
  

HARDRAADE -NYTT
 Juni 2021

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

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.
 
Pandemien ser ut for å nærme seg slutten, vi håper det stemmer.
Vi må fortsatt passe oss, holde avstand, bruke håndsprit og munnbind når vi må jobbe nær hverandre, men det ser 
mye lysere ut nå.

Vi prøver noe helt nytt i år.
Vi kjører Aktiv Sommer på Sundvollstranda fom. 26.juni tom. 11.juli. Invitasjonen er også sendt ut som en felles e-
post.
Se kopi av invitasjon på neste side.

Det er spennende å se om dette fenger interesse. Lykkes vi med dette vil vi både få «dratt inn litt av slakken» som 
pandemien har påført oss, samtidig som vi får markedsført oss til et enda større publikum.
Alle som har drevet litt med salg, vet at «munn til munn» metoden er effektiv i markedsføring.
Vi oppfordrer derfor dere alle til å spre det gode budskap.

Ellers har vi fått gjort mye etter at dugnadene kom igang igjen. Det største enkeltøyeblikket var vel da vi kunne 
montere det første sidebordet. 
Det ble feiret med bløtkake fra Gunn.



  

Invitasjon til Aktiv Sommer

Bygging av Vikingskip på Sundvolden

Til alle medlemmer og frivillige!

Som informert i tidligere mail, legger vi opp til mest mulig aktivitet på byggeplassen. 

        Hver dag fra og med 26 juni til og med 11 juli. Tidsrom 1200 til 2000.

For å kunne planlegge trenger vi tilbakemelding på hvem som ønsker å delta, og når dere vil være tilstede.

Grovt sett deler vi i følgende aktiviteter:

Bistå båtbygger(e), være håndlanger

Hugge råemner til skrogbord

Høvle skrogbord

Montere disse, under ledelse av båtbygger.

Smie

Tekstilarbeid

Tyri

Salg

Vertskap / Guide og informasjon.

Det er viktig med snarlig tilbakemelding, påmelding, og ønsket oppgave, for å planlegge og evt. Corona registrering. 

Påmelding til ragnar@hardraade.no, eller sms til 936 122 63. Ved spørsmål er det bare å ringe!

Med håp om god oppslutning. Dere ønskes god bør og tjenlig vær!

Ragnar



  

Verktøygruppen:

Det har ikke skjedd så mye i verktøygruppen av nye ting denne måneden. 

Vi fortsetter med de sakene vi fortalte om i mai utgaven og venter på de små tverrøksene og ei mindre skjeggøks 
fra Seppe Lehembre.

Ellers har det gått i vedlikehold av verktøy og Ole Anders holder på med bandkrakken.

I og med at vi har kommet igang med montering av sidebord så har båttvingene kommet til heder og verdighet.

Det fungerer så fint at en nesten blir blank i øynene. 

Geir Todal sørger for å holde 
verktøyet skarpt Her ser vi båtklemmene i bruk. All ære til Verktøygruppa.Et utvalg verktøy som brukes.



  

Nå er vi snart ferdige med innredningen på Hensmoen. Vi er heldige som har fått lov til å rigge oss til hos Nils Olav Sætheren, hos 
Sætheren Element AS.

To gode romslige arealer for treskjæring, og krok for kaffe pause og gode samtaler.

I tillegg har vi fått disponere et låsbart rom på 45 m² som vi har innredet med hyller for lagring av emner og verktøy.

Stor takk til Nils Olav.

Vi er i snitt 5-6 treskjærere som møtes på Hensmoen hver onsdag fra 1800 til 2100 +

Gjennomsnittlige dugnadstimer per måned har ligger på ca.100 timer. Corona pandemien har lagt en betydelig reduksjon i vår 
virksomhet, men nå tar den seg opp.

Vi har vært på Hensmoen siden januar 2020 etter en start på Gjesvold høsten 2018. Vi er nå aktive med 10 mann som treskjærere.

4 mann er i « lære» og alle bidrar med kreative innspill og løsninger.

Tilvirkning av  rokassen 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 to rokasse sponsorer. 

Treskjærergruppen:

      En side av rokasse Flotte lokaler hos Sætheren Element AS
 Kaffekroken til Treskjærerne



  

Smedgruppen:

Her går det fortsatt i spiker, nagler og skiver. 
Det første sidebordet er på plass.
Bjørn har begynt å smi og herde ønsket verktøy. 
Spikre og nagler fungerer helt topp. Fantastisk moro å høre lyden av klinking. NÅ ER VI I GANG!

Besøk oss under Aktiv Sommer fra 26.juni til 11. juli. Hver dag 1200 til 2000.

Spiker og nagler rustbeskyttes 
med kokende tjære.

Reidun legger spiker og 
nagler på rist så de får 
dryppe av seg. Per med Bjørn i bakgrunnen.

Ferdig rustbeskyttet og klare 
til bruk



  

Byggeplass-gruppen: 

Monteringen av sidebord går veldig bra. Det er en møysommelig prosess som krever stor grad av nøyaktighet og 
faglig dyktighet. Er selvfølgelig viktig med pinlig nøyaktighet for ikke å møte seg selv i døra senere i prosessen.
Ergerlig hvis en ikke kjenner seg igjen

Produksjon av bordemner, ved å kløyve eikestokker, forsterkes. Nå trenger vi god framdrift i produksjonen av 
sidebord.

Det betyr at høvling av båtbord må fortsette i høy takt. 

Utvidelsen av verktøy containeren er ferdig og vi får sårt tiltrengt hylleplass. Ikke minst forpleiningsgruppen har 
lengtet etter det.

Axel jobber ekstra nå i aktivitetsperioden og også Jan skal være med et par dager, så vi håper at det blir tilgang på 
hjelpemannskap slik at båtbyggerne kan jobbe så effektivt som overhode mulig.

Sidebordet festes 
møysommelig.
Det stilles store krav til 
nøyaktighet og 
dyktighet i denne 
fasen også.



  

Byggeplass-gruppen, forts.

Bli med flere!
Vi trenger flere hender til store og små jobber. Noen kan komme av og til, noen kan jobbe mye andre mindre, noen kan 
ta tunge løft andre kan kan ikke det. Sånn er det for mange av oss, men det er viktig å få fram at vi har bruk for dere 
alle. Med så mange oppgaver så er hver eneste time dere kan bidra med av stor verdi for oss.
Vær velkommen i et hyggelig, inspirerende, lærerikt og inkluderende fellesskap.

 Detalj for tetting mellom kjøl og 
skrog-bord.  Ull-tråd mettet med tjære 
i et spor som er skjært og høvlet ut i 
begge delene

Einar finjusterer framstevnen.
Her ser du framgangsmåten. Tjære 
i hullet, ullstry rundt under 
spikerhodet. Da blir det tett.

Aktiv Sommer planlegges.



  

Tekstil-gruppen:

Tekstilgruppen er i gang igjen!

Vi har ikke startet opp med møte innedørs enda, men er på plass på Sundvollen hver lørdag.

Vi oppfordre også tekstilgruppa til å delta på Aktiv Sommer.

Ta med det du holder på med og del kunnskap med andre.

Det er fortsatt plass på kurset i sying av skinnsko.

Er du interessert så ta kontakt med Hilde Helene Wergeland telf. 402 91 410 eller e-post: hildehelene@gmail.com
Hun kan gi deg alle opplysninger og svare på spørsmål du måtte ha.

Eksempler på skinnsko Bjørg og Eva holder seg i skyggen Flotte drakter



  

Barne/Ungdomsgruppen:

Denne gruppen vil ha et variert og interessant tilbud til barn og unge. I tillegg til at vi samarbeider med skolene 
gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skal vi også ha aktiviteter for dem på Byggeplassen. 
Ta kontakt, det er både lærerikt og moro.
Kontaktperson er Anette Coucheron telf.:988 49 453 eller anette@hardraade.no

Vi har hatt et veldig hyggelig besøk av en skoleklasse fra Vik Skole. De var så avgjort et friskt pust med sitt 
smittende gode humør, morsomme kommentarer og interesse for hva vi driver med.
Dere er mer enn velkommen tilbake.

Her får elevene prøve å høvle under 
kyndig veiledning av Olav den Heldige.
Det var ingenting å si på innsatsen. Etter aktiv innsats er det godt 

med en pause.

Elevene samlet foran smia.

mailto:anette@hardraade.no


  

Besøk på byggeplassen

Vi har hatt besøk fra Treskjærerklubben Tverrved, fra Asker. En lystig gjeng som det var veldig hyggelig å få 
besøk av. Dere er varmt velkommen tilbake karer (og damer).

     Samlet foran beddingen.

Interessant å se smedene i arbeid.

Morten orienterer om type verktøy vi bruker.

Erik forteller om Ringeriksstilen.



  

Det er aktivitet overalt, av store og av små. 
Fantastisk.

Noen av medhjelperne vi 
sjelden ser eller hører.

Det arbeides med mange ting samtidig. 
Her monteres det sidebord.

Monteringen av framstevnen 
krevde mange hender i godt 
samspill. Under kyndig 
veiledning av Jan, vår proff 
skipsbygger.

Internasjonalt samarbeid. 
Her diskuterer irske Ken 
med italienske Gualtiero.
Vi er faktisk 14 
nasjonaliteter som 
arbeider i prosjektet. Steinar viser Sigmund hvordan 

klinkingen foregår.



  

Knut, Tom Erik og Ragnar gleder seg 
over framgangen.

Vi hadde kvinnelig besøk som bidro på 
kladden til skipsbordet.

Tekstilgruppa forbarmer seg over 
Olav.

Midgarsormen

Konsentrasjonen på topp Rune i full sving.



  

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 meg (Tom Erik Andersen 40104488 eller e-post tom.erik@hardraade.no)  
tilbakemelding på hvilke grupper dere er interessert i så legger jeg 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 Riktig God Sommer! 

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               redaktør

http://www.hardraade.no/
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