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

Etter en sommer med en noe lavere aktivitet i juli, har det vært full fart i august og september.
Vi prøvde å ta sommerferie i juli, men de «snek» seg ut og jobbet allikevel.

Beddingen er også ferdig nå.
Vi er igang med å lage hyller og arbeidsbenker.
Vi har fått på plass stor eik fra Danmark. Den største stokken målte nesten 1,40 m i diameter i 
rotenden. Det er voksne saker.
Vi er i full gang med å splitte stokkene som vi så skal lage sidebord av til skipet.
Sammen med eikestokkene fikk vi også med noe grove greiner som vi bl.a. skal lage  spanter av.
Det er kostbar moro, lasset med eik koster nesten kr.400.000,-. Det er derfor svært viktig at vi får 
utnyttet treverket optimalt. 
Vi er heldigvis velsignet med utrolig dyktige medarbeidere som sammen med Jan Vogt Knudsen 
greier denne jobben perfekt.
Nordic Crane AS v/Arne Bergheim stilte opp med stor mobilkran og løftet eika dit vi ville ha den. 
Den største stokken veide 8 tonn!

Eika Gruppen støttet transporten av eika fra Danmark. De eier tidligere Hønefoss Sparebank, nå 
Sparebanken Skue. Det gir inspirasjon til et ordspill hvor Eika støtter eika og Sparebanken kan Skue
ut over Byggeplassen.

Vi må også nevne Naturstein Montering AS som stiller med teleskoptruck og sjåfør og har hjulpet 
oss med en rekke løft som ellers hadde vært problematiske.

Vi er i startfasen av et samarbeide med Thomas Klevjer. Han har bl.a. en serie med Vikingtids-
inspirerte bilder som vi kan samarbeide om. 

I tillegg bobler det opp ideer om aktiviteter om mer moro framover. Vi ser bare begynnelsen.

Har du lyst til å få skryt i Månedsbrevet, så bidra med noe du også vi trenger alt fra penger til 
arbeidsinnsats. Kan kjapt nevne at vi må forsterke vår salgsgruppe. Anette står på som en 
lyktetenner, men må få hjelp. Da ønsker vi oss helst noen som kan litt om salg og markedsføring, 
men lyst til å selge er en god kompetanse å ha.

Onsdag 7.oktober hadde vi besøk av produksjonsselskapet AllyCat fra England. De er i ferd med å 
produsere en historisk serie fra Vikingtiden for BBC.
De spurte om å få komme å gjøre et opptak hos oss og det vi driver med. Vi gjorde oss ikke veldig 
kostbare og tok imot dem med åpne armer. 
En fjær i hatten at vi ble spurt og det blir spennende å se hvor mye de bruker av en 4-5 timers 
opptak. De ga ihvertfall klart uttrykk for at de var fornøyd og at de hadde det veldig moro sammen 



med en engasjert gjeng.
Ekstra hyggelig var det at flere av tekstildamene stilte opp i sine flotte antrekk. 

Kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Bra frammøte. 
Vi har fått igang en dugnad hver torsdag fra 1400 til 1800. Den ser også ut for å være vellykket med
bra frammøte.
Vi har fått på plass en assisterende profesjonell båtbygger noen timer i måneden, Ole Marius 
Krekling, som gjør at vi også har satt igang med dugnader på søndager fra 1200 til 1600. Det er 
veldig mye jobb som skal gjøres og vi må prøve å utnytte sommerhalvåret med lys og varme så mye
som mulig.
Som tidligere sagt, hvis noen kan bidra er vi glad for alle hender.

Nevner gjerne på nytt at det ligger masse informasjon, bilder og filmer på Facebook og på 
hjemmesiden vår, www.hardraade.no 

Verktøygruppen: 
Har hatt en høy aktivitet etter sommeren.  Da den store eika fra Danmark var på plass, hadde 
Verktøygruppa gjort klart et stort antall trekiler, som er forbruksvare i denne sammenhengen, og et 
antall stålkiler som vi kostet på oss å kjøpe ferdig. Vi hadde mistet mye tid hvis vi skulle smidd dem
selv. 
Vi har fått smidd noen stemjern, skjeggøkser og barkespader. 
Har også kjøpt en stor Stihl motorsag med hyggelig rabatt fra importør og Felleskjøpet. 
Er litt juks dette for oss, men vi må tenke litt tid og penger. Vi mister for mye av materialet ved å 
kun splitte og økse/høvle eikeplankene og med den kostnaden eika representerer, så nøyer vi oss 
med å vise at vi kan gjøre jobben med tidsriktige metoder, men må tenke utnyttelse.
Produksjonen av båtklyper og trenagler fortsetter.
Ellers leter vi fortsatt etter hvalbarder til båtklypene.  

Treskjærergruppen: 
Treskjærerne jobber jevnt og trutt.
De har innredet et flott treskjærerverksted hos Sætheren Element AS på Hensmoen, som viser en 
imøtekommenhet som er helt utrolig. 
Treskjærerne har virkelig fått sving på sakene og tryller fram flotte ting i både store og små 
utførelser. De produserer også endel ting for salg, som vi skal tjene noen kroner på.
Akkurat nå er det utførelsen av rokassene som har vært i fokus. De har forsket en del på både 
utførelsen av kassene og utskjæringene. Det blir så fint at dere kan bare glede dere til de blir 
ferdige.

Byggeplass-gruppen: 
Beddingen er ferdig og vi er i full gang med å bygge hyller og arbeidsbenker.
Vi har lagt gulv i en liten del for at tekstilgruppen skal ha en bedre plass å sitte. Det er jo så innmari 
hyggelig at de er med på lørdager.
Nå er konsentrasjonen fullt og helt på å produsere sidebord til skipet. De skal være ca.25 mm tykke 
og ca. 200 mm brede. Vi kan nesten ikke vente med å montere det første sidebordet.
Duken vi skal bruke som tak over bedding, er ferdig produsert av RUBB AS på Krøderen til en 
meget hyggelig pris og med god veiledning på kjøpet.
Vi har fått hjelp av Skar Industriservice AS til å lage noen beslag i stål som wiren, som skal bære 
duken, skal gå over. Tronrud Engineering AS hjelper oss med å lage beslag på toppen av noen 



«teltstenger» i aluminium som skal stå som støtter for wiren.
Ringeriks Kraft skal hjelpe oss å montere wiren og stramme den opp mot en stor kumring i hver 
ende fylt med stein og betong. De har utstyr og erfaring til slike øvelser.
John Myrvang AS sponset oss med kulestein til både kumringene og 4 moringskasser, en i hvert 
hjørne på beddingen.

Smedgruppen: 
Containeren til smedene har blitt innredet med hyller slik at oversikten over utstyret blir god.
Den er også panelt med villmarkspanel på siden som vender mot beddingen.
Vi har fått med flere ildsjeler (synes det er en god betegnelse på en smed) som først og fremst 
konsentrerer seg om å få opp produksjonen av nagler. Med den entusiasmen som blir vist, er jeg 
trygg på at vi kommer i mål også her.
De har for dårlig plass når de er flere. Det skal vi gjøre noe med.

Tekstilgruppen:
Hilde har fått en avtale med Fredrik Skarstein om å få disponere et romslig lokale over Coop 
butikken på Jevnaker. Han stiller det kostnadsfritt til disposisjon og vi kan bruke det 24/7.
Betaler ikke engang for strømmen. Tusen takk også til deg Fredrik.
Litt ekstra hyggelig at vi på denne måten kan innlemme Jevnaker Kommune i vårt lille univers. Vi 
har flere medlemmer på Jevnaker, men først nå fått til en aktivitet som forhåpentligvis vil skape et 
eierskap til prosjektet. Vi arbeider jo for å knytte hele regionen Hole, Ringerike og Jevnaker 
sammen. Dette er veldig hyggelig på flere måter.
I tillegg har Tekstilgruppen vokst til over 30 medlemmer, selv om alle ikke er like aktive, er det 
veldig bra.
Hilde har gjennomført en rekke kurs i vikingstil med profesjonelle instruktører. Det sys drakter i 
høyt tempo og etterhvert skal vi også produser tekstil-ting for salg, for å skaffe penger til prosjektet.
Framtiden ser lys ut og det skal avholdes flere kurs i vikingstilens håndverk framover.
Hun har også fått til gode avtaler på bl.a. stoff og garn fra leverandører både i Norge og Sverige.
Godt jobbet Hilde, dette blir bra.

Barne/Ungdomsgruppen:
 Denne gruppen er under omorganisering.
Vi ønsker å skille på aktivitet på Byggeplassen med mindre barn og deres foreldre og skoleungdom 
som tilbys et undervisningsopplegg gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS).
Det første opplegget med skoleklasser er gjennomført i september og var veldig vellykket.
Kommer tilbake i neste Månedsbrev med mer info om dette så følg med, følg med. Spennende.

Ber dere igjen om å laste ned appen Gnist. Den kommer til å bli en viktig informasjonkanal 
etterhvert, 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.

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
              styreleder

mailto:tom.erik@hardraade.no


Noen bilder:  

Allycat intervjuer Jan Vogt Knudsen, vår 
fagansvarlige på bygging av vikingskip.

Et lite utvalg av verktøy vi bruker.

Smeder i arbeid



 

Her har vi fått grov eik fra Danmark.
Det er imponerende dimensjoner.
Vi talte 180 årringer i den ene stammen.
Den eika har opplevd mye i sin levetid.
En blir nesten litt andektig.

Det er et møysommelig arbeid å 
splitte de store stokkene, men du 
verden så moro når den kommer.

Her har vi splittet den ene eikestokken 
som demonstrasjon for Allycat.

Nå begynner den å sprekke. Her 
får dere et inntrykk av hvorfor 

trekiler er forbruksvare.



       

Et utvalg av våre øvrige smykker. 
Det er ikke rart at vi er stolt av 
dem.

Allycat gjør opptak av 
tekstildamene i arbeid.

Interesserte elever følger nøye med.
Det var en fornøyelse for oss.

Det første kullet av skoleklasser.
Rett og slett gøy og vi fikk 

inntrykk av at det var gjensidig.


