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

Vi kom godt igang i september. Kløyving av grov dansk eik gikk over all forventning.  Når du står 
med eikestokker som måler opp til 1,40 m i diameter i roten og skal banke inn den første kilen, 
virker det nesten som en uoverkommelig oppgave. Sag er jo ikke det verktøyet vi skal bruke for 
mye av. Skal splittes med kiler og slegge. Utrolig nok greide vi å splitte den første stokken på 2,5 
timer. Det skal dog sies at det var mange med slegge der da.

Vi har fått på plass duken som skal være tak over beddingen. Fikk et hyggelig tilbud fra RUBB AS 
på Krøderen. De har også vært veldig positive å samarbeide med.
Ringerike Liftutleie AS har vært helt utrolige til å hjelpe oss. De ordner med en passende lift på de 
tidspunkter vi ønsker. Alltid hyggelige og imøtekommende. Vi setter stor pris på det.
Raastad Kran & Transport AS stilte opp en lørdag og heiste duken på plass for oss. Kostnaden ble 
delt mellom Raastad Kran & Transport AS og Ringcontrol AS.
Raastad Kran & Transport AS stilte også opp en gang senere i oktober for å løfte på plass noen 
tunge eikestokker vi fikk fra Bærums Verk takket være ThomasGorman, tusen takk til dere begge.
Ringeriks Kraft hjalp oss med å spenne opp wiren som skal bære taket. Skar Industriservice AS 
laget noen braketter som wiren skulle ligge på, Tronrud Engeneering AS laget noen braketter i 
aluminium som wiren går igjennom for å holde noen støtter på plass. I det hele tatt, vi møter en 
velvilje som vi ikke kan takke nok for. Alt dette kommer på toppen av all innsats som våre dyktige 
frivillige bidrar med. En kan bli rørt av mindre.

Da duken endelig var montert, fikk vi det første snøfallet. Spenningen var stor (og velbegrunnet). 
Vår løsning med skråstilte alu.rør fra beddingen og opp til wiren, viste seg å være for dårlig. Alle 
rørene gikk tvers av i tillegg til at vi hadde strammet duken for lite, med det resultat at det samlet 
seg en stor «pose» med snø og vann på begge sider, innenfor sideveggene til beddingen. Alarmen 
gikk og vi var en gjeng som rykket ut og fikk avverget en større katastrofe. 
Duken holdt og vi har laget kraftigere stokker som nå står vertikalt på kjølen. Alle strammingene er 
montert på duken og vi har lært å ikke undervurdere vind og nedbør. Alle strammingene er forresten
gitt av Bil og Hengerservice AS på Kilemoen. Takk til dere også.

Produksjon og montering av hyller og arbeidsbenker i beddingen fortsetter.

Vi har hatt et kurs i tinnstøping som var veldig interessant. Vi skal fortsette med det, men har måttet 
legge det litt i bero.

Kjører fortsatt 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 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.

Så ringte varselklokkene.
I slutten av oktober testet 2 av våre dyktige frivillige positivt på Covid19. Så langt vi vet er de ikke 
blitt smittet i våre aktiviteter. 
Det resulterte uansett i full stopp på alle fellesaktiviter. Vi har hatt registrering av deltakere hele 
tiden og kunne derfor sende inn gode navnelister med tanke på smittesporing. Alle som ble testet 
viste negativt resultat, så langt jeg vet. Heldigvis.

Vi har stengt ned helt i uke 44 og 45. Arbeider nå med å forbedre smittevernet ytterligere med 
formål å komme igang igjen med trygge rammer. Vi skal ha et styremøte mandag den 9.nov. og skal
legge en plan for hva vi kan gjøre framover.
Det blir sendt ut en informasjon til alle om hva vi beslutter.
Det er en forbasket situasjon med dette viruset, men vi må ta det på alvor. 

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

Verktøygruppen: 
De arbeider ufortødent videre med produksjon av trekiler, båtklemmer, trenagler samt å fortsette å 
skaffe fram verktøy vi trenger.
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.
Det at vi har fått tak over gjør den ekstra atraktiv nå som det går mot vinter.
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.

Smedgruppen: 
Vi har fått med flere i smedgruppen. Det er veldig bra, for det er mye som skal produseres framover.
Vi har satt igang med å utvide smien til omtrent det dobbelte slik at vi kan ha flere som kan jobbe 
samtidig og allikevel være innenfor et fornuftig smittevern.
Dette bli bra.

Tekstilgruppen:
Det arbeides jevnt og trutt med å lage avtaler med leverandører til gruppen og å skaffe instruktører 
slik at vi kan lære om det vi ikke kan.
Dette bærer frukter og vi blir stadig bedre. 



Vi går inn i en ny fase etterhvert hvor stry mellom bordene i skipet og valg av 
framgangsmåte vedr. seilet må bestemmes. Det bli spennende.

Barne/Ungdomsgruppen:
 Det arbeides videre med gjennomføring av aktiviter på Byggeplassen for barn og ungdom. Som 
nevnt i forrige månedsbrev så har vi delt denne gruppen i 2. 
Den ene tar for seg skoleungdom, hvor vi skal arbeide innenfor Den Kulturelle Skolesekken. Dette 
skjer i samarbeid med kommunene og er et veldig ambisiøst prosjekt som vi håper og tror skal bli 
bra. De første tilbakemeldingene er gode. Erland Røed er primus motor her.

De mindre barna vil få et tilbud på Byggeplassen. Der skal vi legge tilrette for forskjellige 
aktiviteter som å høvle, barke og hugge i tillegg til mer lekpregede ting. De forsøkene vi har 
gjennomført har vært veldig vellykket.
Vi snakker også med speiderne om et samarbeid.
Det som er viktig for denne gruppen er at her må foreldre/foresatte være en aktiv del i 
gjennomføringen. Vi skal legge tilrette, men foresatte må ta ansvar for sikkerheten og i disse tider, 
smittevern. Anette Coucheron er primus motor her.

Forpleiningsgruppen:
Vi har lagt opp til å servere et varmt måltid under dugnaden på lørdager. Inntil videre vil dette 
tilbudet være stengt ned til vi får en bedre oversikt. 
Håper vi snart kan komme igang igjen også her. Det er Rikke Marie Dybdal som styrer denne delen.

Web og Design:
Denne gruppen består hovedsaklig av Erik Utistog. Han gjør ikke så mye utav seg, men det han gjør
blir veldig synlig.
Han har nå lagt siste hånd på utformingen av informasjonsplakater som skal opp på Byggeplassen, 
Informasjonsplakater (flyers) i A4 format som vi deler ut til hoteller, bensinstasjoner og andre som 
det er mye folk innom. Vi må jo spre det gode budskap.
Erik er også ansvarlig for vår web side og han gjør en fabelaktig jobb i likhet med så mange andre i 
foreningen.

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.

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
              styreleder

mailto:tom.erik@hardraade.no


Noen bilder:  

 

  

 

Igang med å utvide smia.

Vi har jobbet for Hole Historielag med å 
sette opp Småkårsstua og gjøre den 
«beboelig».
Den får vi bruke som varmestue og et sted 
vi kan oppbevare tegninger og papirer.



       

 

 

Her får de forsøke å splitte en stokk. 
Det gikk veldig fint

Her er en kopi av en flyer som Erik har laget. 
Ble fin.



Takduken på plass

Kurs i tinnstøping var veldig artig.


