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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP 
 
 
Vedlagt finnes søknad om støtte til tiltaket. 
 
Det søkes konkret om NOK 150.000, som del av de faste kostnadene i 2019 - 20. 
 
Vi håper Hole kommune finner tiltaket solid nok til å bidra til gjennomføring, og til å sette 
Ringeriks-regionen på kartet. 
Vi har hatt en forsiktig start i 2018 og 2019 og har gjort arbeid og forberedelser som ikke har 
kostet mange penger, men som har gitt oss erfaring og bedre grunnlag for å gå i gang med 
sskipsbygging i 2020. 
 
Vi har mottatt tilsagn om støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike, hvor støtten maksimalt skal 
tilsvare støtten fra det offentlige.  Vi kommer derfor også til å søke Ringerike kommune om 
midler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
For 
Hardraade Vikingskipforening 
Knut Grande 
 
 
Vedlegg: Søknad, vedlagt: 

Tidsplan, oppdatert 
Årsrapport 2018 
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SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV FULLSKALA VIKINGSKIP 
 
Beskrivelse av søker: 
Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole, til bruk på 
Tyrifjorden, Steinsfjorden og tilliggende vannveier.  
 
Vi er et Styre på 6 med hele det faglige- og tekniske apparatet i Tønsberg i ryggen, og har mer 
enn 140 frivillige på lista pr dato.   
 
Vi har fått tilsagn om del-finansiering fra Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland. Utbetaling 
herfra forutsetter like stor utbetaling fra offentlige instanser på forhånd. Vi mangler avtaler om 
økonomi for hele byggeperioden. 
 
Hva har vi gjort til nå: 
Prosjektet har passert 7.000 timer frivillig arbeid.  Mye er administrasjon, men vi har 
arbeidsgrupper i gang som har produsert viktige elementer til skipsbygging: 

• Vi har engasjert en erfaren skipsbygger i 20% stilling. Han har vært på byggeplassen flere 
ganger i sommer og høst, med råd og veiledning på fremgangsmåter og tilrettelegging. 
Han er i gang med å produsere tegninger for vitale deler og løsninger. 

• Vi har produsert all tjæra som trengs til byggeprosessen. Ved 2 anledninger har vi brent 
tjære-mile på Haga gård på Ask. Første gang arrangerte vi også et skandinavisk seminar 
for mile-bygging, et vellykket opplegg med mer enn 30 deltakere. Innkvartering på Odin 
camping og utendørs forelesninger over 2 dager. De fleste ble også med dag 3, for å få 
med seg brenning av mila. 

• Treskjære-gruppa har vært i sving siden nyttår på Gjesvold gård på Vik, men vil fra 2020 
flytte til større lokaler på Hensmoen hos byggmester Sæteren AS. 
De har trent seg opp på Ringeriks-stilen, for å kunne utsmykke skip og utstyrs-kasser. 

• Tekstil-gruppa lager antrekk som høver seg for arbeidsfolk og andre 
• Verktøy-gruppa lager ymse redskaper som skal til når vi bygger. 

De bygger også små bygg i grinde-konstruksjon for smed og andre håndverkere. 
• På Hole arbeidssenter har vi bidratt med å reise Småkårsstua for Hole historielag, som 

skal huse Hardraades administrasjon på plassen samt å være varmestue om vinteren. 
• På byggeplassen er vi i gang med å produsere stokker til beddingen. 
• Her gjøres også plassen klar for å ta imot eike-stokken som skal bli kjøl.  Den felles nå i 

desember, og ankommer byggeplassen i januar 
 
Hva det søkes om: 
Det søkes konkret om NOK 150.000. 
 
Hva en tildeling konkret skal brukes til ? 
Avlønning av fag-personell fra Tønsberg. De har bygget en tilsvarende båt der, og vil legge inn 
sin erfaring og kompetanse hit. Vi har engasjert dem på deltid.  
 
Innkjøp av telt-taket over beddingen, nødvendige arbeider med å reise- og sikre taket. 
 

 
 

Hardraade 
Vikingskipforening 
 

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen i Hole,     
og Tyrifjorden og tilliggende vannveier.. 
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Beskrivelse av tiltaket: 
Bygging av Vikingskip, praktisk og historisk opplæring av barn og voksne under tema Nærmiljø 
og Kulturarv. 
 
Vi vil i vesentlig grad benytte gamle bygge- og arbeidsmetoder og engasjere frivillige i bred 
skala, i tillegg til å trekke inn skoleklasser via Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og seniorer via 
Den Kulturelle Spaserstokken. Vi har kontakt med Læringssenteret Ringerike, som vil engasjere 
ca 5 personer i tiltaket.  
Ringerike kommune Kulturseksjon - legger opp til at alle skoler i kommunen gis et opplegg for 
et relevant klassetrinn. I første omgang legges det opp til et «prøveprosjekt» for tre til fire 
klasser, for å erfare hvordan et DKS opplegg fungerer i HVf sin regi.  
 
Vi har avtale om arbeidssted ved Hole Arbeidssenter, Sundvollen, og med næringsbedrifter i 
lokalområdet om både utvikling av "viking-landsby" og plass for vinterlagring under drift.  
 
Tidsplan: 
Vi har brukt lenger tid nå i starten enn vi hadde tenkt.  Nå er vi imidlertid godt forberedt, og har 
gjort nødvendig erfaring og innledende arbeider for sksipsbygging.Strekking av kjølen til våren. 
Rigging i høst, innhenting av materialer og oppstart bearbeiding i vinter. 
Planlagt sjøsetting juni 2022, se vedlagte Tidsplan. 
 
Bredde og langsiktighet: 
Det langsiktige målet er å ha et skip til drift på Steinsfjorden, Tyrifjorden og tilstøtende 
vannveier, til bruk for historisk opplæring av skoleelever gjennom Den Kulturelle Skolesekken 
(DKS), kulturaktiviteter via KulturArvOpplevelser på Sundvollstranda, på Glatvet brygge, 
Hønefoss og på Odin Camping på Røyse.  Videre med turister i Ringeriksregionen på åpne 
seilinger og eventer for hoteller og næringsliv for øvrig. 
 
I hele byggeperioden skal tiltaket engasjere lokalbefolkningen innen alle spekter av enkelt-
oppgaver som må til for å få et skip seilingsklart: bearbeiding av trematerialer til skipsbord og 
detaljer til forsterkning, årer, utstyrs-kasser og innredning, utvinning av tjære, smiing og klinking 
av nagler (ca 3000 til skipet), spinning av ull til tråd til tetting mellom bordganger, rigg, seil og 
tauverk. 
I hele byggeperioden og i driftsperioden skal skoler i Ringerike, Hole og nabokommuner 
engasjeres gjennom DKS, frivillige skal bygge gjennom læring og praktisering og 
Læringssenteret Ringerike vil delta for engasjering av innvandrere. Tønsberg har erfaring for at 
innvandrere har til dels bedre håndverker-kunnskap enn mange norske har. 
 
Vi har avtale med Odin Camping nær Storelva / Tyrifjorden, som på eget initiativ er i gang med 
planlegging og bygging av en "viking-landsby" som base for aktiviteter på land.  Her vil det også 
rigges vinterlagrings-plass, for både å kunne forestå vedlikehold og å ha arrangementer også 
vinterstid. 
 
Tiltaket vil engasjere- og aktivisere folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt 
funksjonsevne.  Vi anslår at det vil bli lagt ned ca 2.200 arbeidstimer i gjennomføringsfasen, 
fordelt på alle elementer.  Fram til nå har Styret lagt ned ca 1.750 timer. Det føres dugnads-logg 
 
Hvorfor dette tiltaket bør få støtte ? 
Tiltaket vil ivareta opplæring i Trygghet og Helse. Trygghet gjennom opplæring i sikkerhet 
(verktøy-håndtering, beredskap, brannberedskap, fallforebygging), mestring (meningsfull fritid 
gjennom praktisk og teoretisk læring), sosial inkludering og mangfold (møteplass, samarbeid og 
kommunikasjon) og helse gjennom fysisk aktivitet. På sikt også opplæring i trygghet i / på vann.  

http://www.hardraade.no/
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Vi vil aktivisere personer i alle aldersgrupper, både byggeplass og det ferdige skipet skal være 
tilgjengelig for personer uten full bevegelighet og vi vil trekke inn innvandrere i samarbeid med 
Læringssenteret. 
 
Hvem er praktiske samarbeidspartnere ? 
Stiftelsen Oseberg Vikingearv, leie av fagpersonell og for å lage en 3D-modell  
Universitetet i Oslo, kulturhistorisk avdeling v/ Jan Bill  
Læringssenteret Ringerike, bidrar med arbeidskraft, integrering  
Fontenehuset Hønefoss vil bidra med frivillige  
Frivilligsentralene i Hole, Ringerike og Jevnaker i samarbeid om frivillige, og både Hole og 
Ringerike stiller lokaler til disposisjon  
Steinerskolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom  
Kvalifisert personell for å seile skipet (krav fra Sjøfartsdirektoratet) 
 
Ytterligere informasjon: 
Vi deltok på Ringerikedagen 2018 og 19, og viste noe av det vi har gjort først: 

- Utvinne tjære i en «mini-tjæremile», ei bålpanne.  Vi har brent tjæremile 2 ganger i 2019, 
og har fått ut all tjæra vi vil trenge.  Som ledd i dette arrangerte vi et skandinavisk 
seminar i Mile-bygging, med god deltakelse fra hele Skandinavia og fra land utenfor.. 

- Kløyve / splitte furu-stokk. Splitte for hånd for å vise prosessen 
- Treskjæring viser motiver som skip og utstyr skal utsmykkes med 
- Smeden har vist sine kunster 
- Tekstil-gruppa har sydd antrekk, som skal brukes av de som bygger 
- Verktøy-gruppa lager verktøy etter gamle modeller 

 
Vi har konto 2280 40 47828 
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HARRAADE VIKINGSKIPFORENING Oppdatert august 2019

TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING

aktivitet jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Lokalisering bygging Sundvollstranda

Finansiering

Mannskaper

Materialer

Bygging

Smed / metall

Tekstil 

Kursing og kompetanse

sjøsetting juni 2022

driftsfase

2018 2019 2020 2021 2022
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Årsberetning 2018 
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1  Kortfattet sammendrag 
2018 ble et år preget av stort engasjement og iver etter å komme i gang. Man hadde fokus på å 
skape blest om prosjektet, søke midler, skaffe medlemmer og frivillige. Nettverksbygging har 
også vært viktig.  

Mye har vi fått til i 2018 og vi skal fortsette med å holde engasjementet høyt. Samtidig som vi 
gleder oss over at vi som forening har vokst og dermed også har hatt noen voksesmerter i 
forhold til det formelle. Vi har som intensjon å skape bedre rammer for arbeidet videre. Nå er 
det også flere å spille på lag med.  

Det ble naturlig at det var de personer som startet det hele som ble aktive i styret og vi hentet 
inn flere etterhvert som vi møtte dedikerte og engasjerte kandidater. 

I 2018 var vi 39 betalende medlemmer. 

2 Styret 2018 
Anette Coucheron Leder siden 2016 

Knut Grande Fungert som nestleder fra feb 2018 

Vegard Strømsodd Medlem siden 2016 

Mads Robert Birkeland Medlem fra sep 2018 

Erik Utistog Medlem siden 2016 

Atle Haglund  Medlem fra nov 2018 

Audun Lyche Nordli Medlem fra jan 2016 – april 2018 
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2.1 Møter 
Det er avholdt 11 styremøter i 2018. Møtene ble holdt på Veien gamle skole i Husflidslaget 
lokaler, privat og på Hole arbeidssenter. 

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 5 mars på Veien gamle skole. 

3 Prosjektleder  
Ragnar Wergeland Initiativtaker, primus motor og prosjektleder. 

 

4 Informasjonsmøter 
Der er avholdt følgende informasjonsmøter: 

• Ett i mars og to i september på Hole arbeidssenter – åpent for alle  
• Eget informasjonsmøte på Ringerike læringssenter 
• Informasjon til formannskapet i Hole kommune  
• Møte med kulturseksjonen i Ringerike kommune 
• Sponsormøte med Hønefoss Sparebank 
• Informasjonsmøte i regi av Kulturenheten Ringerike kommune 
• Buskerud fylkeskommune prosjektverksted  
• Kulturkafé i regi av Hole frivilligsentral 
• Veien Kulturminnepark, møte om samarbeid 
• I tillegg ulike lag og foreninger  
• Samarbeidsmøte med Norsk kulturråd i Oslo 

 

5 Kompetanseheving  
Styret deltok i kurs KulturArvOpplevelse i regi av Buskerud Fylkeskommune. 

6 Øvrige aktiviteter 
• Holedagen på Ringeriks museum 
• Hole markedet 
• Ringeriksdagen 
• Kulturkafé på Hole frivillighetssentral 
• Bygdesmak på Sundvollen 
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Vi opplever stor interesse når vi er ute, mange er nysgjerrige og viser sin interesse for 
Vikingskipforeningen og de ulike aktiviteter. Mange skriver seg opp som frivillige og ønsker 
medlemskap.  

Vi blir lagt merke til når vi kommer i våre egen produserte vikingklær, med stokker som skal 
kløyves med øks og mini tjæremile. På Ringeriksdagen var det Hardraade Vikingskipforening som 
fikk prisen for beste stand og en sjekk på 2500,- Det ble lagt vekt på at vi aktiviserte mange barn 
som med stor iver kløvde store stokker under kyndig veiledning av Hardraade-vikingene. 

7  Synlige og tilgjengelige  
Hjemmesiden etableres, nyhetsbrev ble sendt ut. Vi opplevde store utfordringer med mail. Det 
opplevdes kritisk i en oppstartsfase, men det ble tatt tak i utfordringen og det er blitt bedre. 

Fotograf Erlend Røed dukker opp til de ulike aktiviteter og det resultere i mange bilder som 
legges ut på både hjemmeside og Facebook.  

Atle Haglund bisto med kunnskap om universell utforming og tilrettelegging av byggeplassen 

Lokale medier viser sin interesse og vi fikk omtale/intervju i både Ringblad og NRK. 

8 Skipsbygger og valg av type skip 
I samarbeid med skipsbygger Jan Vogt Knutsen ble det bestemt at det skip som 
vikingskipforeningen skal bygge blir en ro-versjon av Saga Farmann (Klåstadskipet). Oseberg 
Vikingarv i Tønsberg deler tegninger og sine erfaringer med oss. De er således en viktig 
samarbeidspartner for vårt prosjekt.  

9 Tjæremileprosjektet  
Et eget tjæremileprosjekt igangsettes. Det blir fort stort og utvikler seg til et tjæremileseminar 
for "Nordic tar network" der Vikingskipforeningen skal være vertskap. Mads Robert Birkeland tar 
på seg den store oppgave med planlegging og gjennomføring. 

Kontakt med Steinar Moldal fra Hjerleid Skole- og handverkssenter på Dovre etableres, slik at 
man får kunnskap og bistand.  

10 Oppstart av ulike grupper 
Styret beslutter at man skal bruke Ringeriksstil som ornamentikk på skipet og utstyr 
Treskjæregruppen starter opp med dette. De får etter hvert benytte fine lokaler på Gjesvold 
gård i Hole.  

Tekstilgruppen får starthjelp av Frithjof Rudstaden med mønster til kjortler og serk, samt ulike 
sømteknikker. 
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Tjæremilegruppen høster tyrirøtter og hugger spik til tørking. Milebrenning/tjæremileseminaret 
planlegges til mai 2019.  

Det er planlagt flere ulike grupper bl.a. smie, verktøy, tømring samt egne grupper for barn og 
unge.  

11 Samarbeidsavtaler 
• Intensjonsavtale med Hole kommune ved Hole arbeidssenter om at 

vikingskipforeningen skal få bygge skipet på Sundvollstranda. Det stilles toalett til 
rådighet og vikingskipforeningen kan også benytte lokaler og annet utstyr etter avtale. 

• Gjesvold gård stiller lokaler til rådighet for treskjæregruppen. 
• Intensjonsavtale med Odin Camping, som tilbyr vinteropplag for skipet når det står 

ferdig. 

12 Bidragsytere  
Vikingskipsforeningen har fått offentlige midler, private sponsorer, gaver fra lokalt næringsliv og 
private. Skogeiere har donert materiale til skipet. I tillegg kommer bedrifter som ikke tar seg 
betalt for utført oppdrag og frivillige som gir utallige timer. 

Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland, har gitt tilsagn om 1 500 000 kr fordelt over 3 år med 
forutsetning om at offentlige etater bidrar med tilsvarende beløp. 

Formannskapene i Hole -  og Ringerike kommune har bevilget 150 000 kr hver. Utbetalingen fra 
Ringerike ble bokført i 2019. 

Hardraade Vikingskipforening er med i Grasrotandelen. 

13 Søknader om økonomisk støtte 
Styret og prosjektleder sender søknader til alle tenkelige givere. Det har båret frukter og vi har 
fått en del midler.  
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14 Frivilligetimer  
Antall registrerte frivillige timer er 2251  

144 personer er pr 31.12.2018 skrevet på liste, som interessert i å bidra som frivillige.  

15 Medlemstall 
 

 

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Enkelt medlemskap 26
Familie medlemskap 12
Bedrift medlemunder 15 ansatte 1
Bedrift medlem over 15 ansatte 0
totalt antall medlemmer 39

Samlet antall betalende medlemmer
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16 Planlagte aktiviteter i 2019 
• Vinterfestival- februar 
• Tjæremile seminar- mai 
• Gjeddefestival- mai 
• Holedagen, Ringerikes Museum - mai 
• Liv- og røredagen – Veien Kulturminnepark - juni 
• Hole marked -august 
• Ringeriksdagen –september 
• Bygdesmak Sundvolden Hotel - oktober 

17 Fremdriftsplan 
Styret har utarbeidet en fremdriftsplan, se vedlegg 1  

18 Regnskap 
Regnskapet er godkjent av internrevisor Ken Gorman september 2019. Se vedlegg 2  

19 Signatur 
Et samlet styre står bak årsberetningen  

Navn Signatur 

Anette Coucheron 
 
 

Styreleder 
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