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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 2022. 
 
Vi håper Hole kommune fortsatt finner tiltaket solid nok til å bidra til gjennomføring, og til å 
sette Ringeriks-regionen på kartet. 
Vi hadde en forsiktig start fram til i fjor.  Den gav oss erfaring og godt grunnlag for å gå i gang 
med skipsbygging.  Vi er godt i gang med byggingen, og legger i disse dager ferdig 3. omfar (ett 
omfar er en høyde plank på hver side i hele lengden). 
 
Vi har så langt hatt grei økonomi, men mangler fortsatt finansiering som sikrer at vi kan beholde 
de engasjerte båtbyggerne i hele byggeperioden. 
Vi søker også til Ringerike og Jevnaker kommuner. 
 
 
Det føres en dugnads-logg, og tidlig i november passerte vi 31.000 arbeidstimer. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
For 
Hardraade Vikingskipforening 
Knut Grande 
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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 320 frivillige på lista pr dato.   
 
Vi mangler avtaler om økonomi for hele byggeperioden. 
 
Hva har vi gjort til nå: 
Prosjektet har passert 31.000 timer frivillig arbeid.  Vi har arbeidsgrupper i gang som har 
produsert viktige elementer til skipsbygging: 

• Vi har engasjert 3 erfarne skipsbyggere, 2 av dem i 20% stilling og en i ca 40%. Den ene 
har sin lange erfaring fra tilsvarende bygging i Tønsberg og er på byggeplassen ca hver 3. 
helg, med råd og veiledning på fremgangsmåter og tilrettelegging.  Han produserer 
tegninger for vitale deler og løsninger, og deltar aktivt når han er på byggeplassen. 
De 2 andre er erfaren trebåt-byggere, og skal være på byggeplassen 1 og 2 ganger pr uke.  
Den ene er her 2 ganger pr uke, og han bistår med rettledning og produksjon av vitale 
deler, og bygger aktivt.  Den tredje kommer inn nå før jul, og skal være her 1 dag pr uke. 

• Vi har produsert all tjæra som trengs til byggeprosessen. Ved 2 anledninger har vi brent 
tjære-mile på Haga gård på Ask.  

• Treskjære-gruppa har vært i sving på Hensmoen hos byggmester Sæteren AS. 
De har trent seg opp på Ringerike-stilen, for å kunne utsmykke skip og utstyrs-kasser. 

• Tekstil-gruppa lager antrekk som høver seg for arbeidsfolk og andre, og har tatt på seg å 
veve renninger til seilet på 90 m2. 

• 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 det full aktivitet.  3. omfar (et omfar er en bord-høyde på hver side) er 
straks ferdig, og framdriften er god. 

• Eik er innkjøpt fra Danmark, og vi ligger foran med å produsere skips-plank.  Samtidig 
produseres nagler i jern og treplugger, som skal til når skipsplank skal monteres utover 
høsten 

• Vi har hatt inne skoleklasser fra Sundvollen oppvekstsenter, og har fått prøvd ut vårt 
opplegg for Den Kulturelle Skolesekken.  Gode og oppmuntrende tilbakemeldinger. 

• Vi har dugnad / aktivitet 2-3 ganger pr uke, og det stiller en tilnærmet fast gruppe på 
mellom 15 og 25 personer nesten hver gang.  Flest på lørdager. 

 
 
Hva det søkes om: 
Det søkes konkret om NOK 150.000. 
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Hva en tildeling konkret skal brukes til ? 
Avlønning av fag-personell fra Tønsberg og lokalt. De har bygget en tilsvarende båt der, og 
legger inn sin erfaring og kompetanse hos oss.  
 
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 gjennomført et «prøveprosjekt» for 2 klasser fra Sundvollen oppvekstsenter, for å erfare 
hvordan et DKS opplegg fungerer i vår sin regi. Vi har fått gode og oppmuntrende 
tilbakemeldinger. Vi har nylig gjort avtale med Ringerike kommune, Kulturseksjon, for opplegg 
med alle 7. klassetrinn i Ringerike våren 2022. 
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 i gang, men innser 
at den planen vi hadde ikke holder. Vi antar at det er drøyt 2 års byggetid fra nå med den 
metoden vi skal benytte, og det tilsier sjøsetting ved St. Hans-tid 2024. 
 
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, Odin Camping på Røyse og andre steder som ønsker å være med på viking-seilas.  
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 av konstruksjonen, 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 intenssjonsavtale med Odin Camping nær Storelva / Tyrifjorden, som på eget initiativ er i 
gang med planlegging av en "viking-landsby" som base for aktiviteter på land.  Pr i dag er vi 
usikre på hvor vi kan ha opplags-plass, for Statsforvalteren for Viken har avslått ssøknad om å 
kunne lage «havn» ved Odin. 
Vi er på utkikk etter høvelig sted, for både å kunne forestå vedlikehold og å ha arrangementer 
også vinterstid. 
 
Tiltaket engasjerer- og aktiviserer folk i alle aldre, begge kjønn og personer med nedsatt 
funksjonsevne.  Vi anslår at det vil bli lagt ned ytterligere ca 15 - 18.000 arbeidstimer mot 
ferdigstillelse, fordelt på alle elementer.  Det føres dugnads-logg 
 

http://www.hardraade.no/


 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Odins vei 5   Mobil   40 10 44 88 / 90 21 33 42  Bankkonto nr.: 2280 40 47828 
N-3518 HØNEFOSS e-post  post@hardraade.no Org. Nr.:  917 976 813 

www.hardraade.no  
 

Hvorfor dette tiltaket bør få støtte ? 
Vi er sikre på at et vikingskip på Tyrifjorden vil sette Hole og Ringeriksregionen på kartet. 
I tillegg vil tiltaket ivareta opplæring i Trygghet og Helse, både i byggeperioden og ikke minst 
når skipet skal roes- og seiles rundt. 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.  
 
Vi aktiviserer 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.  Pr i dag har vi inne 19 nasjoner som deltar aktivt. 
 
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 i både Hole,  
Ringerike og Jevnaker stilles lokaler til disposisjon  
Steinerskolen Ringerike ønsker samarbeid om formidling til barn og ungdom  
Kvalifisert personell for å seile skipet (krav fra Sjøfartsdirektoratet) 
 
Vi har konto 2280 40 47828 
 

 

 

En torsdags-kveld, mens 14-15 personer 
holdt på med bygging, passerte vi 31.000 
arbeids-timer. 

 

Det var enda 8-10 personer til der, for begge 
smiene var i gang og det foregikk bl a 
hugging av beter («bjelkelaget» til dørken / 
gulvet og andre aktiviteter. 

Det er et hyggelig, aktivt miljø, med varm 
lunsj på lørdager. 

 

 
 

Hardraade 
Vikingskipforening 
 

Interesseorganisasjon som vil bygge et fullskala vikingskip på Sundvollen  
i Hole, til bruk på Steinsfjorden og Tyrifjorden og tilliggende vannveier.  
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