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

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.

Tanken var å ta ferie i juli, men som årene før, så har det ikke vært mulig å gjennomføre.
Det er for mange entusiaster (og takk for det) som ikke greier å helt slippe taket. Det har derfor blitt jobbet endel i juli 
og med full fres i august.

21.august var vi med på en aktivitetsdag på Vik Torg, veldig hyggelig.
Det ble også arrangert en tur til Tønsberg i forbindelse med Osebergstiftelsen «vikingdager» .
Da fikk vi en omvisning på deres båter og område samt at vi reiste innom Midgard Vikingsenter på Borg. 
Imponerende.

Jan forteller om Saga Farmann og 
oppbygging av vikingskip.

                   Interessant info fra en     
                   opplagt guide på Borg



  

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 fåttnoen rokasse sponsorer. 

         Ken har vært utførende kunstner av denne.

Treskjærergruppen:

     

     En side av rokasse Henrik fikk prøve seg på å hugge plank til sidebord.
Han blir nok mer ydmyk neste gang han bare kan  
hente eik til treskjærerne. Tungt arbeid.



  

Nå som vi er igang med sidebord, kommer spiker, nagler og roer ,som smedene har laget, til nytte.
Produksjonen går videre for fullt. Når de er ferdig smidd, blir de rustbeskyttet som vi fortalte om tidligere. 
En viktig detalj for å forlenge levetiden.

Vi var også med under aktivitetsdagen på Vik Torg. Ikke så veldig mye folk, men veldig hyggelig allikevel

SMEDGRUPPEN:

Bjørn klargjør essen under aktivitetsdagen 
på Vik Torg. Bjørn viser hvordan man smir en nagle.



  

Nå er også det andre sidebordet montert!
En pirkete og krevende jobb, men sabla moro når det blir så bra. Godt begynt er halvt fullendt.

BYGGEPLASSGRUPPEN: 



  

Nå har vi 7 flotte og omsorgsfulle kvinner som er aktive i forpleining, men vi  har plass til flere. 
Vi oppfordrer alle til å ta med seg egen kopp, bolle/tallerken og spiseredskap. Da sparer vi både miljø og penger.
                                                                

                                                         Rikke stilte med Vikingskip-kaker på Vik Torg.

FORPLEININGSGRUPPEN: 

Har kommet godt igang i sommer og forventer økende aktivitet utover ettersommeren og høsten. 
Her er bilder fra Aktivitetsdagen på Vik Torg. Særlig det å få splitte en hel tømmerstokk var stor stas.

BARNE -OG UNGDOMSGRUPPEN:

Smed i aktivitet

                 

                        Barn har splittet 
                        tømmerstokk



  

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 Ringeriksdagen, Holedagen, informasjonskvelder osv. 

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler 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, så meld deg! 

SALGSGRUPPEN: 

Vi har mye å tilby og mer kommer.
Anette, alltid på plass, men trenger 
hjelp.



  

Vi er endelig igang med ukentlige treff på Tekstilloftet på Jevnaker.
Vi møtes hver onsdag kveld mellom 1800 og 2030.

Vi har nå hentet 150 kg (!) spesialspunnet vevgarn hos Norsk Kunstvevgarn AS i Homborsund.
Garnet skal brukes til veving av vikingtidsseil til skipet vi bygger.
Er du nysgjerrig på seilmakergruppa, ta kontakt med Hilde Helene telf. 402 91 410 eller e-post: 
hildehelene@gmail.com, for mer info

Den 30. september kommer Unni og Elle, som vevde mesteparten av av seilet til Saga Oseberg.
Nærmere info om dette møtet kommer på egen mail.

De som vil, møtes fortsatt på Byggeplassen på Sundvollen på lørdager.
Husk påmelding til Anders p.g.a. mat og smittevernstiltak/sporing.

TEKSTILGRUPPEN:  

En arbeidskveld på Tekstilloftet.
En fornøyd Hilde Helene på vei 
hjem med vevgarn til nytt seil. Forskjellige brikkevevbånd.



  

Fortsetter med sliping, vedlikehold og produksjon av nye hjelpeverktøy.

VERKTØYGRUPPEN: 

Per smir verktøy

                     Geir holder de skarpe



  

Blant besøkene under Aktiv Sommer var det to grupper fra Oslo Kommunes sommerjobb program på Årvoll. De to 
gruppene, fire tenåringer i hver kom hver sin dag. Hovedoppgaven var å kløyve eikestokk fra Bærums Verk. Denne 
oppgaven løste de på glimrende måte, i løpet av to timer utviklet de seg fra fire individualister til ett team som 
samarbeidet, stokken delte seg i to og fire under stor jubel. 

Torsdag 26 august får vi besøk av Ringerike historielag, disse får en omvisning på byggeplassen, samt innføring i 
lokal kulturarv fra vikingtiden. 

                                                        Storfint besøk; lørdag 28 august kommer vår gode venn Arne Emil Christensen     
                                                        på besøk. Han har vært her før, og er med sin ekspertise på vikingskip levende     
                                                        opptatt av prosjektet. Vi bygger jo en kopi av Klåstadskipet, og det ligger hans      
                                                        hjerte nær, ettersom det var han som ledet den arkeologiske utgravingen av         
                                                        nettopp det skipet! Arne Emil har søkt etter en ‘Brekkebåt’ , som ble bygget på      
                                                        Tyristrand, vi har greid å finne et eksemplar som er lagret tørt på en låve på          
                                                        Tyristrand. Denne skal vi besiktige og måle opp. Oppmåling av tradisjonsbåter er  
                                                        Arne Emil sin store lidenskap. Det er med stolthet at vi har hjulpet til med å tilføye 
                                                        denne til samlingen! 

Kulturell happening på Vik torg, lørdag 21 august. Her stilte vi med stand som 
omfattet smie og kløyving av stokk. Til tross for at dette arrangementet var litt 
tynt besøkt, var det mange barn og unge som ivrig tok fatt på kløyvingen. Den 
ble kløvd helt ned i åttendedeler. Stokken som veide noen hundre kilo når vi 
losset kunne dermed lastes enkelt på henger igjen.

BESØK PÅ BYGGEPLASSEN:

Bjørn viser smiing under 
arr. på Vik Torg.



  

På tokt mot andre kyster

I god viking ånd har Hardraade Vikingskipforening vært på tokt til Osebergstiftelsen i Tønsberg.
Vår reise var imidlertdig preget av vennskap og fredelige hensikter.
I strålende vær ble vi tatt i mot med åpne armer og stor velvillighet til å dele sin store kunnskap med oss.

Det skal sies at samarbeidet med Oseberg har vært både viktig og nyttig for oss i tillegg til at det er veldig hyggelig.
De har fått til en imponerende flåte med båter/skip. Saga Oseberg er den største og Saga Farmann hakk i hæl.
Saga Farmann er den båten vi skal bygge tilnærmet lik. Vi endrer litt på noen mål, da vi har litt andre hensyn å ta enn de 
har i Tønsberg.

Vårt skip blir noe lavere siden vi har 2 broer å ta hensyn til. Det innebærer at vi kan få et «flatere» dekk med færre 
snublekanter. Vi behøver jo ikke ta hensyn til de helt store stormene til havs.

Etter besøket i Tønsberg reiste vi videre til Midgard Vikingsenter på Borg.
En kan lett bli litt misunnelig når en ser hva de har fått til. 

Vedlegger endel bilder både fra Tønsberg og Borg. Veldig interessant og inspirerende. Lærerikt rett og slett. De av dere 
som ikke har vært, ta turen en dag det passer.

Her er vi ankommet Tønsberg. Masse å se 
på.

                        Midgard Vikingsenter på Borg 
                        var imponerende. Virkelig        
                        verd et besøk.



  

På tokt mot andre kyster

Her sitter vi ombord i Saga Farmann. 
Tenk når vi kan sitte i eget skip.

Alle følger med på interessant informasjon.
Det er et stykke fram til dette kan 
være vårt skip.

Båtbygger Jan viser hvor mye lavere 
vårt skip blir.

Jan forteller om oppbygging, utfordringer og mye annet.



  

På tokt mot andre kyster

Rolf gleder seg åpenbart til at skipet blir ferdig Saga Farmann

         Et ryddig og klargjort dekk.
En pust i bakken etter mange gode 
opplevelser og mye informasjon



  

På tokt mot andre kyster

Her har vi kommet til Borg

En meget opplagt og dyktig guide ga oss all den 
informasjonen vi ønsket

Det ble mye info å ta inn på en dag, men 
moro var det.



  

Hvordan finner vi eik og treemner?

Det er en formidabel jobb å finn passende trær i eik og furu som vi kan bruke til å bygge skip.
Ikke bare skal vi finne virke til skipet, men det går med mye grovt tømmer til å bygge beddingen, smia og vedskjul.

For å greie det har vi fått hjelp av mange som har rett og slett gått ut i skogen og lett.
Den første som gjorde dette for oss var Jan Vogt Knutsen som også er vår profesjonelle skipsbygger og veileder.
Han fant to eiketrær i Homborsund i skogen til Edvard Aas. Det endte med at vi fikk begge trærne som endte opp 
med å bli kjøl og meginhufr.

Jan hadde et samarbeide med en dansk båtbygger, Thomas Finderup, 
som brukte mange dager på å lete opp de trærne vi ønsket oss. De fant 
han i skogen til Petersgaard i Langebæk på Sjælland. Noen beist av 
noen eiketrær. Den største stokken veide over 8 tonn. Det var en stor dag 
da det tømmerlasset ankom Sundvollstranda.
      På bildet til høyre kan vi få et inntrykk av dimensjonene på eika fra Danmark.

Til venstre bæres kjølen til 
beddingen etter å ha blitt 
ferdig tilhugget.

Til høyre har vi fått 
meginhufr ut i vannet, 
hvor den skal ligge til vi 
skal bruke den



  

Vi har også hatt et samarbeide med Nye Veier som bygger motorvei gjennom Vestfold og Telemark. De støter av 
og til på eik og gir oss et signal så vi kan vurdere om det er brukbart for oss.

Hvordan finner vi eik og treemner?

Her fant vi flott eik i Bamble

Supert emne til skrogplank i 
Froland

Jan på befaring med Nye Veier ved Landgangen



  

Hvordan finner vi eik og treemner?

Axel Hubert er også en meget dyktig båtbygger som vi leier inn. 
Han har vært bl.a. I Skåne i Sverige og funnet noe eik som skal vurderes.



  

Som dere skjønner så er det et kollosalt samspill av mange som må til for å gjennomføre et prosjekt som dette.
Det er derfor gledelig at det er så mange og dyktige menneker som bidrar på alle nivåer.

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

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 Fortsatt Riktig God Ettersommer! 

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               Redaktør

Telefon 401 04 488
E-post: tom.erik@hardraade.no
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