
HARDRAADE -NYTT
 April 2021

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

Endelig kunne vi den 29.april igjen åpne for dugnader. Får håpe vi nå slipper flere nedstengninger.
Vi henger naturligvis litt etter «skjema» nå og begynner vel å ta innover oss at sjøsetting i 2023 kan 
bli utfordrende. Vi vil nok se 2024 før skipet får vann under kjølen.

Det har imidlertid blitt gjort mye uten at det har vært organiserte dugnader.
Det har blitt høvlet noen båtbord, det har blitt forberedt utvidelse av verktøycontaineren, det har 
vært gjort mange mindre jobber som ikke krever så mange samtidige, men som er superviktig å få 
gjort. Vi kan ikke takke nok til dere ildsjeler som bruker så mye tid på å bidra til dette fantastiske 
prosjektet.

Vi vil fortsatt kjøre med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1400 til 1800 og 
søndager fra 1200 til 1600. 

Det er veldig mye jobb som skal gjøres. Alle bidrag er kjærkomne. Møt opp, det er bruk for oss alle,
men meld fra på forhånd. Det er fortsatt viktig at vi tenker smitteforebygging. Vi må innstille oss på
at det blir enda en lang periode med munnbind, håndsprit, avstand og ikker minst, hensyn til 
hverandre.
Til gjengjeld kan vi nå antagelig regne med å kunne ha regelmessige dugnader og derfor også få 
mye mer spennede å fortelle om i Hardraade Nytt.

Verktøygruppen: 
I april har gruppa fått kuttet opp flott, senvokst furu som skal bli treplugger. Arbeidet med å utvide 
verktøycontaineren er i gang.Det er satt i bestilling verktøy for å lage spor til linstry (pakning) i 
mellom båtbord og pyntespor på utsiden av båtbordene.
Neste nøtt å knekke er å lage pluggverktøy for 22 mm og 28 mm treplugger.

Gruppen ønsker flere aktive som kan bidra med vedlikehold, sliping av verktøy og produksjon av 
treverktøy.
Ta kontakt med Morten på telefon 913 59 545, da blir han glad.

Treskjærergruppen: 
Her er det fortsatt rokassene som er prioritert. Dert er masse jobb med disse og vi skal ha mange.
Resultatet av det de gjør er rent ut imponerende. Gled dere til dere kan få se.



Byggeplass-gruppen: 
Ovnen som Knut har fått laget, fungerer utmerket og vi får steamet det vi skal. Ekstra moro når teori
og praksis stemmer.
Høvling av sidebord går bra og det er mange som jobber godt med dette.
Nå er utfordringen å få splittet flere bord til høvling. Så meld dere på dugnadene folkens, som får vi
opp produksjonen. 
Det har ellers blitt ryddet og organisert rundt beddingen. Da jobber vi mer effektivt når vi kan sette 
igang for fullt.

Smedgruppen: 
Her går det i nagler og skiver. Det er høyest prioritert nå. Med mulighet for jevnere arbeid, vil det 
også bli lettere med flere smeder i sving.

Tekstilgruppen:
Hilde Helene, som er gruppeleder for tekstilgruppa, har vært veldig aktiv til å arrangere forskjellige 
kurs, men er som oss andre, blitt effektivt stoppet av koronaen. Får håpe dette snart er et tilbakelagt 
problem.
Hun har i allefall alt klart for å sette igang når vi bare får lov.

Påmelding skjer til Hilde Helene Wergeland telf. 402 91 410 eller e-post: hildehelene@gmail.com. 
Hun har sendt ut info.
Har du spørsmål, ta kontakt.

Barne/Ungdomsgruppen:
Denne gruppen ligger naturlig nok nede nå.

Forpleiningsgruppen:
De har laget litt god mat til oss igjen etter oppstarten 01.mai. Bare det er god nok grunn til å bli med
på dugnader.

Web og Design:
Jobber videre med et utkast til portalen vi skal ha inn til Byggeplassen. Han skal også ta en 
gjennomgang av våre sosiale medier for å se om vi kan få til en bedre integrasjon mellom de.

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 

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               redaktør

mailto:tom.erik@hardraade.no


Noen bilder:

 
Her går steameren for fullt.

Jan og en kar fra Nye Veier 
AS leter  etter eik ved 
Landgangen i Bamble, som 
vi kan bruke 

Her tilpasses akterstevnen.



Det benyttes både tjære og ullstry i skjøtene.
Dette for å holde på tjæren.

Akterstavnen impregneres med milebrent tjære fra 
egen produksjon .

Montering av akterstavn. En 
milepæl i prosjektet.
Kjølen begynner å ligne på 
et skip!

Jan tar en siste finpuss før 
montering.



Full aktivitet i den nye, utvidede smia med ny esse på plass.

Rolf og Steinar deler på jobben.
Nå må vi få laget flere båtbord til 
de som høvler.


