingens pkt 8; innkomne saker. Eventuelle saker til årsmøtet må være sendt inn innen 5 mars.

De sendes til styreleder, helst mail til rikke@hardraade.no.

For styret

Ragnar Wergeland

Sakspapirene: Innkalling, Styrets beretning og Årsregnskap er sendt ut i e-post.
Hvis noen ikke har fått, ta kontakt med Rikke på Mail: rikke@hardraade.no, Telf: 476 25 883

ÅRSMØTE 17.mars 2022

mailto:rikke@hardraade.no


  

Tar med en liten huskelapp om dette.

Det nærmer seg 24.mars. Filmen anbefales.

Som mange av dere vet har vi samarbeidet med Steinar 
Hybertsen om en historisk dokumentarfilm fra Ringerike.

Hovedfokus i filmen er de to vikingkongene Olav den Hellige 
Haraldson og Harald Hardråde Sigurdson. Halvbrødrene fra 
Stein gård!! 
Premieren er på Ringerike kultursenter i Hønefoss.

Her er linken til programmet: 
https://www.ringerikekultursenter.no/Program/Vis/687 

Vikingkongene fra Ringerike

https://www.ringerikekultursenter.no/Program/Vis/687


  

Prosjektleder informerer

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

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

Lucas Stephens tar ansvar. Står på til alle døgnets tider og lærer opp medarbeidere. Her er nøyaktighet et must.

mailto:knut@hardraade.no


  

Emner til Rune-steiner ble inspisert i januar. Transporten til byggeplassen ble gjennomført    lør 18. febr. Marthe stilte 
med hest og utstyr og dro det på plass. 
Med forbud mot motorferdsel, ble det ekstra hyggelig, i strålende vær, å hente disse hellene på Ulvøya med hest og 
geit.

Det er 2 store emner til Rune-stein, og 2 like, speilvendte, som skal markere portal inn til byggeplassen.

Prosjektleder informerer

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

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Vårt sikkerhetsteam: Steinsfjorden 
skøyteforening med (fra v) Jørgen Haugen, 
isekspert Morten Synstelien og sjåfør Eivind 
A Rosén. Torsdag 17. februar  la de om 
skøytebanentraséen og brøytet trasé for oss 
til Ulvøya. Slik sikret vi oss mot sørpehull og 
svakheter i isen.

Lucas Stephens

Hesten Trøll gjorde jobben med glans.

mailto:knut@hardraade.no


  

Her måler Jan Vogt Knutsen hvilke greiner som 
kan egne seg til spanter.

Helle, kona til Jan, uttalte:
Han får klatre i trær, han får skyte med sprettert 
og han kan leke med masse fint verktøy. Da 
koser han seg.

Klatre i trær ser vi jo, han skyter med sprettert 
når han skal måle høyden på ei eik (skyter opp 
et målebånd over ei grein) og driver med alt 
som heter verktøy.

Prosjektleder informerer

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

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer

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

Jan Vogt Knutsen feller eika. Grove dimensjoner! Nå ligger den nede og 
skal deles opp.Vi skal felle en diger eik i parken 

på Ask Gods.

Forhåpentligvis blir det noen 
spanteemner av den. Jan V. K. 
antyder 4 til 5, avhengig av om 
den er frisk i veden.

Vi får den donert av Fredrik 
Løvenskiold, under forutsetning 
at vi tar med oss alt!!

På tirsdag kom en stor lift. Vi begynte fra kl 0730! Da 
kappet vi ned alt overflødig av greiner og topper. Det 
ble det mye ved og kvist av, den fikk vi få kjørt vekk i 
løpet av dagen. Mange stilte med henger. Tusen takk.

Onsdag kom Jan og vi felte og delte opp selve treet. 
Til jobben med å holde og sikre eika, hadde vi bestilt 
en diger kran fra Kynningsrud. Eika veide uten toppen 
og greiner 7,5 tonn.
Jan Fredrik Hornemann kom med lastebilen sin ca 
klokken 14 og kjørte emnene til Sundvollen!

Det var et spektakulært skue å se så stor eik gå i 
bakken.
Eika var kjempefin, nesten bedre enn forventet. 
5 flotte spanteemner. Beste kvaliteten Jan har 
sett.Bedre blir det ikke!
Stor stas og en kjempetakk til Fredrik Løvenskiold.

mailto:knut@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Aktiviteten på Byggeplassen går i høygir.
Det møter 30 – 40 personer opp hver lørdag og rundt 
halvparten på torsdager. De aller fleste jobber med et eller 
annet. 
Hyggelig med besøk av folk som bare vil se litt også.

Her vises tydelig hvorfor vi bruker motorsag for å lage / 
sage plank.
I kortenden er dette emnet er bredden 10-12 cm, mens 
den ferdige planken skal være ca 2,5 cm. Da er det mye 
som kastes.
Denne ble til som rest under splitting av Beistet.

Episode 66:
Her viser vi hvordan vi tilpasser omfarene og sørger for at båten blir tett.

https://www.youtube.com/watch?v=COTzpqRIBxQ&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=6

I denne filmsnutten forteller Anders Evensen litt 
om hva som skjer på Byggeplassen:

https://fb.watch/bxGyxCCOFp/

mailto:anders@hardraade.no
https://www.youtube.com/watch?v=COTzpqRIBxQ&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=6
https://fb.watch/bxGyxCCOFp/
https://www.youtube.com/watch?v=COTzpqRIBxQ&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=6


  

BYGGEPLASSGRUPPEN:

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

Det er med stor tilfredshet og stolthet at prosjektleder 
hører Jan Båtbygger utbryte:  «Jøss, her går det 
unna!»

Og da har han ikke engang sett hva Tekstil og Seil-
gruppa utfører.  Han har noe å glede seg til!

Sist torsdag var vi 14 personer på byggeplassen, og 
vi har fortsatt plass til flere.

Hva skjer:

Axel styrer montering av skrogplank på skipet, vi 
nærmer oss halvveis på fjerde omfar.

Lucas styrer hugging av meginhufr! Vi er godt i gang 
på den ene.

I tillegg trenger vi god aktivitet i smia.

Blir vi mange kan et par stykker starte på tak over 
smiekonteiner.

Vi fyrer bålpanne, m kaffekok og rom for å ta med 
bålmat!

Altså nok å gjøre til alle.

mailto:anders@hardraade.no


  

Treskjærergruppen:

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

     

Vi hadde et hyggelig forsinket Julemøte på Gjesvold Gård med Tapas fra det « Lille Handleriet» på Vik og kaffe 
med Christmas kake fra Carol til Ken. 

Per hold fin tale og ga kr 10,000.- som sponsor til en Rokasse. Da har vi 10 sponsorer så langt og en til er i ferd 
med å tegne seg på.      

Treskjærergruppen:

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

     

mailto:henrikmoen1@gmail.com
mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

Episode 48:
Geir forteller om sin inntreden i smedkunstens verden.

https://www.youtube.com/watch?v=LIXQmY3KBMM&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=24&t=15s

SMEDGRUPPEN:

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

Smedene står på og lager spiker, nagler og roer 
i tillegg til at de hjelper til med produksjon av 
verktøy og hengsler til rokassene.
Fabelaktig.

https://www.youtube.com/watch?v=LIXQmY3KBMM&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=24&t=15s
mailto:knut@hardraade.no


  

Evig aktive Anette rigger opp salgsstanden sin. Vi har nå så mye fint å by fram at det er bare moro. Salget går livlig 
noe vi takker for. Hver krone kommer til nytte.

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, 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 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.februar. Gunn, karbonader med løk.
Lørdag 12.febr. Rikke, kyllinggryte og pasta.
Lørdag 19.febr. Rikke, chili con carne.
Lørdag 26.febr. Bente, gulasch

Og som alltid, kaker til kaffen.

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?  

De er 5 aktive i Matgruppen nå. Gjør en kjempejobb, men vil gjerne ha med flere hender.                              

MATGRUPPEN: 

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

Et felles måltid er alltid 
sosialt og hyggelig.

Gunn i full sving

Ken koser seg.

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.

VERKTØYGRUPPEN:

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

Episode 51:
Her viser Ole Anders Moskaug oss hvordan han lager en bandkrakk. Et  veldig fint redskap hvor du må holde 
arbeidsstykket.

https://www.youtube.com/watch?v=tsRO_JWLW1Y&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=21&t=21s

Her tester Verktøygruppen 
sine egenproduserte 
verktøy. De bidrar med 
andre ord til mange 
oppgaver.

Bjørg monterer en 
båtklemme.

mailto:momolteb@online.no
https://www.youtube.com/watch?v=tsRO_JWLW1Y&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=21&t=21s


  

Tekstilgruppa arrangerte Kurs i håndsøm av vikingklær med Astri Bryde helgen 11.-13. Feb på Jevnaker. Med 11 
deltakere ble det ei hektisk helg for Astri, men hun øste av sin kunnskap og alle meldte tilbake at de var veldig 
fornøyd med helga. Takk til alle for ei kreativ og god helg!!

Seilmakergruppa har hatt meget god fremdrift i februar. Randi og Anne inviterte til erfaringsutvekslingtreff med 
nogo attåt. 8 stykker var samlet og det ble både hyggelig og nyttig. Ei uke etterpå kunne Randi og Anne melde at 
de var ferdige med sine 40 meter! Super innsats! 

Astrid ønsket å bidra med veving, men ønsket ikke å love 40 meter alene, så Bjørg har tatt imot Astrid som 
hjelpevever, og melder om ca 37 meter nå. 

Anne Kristin er godt i gang, og koser seg med jobben. 

Min vev ble sveipet fredag 11. Feb på kun 5 timer. 

Pål-Michael sin vev ble sveipet fredag 25. Feb på kun 4 timer. Ergo - vi lærer dette garnet å kjenne litt mer for hver 
gang. 

Sjette vever har ikke meldt seg enda, men vi har god tid. 

Vedlagt finner du noen bilder fra månedens aktiviteter. 

Mvh Hilde Helene 

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  

Astrid Bryde øser sin kunnskap over oss.

Noen bilder fra kurset.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

Tar med dette innlegget en gang til. Dette er et uhyre viktig område som må på plass før vi kan bruke skipet. 
Dere som synes dette virker moro, meld dere. Vi har ikke god tid, så la oss komme igang!

Oppfordring til medlemmer om innmelding i båtlagene Saga Farmann og Saga Oseberg.For de av dere som leste 
grundig siste Hardraadenytt i 2021 så skrev vi en artikkel om erfaring som et par av oss har hatt med å delta på seilas 
med skipene i Tønsberg. Der oppfordret vi interesserte medlemmer til å melde seg inn i båtlagene i Tønsberg.
Vi ser at vi allerede nå må tenke på fremtidig drift av skipet vårt når det forhåpentligvis får vann under kjølen i 2024. 
Det er ikke tenkt at båten bare skal stå til pynt. Den skal brukes så mye som mulig til ulike aktiviteter for medlemmer, 
skoleklasser, kulturformidling, eventer osv.
For å realisere dette så må vi ha kompetente mannskaper klare. Et vikingskip er ikke en hvilken som helst båt. Det må 
bygges opp kompetanse på håndtering over tid. Denne kompetansen finnes i båtlagene i Tønsberg. Båtlaget Oseberg 
er, sammen med Båtlaget Farmann, en mulighet da de har en drift som kanskje er mer lik hvordan vi vil drifte vårt skip. 
De opererer på litt ulikt vis. Farmann kan ikke ros, og har andre løsninger med hensyn til seil og rigg enn vi planlegger. 
Begge båtlagene er veldig relevante for å skaffe oss nødvendig kompetanse på medlemsnivå. Som det fremgår i 
artikkelen så hadde vi et samarbeidsmøte med styreleder for Saga Farmann den 27 nov. 21. Her formaliserte og 
avklarte vi litt hva som må ligge i bunn for å kunne få mest mulig ut av et samarbeid.
For å få tilgang på kurs, treningsseilaser, tokt osv. så må vi melde oss inn som medlemmer i et eller begge båtlagene. 
Allerede nå i mars, nærmere bestemt 19 – 20 mars arrangeres det et obligatorisk kurs for mannskaper i Vestfold. Dette 
er et kombinert mannskaps, førstehjelp og sikkerhetskurs. Både teoretisk og praktisk. Dette er etter planen det eneste 
kurset som arrangeres i år. Er obligatorisk for å kunne delta på seilaser og tokt som skal gå til sommeren. Slik som oss 
så er båtlagene i Tønsberg basert på dugnadsinnsats. Det er derfor naturlig at alle som ønsker å være med på det 
som er gøy, også må bidra med litt dugnadsinnsats. Et treskip krever mye vedlikehold og klargjøring både på land og til 
vanns. Her har vi også mye å lære for vår fremtidige drift av skipet. 
Siden det er mange andre medlemmer som også reiser langt, så har båtlaget Farmann  lagt opp til flere 2 – 3 dagers 
helgedugnader. De har besluttet at det som et minimum forventes at en deltar på en helgedugnad om våren og en om 
høsten.

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 

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


  

Tar også med denne engang til som en påminnelse.

Dette er en invitasjon til alle medlemmer og frivillige.

Torsdag 31 mars kl 18 har vi et åpent møte om Den Kulturelle Skolesekken på Hole Arbeidssenter

Dette er et samarbeid med Ringerike kommune, i neste omgang også Hole og forhåpentligvis Jevnaker. I dette 
programmet skal vi tilby en fire timer aktiv skoledag på byggeplassen. Det er 7. klassetrinn som kommer. De 
kommer fra til sammen 17 skoler, fordelt på 13 dager i tidsrommet 21 april til primo juni.

Opplegget gjennomføres mellom 9 (09.30) og 13 (13.30) på Tirsdager og Torsdager

Les helst vedlagte orientering.

Dersom du kan delta som vertskap i løpet av våren, og tenker at dette er noe for deg, ber vi deg melde tilbake til 
Ragnar, Erland eller Knut G.

Vel møtt, tradisjonen tro serverer vi kaffe og vafler :)

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Bygg et vikingskip – DKS Ringerike kommune
Den kulturelle skolesekken (DKS)
Hardraade vikingskipforening har et ambisiøst mål knyttet til formidling og da spesielt formidling til skolelever. Dette
settes i system ved hjelp av det kommunale opplegget kalt Den kulturelle skolesekken.
Skoleklasser fra Ringerike kommune
Foreningen har avtalt å ta imot 13 klassebesøk (7. klassetrinn) fra Ringerike kommune i vårhalvåret 2022 med start 21.
april.
Organisering
Grovt sett er opplegge tenkt avviklet innenfor 4 timer fra kl 0900 til 1300 på fastlagte hverdager. Elevene får en felles
innledning (30 minutter), og deles deretter opp i fire grupper som rulleres innen fire temaene, se tabell under. Hvert
tema tar ca 30 minutter. Det legges inn 10 minutter «gå tid» mellom hvert tema.
Ressurspersoner – forslag (Tabell)
Vi har kartlagt og foreslått noen ressurspersoner som vi kan tenke oss at vil gjøre en fin jobb under klassebesøkene, se
tabell under. Det er behov for flere frivillige i tillegg til de som er ført opp. Hvis du ønsker å være observatør / lærling på
et par klassebesøk før du vurderer å ta ansvar for et tema, kan du tegne deg som «aspirant».
Ved hvert besøk vil det ideelt sett være 4 guider fra foreningen tilstede (+ lærer)
Uketabell (Vedlegg)
Ringerike kommune ved DKS-ansvarlig har utarbeidet en uketabell / plan for besøkene der de ulike skolene/ klassene
er tildelt datoer. Se vedlegg. Ressurspersonene tegner seg på de ulike datoene innen TORSD 24. mars.
Materiellbehov:
- eikeflis til utdeling og navning
- tollekniver
- tyriflis til mini tjæremile
- tjære
- kull til bålpanne
- tekstil og tråd til søm
Viktige datoer:
TOR 31. mars kl 1800: Ressurspersoner møter på Hole arbeidsenter (alle interesserte): (Ansvar Ragnar W).
TOR 31. mars: Ressurspersonene tegner seg på de ulike datoene som passer. Se vedlegg.
LØR 26. mars og LØRD 2. april: Praktisk gjennomgang av opplegget for ressurspersonene. Velg den som passer.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

mailto:erlandroed@gmail.com


  

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

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

Tabell RESSURSPERSONER OG TEMA
     RESSURS                   FELLES INFO                TEMA 1                    TEMA 2                      TEMA 3                        TEMA 4                ASPIRANT

                                 VELKOMMEN, ORG       HISTORIE                         SMIE                       TEKSTIL                   SKIPSBYGG

Ragnar Wergeland                X                               X

Hilde Wergeland                                                                                                                                            X
Bente Tronrud                                                                                                                           X
(Forslag fra Hilde)                                                                                                                     X
(Forslag fra Hilde)                                                                                                                     X
Knut Grande                          X                        X

Erland Røed                          X                        X

Knut Walle                             X                                                                                                                X

Einar Lauritzen                                                                                                                                                                  X
Olav Laurhammer                 X                        X                                                                                      X

Sigmund Hansen                                                                                        X
Geir Olsvik                                                                                                  X
Sven Koksrud                                                                                             X
(Forslag fra Knut -                                                                                       X
Lucas Stephens                                                                                                                                                                X
Henrik Moen                         X
Anette Coucheron
Frithjof Rustaden                                                                                         X                         X

Tom Erik Andersen               X                               X

Per Berger
Per Engebretsen                                                                                         X
Olav Simon                                                                                                                                                                       X
Ivar Sortland                                                                                                                                                                     X
Reidun Norevik                                                                                                                             X

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 5:

Samarbeid og tilgang på ressurser.

Vi har fantastisk mange flinke folk og gode ressurser med på laget! Gjennom hele prosjektets utvikling er det en faktor som stadig 

går igjen; behovet for kunnskap og praktisk erfaring om det vi gjør; bygger et vikingskip. Jeg vil si noen ord om den viktigste 

ressursen vi har tilgang til i så måte: Oseberg Vikingarv (OVA). Fra vi startet å planlegge prosjektet i 2016 har de hele tiden sagt at 

de vil bidra så langt de kan, og det har de holdt!

Det er veldig mye som ikke er 'synlig', i form av gode råd og informasjon, men endel kan vi vise.

Noe kan vi tydelig se; på beddingen er det en stor tavle. Der henger det en mengde tegninger og bilder av hele skipet med 

detaljering. Disse er utarbeidet av Gunnar Eldjarn, en nestor innen trebåtbygging. De ble laget for byggingen av Saga Farmann i 

Tønsberg. Det er jo veldig praktisk at vi bygger maken skip. Tegninger og bilder har vi fått gratis av OVA.

Av mindre synlige bidrag derfra er alt arbeidet med regler og krav for at vi skal kunne seile med passasjerer. Her får vi også bistand 

fra OVA. Særlig ved Ole Harald Flåten, som har jobbet med regelverket som Sjøfartsdirektoratet krever at vi følger.

Vi samarbeider også med båtlagene Saga Oseberg og Saga Farmann, her får vi kompetanse. Blant annet våre frivillige er 

medlemmer slik at vi kan utdanne egne mannskaper.

Igjen et konkret eksempel; seil-prosjektet!! Det seilet vi nå er i gang med å veve er basert på seilet til Saga Oseberg. Alt fra valg av 

vevstruktur, kvaliteten på garn, til organisering av prosjektet har vi fått uvurderlig hjelp av seilmakerne i Tønsberg.

Dette var noen biter av et stort bilde, som viser at uten OVA hadde vi ikke hatt tilgang på kompetanse til å bygge skipet.

Dette blir enda tydeligere når vi har hentet skipsbyggere nettopp derfra. Jan og Axel som står for den faglige utviklingen og styringen 

av skipsbyggingen kommer jo også fra OVA. Axel har like godt avlagt fagprøven på Saga Farmann.

Neste gang du setter deg til med lunsj på byggeplassen, kan du kikke deg rundt og vite at den er også organisert etter en kjent 

model, 'vikingodden' i Tønsberg :)

mailto:ragnar@hardraade.no


  

MÅNEDENS FILMER: 
Kos dere, håper det er av interesse:

Episode 70:
I episode 70 tar Knut Grande oss i gjennom en muntlig og visuell årsberetning. Her får vi et inntrykk av hva som 
har skjedd det siste året, på tross av at pandemien stoppet oss  nesten hele første halvår i fjor. Vår utrettelige og 
dyktige Prosjektleder.

https://www.youtube.com/watch?v=8KRfTPabR8A&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=3

Episode 71:
I episode 71 forteller Hilde Helene  Wergeland om hva som skjer i Tekstil- og Seilgruppa. Her er det aktivitet av en 
annen verden og i tillegg til produksjon får de også tid til kurs. Imponerende!

https://www.youtube.com/watch?v=WYY5dOzfqVI&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=2

Episode 72:
I episode 72 forteller Erland Røed om hvordan vi hentet runesteinene på Ulvøya. Et kjempeprosjekt siden vi ikke 
kunne bruke motorisert utstyr av noe slag. Til gjengjeld ble den en fantastisk dag i et nydelig vær med hesteskyss 
og ren nostalgi. 
Erland bidrar forøvrig hele tiden med fotodokumentasjon. Fantastisk dyktig fotograf. Vi er heldige som har deg på 
laget.

https://www.youtube.com/watch?v=gEVsxthDe78&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=8KRfTPabR8A&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=WYY5dOzfqVI&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gEVsxthDe78&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s&index=1


  

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

Vi har nå sendt ut faktura for innbetaling av kontingenten 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.

Hvis dere ikke har sett den i innboksen, så sjekk om den kan ha havnet blant søppelposten eller i et spamfilter.

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

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