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Skipet Telja seiler inn til Lanse aux Meadows 28. juli 2000 
 
NB merk deg datoer og tider, samt påmeldingsfrister for de ulike arrangementene. 

 

Husk datoene: 
• 15. mars kl 19 Kåseri på 
Speiderhuset om Canada 

• 29. mars kl 19 om tauverk og knuter 
• 5. april kl 19: Om sying av klær og 
utstyr 

• 6. april frist for Voldatur 
• 19. april kl 19: Teorikurs i råseiling 

 
 
• 19. april frist for Sverige/Vestfoldtur 
• 20. april: frist for Sarpsborg tur 
• 25. mai: Frist for Mønevann i 
Lørenskog 

• 13. juji: Frist for Borg markedet 
• 1. september: Frammøteplikt på 
Tingnes! 

• Jenblestring på Kittilsbu etter avtale 
 



Leder 
Vi ønsker alle medlemmene og godt 
nytt aktivt år. Vi vil i år forsøke å få 
bedre landfeste ved å utvide de 
landbaserte aktivitetene. Vi håper på 
denne måten å få bedre kontakt med 
håndverkere som kan profilere sin 
aktivitet sammen med båten. Vi ser at 
en slik symbiose kan være fruktbart. 
På noen torsdager framover mot 
sommeren vil vi forsøke å etablere 
"håndverksgrupper". På båtsiden 
håper vi på økt aktivitet blant 
medlemmene. Vi er gode på roteknikk, 
men ikke på ro rekruttering. Vi trenger 
flere som synes det er trivelig å ro. Vi 
vil i år flytte rodagen til mandag for at 
dette skal passe medlemmene bedre.  

Kai 
 
Aktivitets plan 2001  

• 5.6. mai Volda: Vi vil dra til kysten 
for å lære mer om råseiling og 
båtvedlikehold. Sett av første helg i 
mai til å se på fruktblomsring på 
vestlandet og oppdatere båt 
kunnskaper til Høvedsmann - grad 
1. Vi satser på å fylle minst en bil, 
helst to denne tidlige vår helgen i 
mai. Påmeldings frist 6. april.  

• 18.-19. mai: Spesial arrangement i 
Sarpsborg. Vi planlegger å besøke 
Sarpsborg vikingene som vi traff 
under 1000 årefeiringa i Oslo. Bli 
med på denne første turen til havet 
i mai. Påmeldingsfrist: 20. april. 

• Uke roing fra uke 21: Hver mandag 
kl 18 møtes vi på Vingnes. Vi ror ut 
kl 18:15 og er tilbake ca 19:30. Ta 
med kaffe på termos og bli med på 
å utvikle roteknikken slik at vi kan 
reise til York i år 2002 og ro fra det 
som er! 

• 26. mai: Markering på Lilletorget: 
Fast innslag på Lilletorget, hvor vi 
sammen med ro og kajakklubben, 
syklistene, turistforeningen, orien-
terings forbundet og 4H markerer 
oss med muskeldrevne aktiviteter. 

• Uke seiling fra uke 22 på lørdager: 
Vi fortsetter som før. Frammøte på 

brygga kl 14:30 med avreise kl 
14:45 for å møte Skibladner når 
hun kommer kl 14:50 og reiser 
15:00. Vi er ferdig til ca 16:30 (litt 
avhengig av vind!). 

• 8.-10. juni Mønevann: Vi fortsetter 
med samarbeidet med Østmarka IL. 
Dette er et av de mest vellykkede 
arrangementene vi deltar på. Borre 
vikinglag setter opp en vikingleir og 
vi står for båtdelen. Til 
arrangementet kommer det 
tusenvis av familier på dagstur. 
Dette arrangementet passer også 
godt for familier i Stiftelsen. 
Påmeldingsfrist: 25. mai. (NB hvis 
du ikke melder deg på så ringer vi 
og får deg med, så kryss av i 
almanakken først som sist). 

• 29.juni.->8. juli Gøteborg  -> 
Sandefjord Vikingveke: I år er det 
båtlaget Gaia som har tatt ansvaret 
for vikinguka i Vestfold. Dette lover 
bra. Sammen med Borre Vikinglag 
og kampgruppen Draupnir fra Oslo 
vil de skipe til et vikingmarked nær 
Kaupang. Borrehaugene hadde 
dårlig havn for oss, og det skal nå 
bli bedre. Til arrangementet 
kommer det vikingskip fra Sverige 
(Krampmacken (Gotland), Glad 
(Saffle) og Vidfavne (Gøteborg)) og 
fra Danmark (Freya Byrding). De vil 
ha samseiling fra Gøteborg 29.6 kl 
15:00 oppover til Sarpsborg og 
over fjorden til Skråvika (mellom 
Sandfjord og Larvik). Turen vil 
være en fantastisk reise opp langs 
den svenske kysten. Vår aktivitet 
vil være avhenig av hvilket 
mannskap vi er i stand til å stille, 
men dette vil være en tur som vil 
passe mange. Vi reiser også samlet 
fem skip. Påmeldingsfrist: 19. april. 

• 27.-29. Juli Sarpsborg: 
Vikingmarked i Sarpsborg sammen 
med Borg Vikinglag, som er et nytt 
aktivt vikinglag på østsiden av 
Viken. Vi ser fram til vidre 
samarbeid med de. Påmeldingsfrist 
13. juli 



• Lørdag 1. september kl 10: 
Samseiling på Mjøsa. Skipene fra 
Hamar, og Gjøvik møtes på 
Hovindsholmen for samseiling og 
erfaringsutveksling. Denne turen er 
obligatorisk for alle stifterne, så her 
har vi ingen påmeldingsfrist, kun 
avtale for samkjøring av biler til 
Tingnes. Ring og avtal om du kan 
kjøre, eller ønsker å sitte på. 
Parallelt med dette vil også 
roklubbene på Hamar og Ringsaker 
ha roing og Kajakklubbene på 
Gjøvik, Lillehammer og Hamar 
møtes for å nattpadle i fullmåne. 
Årets største båtarrangement må 
du bare ikke gå glipp av. 

 
Vikingfestival i York 2001 

Vi ble invitert av Trond Svensson i 
Oslo som har deltatt i snart 20 år. Vi 
har snakket om dette arrangemenet 
tidligere og Henning har vært der et 
par anger med Hamarbåten. 
Arrangementet har potensiale for oss 
med båter, men må itegreres bedre 
med det øvrige landbaserte 
aktivitetene. Dette blir en utfordring 
for de som ønsker å dra til Neste år. 
Trond var flink til å integrere andre 
organisasjoner og aktiviteter. I år 
hadde de med en kopi av Oseberg 
vognen og treskjæreren som hadde 
lagd vognen. For senere deltakelse er 
det nok viktig at vi har med mer 
kulturell ballast enn bare båter. 
Henning vil være rekrutteringsoffiser 
for York 2002. 
 

 
Lavvoene våre markert med Uglands flagg 

 
Fra mediehylla: 

Video: ”Vikings, Warriors From The 
Sea”, en 50 min video på engelsk spilt 
inn mye på Karmøy i 98. Deler av 
lyden er på norsk. Vikingskipene virker 
litt ukjente med høye store drage-
hoder. De minner om Norseman og 
den var bygd på Isle og Man. Filmen 
har også innslag fra brannfestivalen i 
York og seiling i Irskesjøen.(Det virker 
som om skipene er motordrevene Red 
anm). Videoen gir et interessant bilde 
av hvordan Karmøy profilerer 
Vikingtiden. 
 
Video2: Fra Canada har vi fått en 
video på to og en halv time som viser 
de fleste detaljene, på land, med alle 
talene inkludert opplesning av brev fra 
Helge Ingstad av hans datter 
Benedicte og tale av lederen for 
Mikmak indianerne. Vi er skuffet over 
at det er lite med seiling på videoen, 
noe vi har påpekt, og vi er lovt 
ettersending av en annen video med 
mer båtstoff.  
 
TV: Vi kom så vidt med i bildeflaten på 
katta til Scrødinger, men vi be ikke 
nevnt, antakelig  pga av Islendingens 
30 millioners prosjekt. Skuffende at 
selv fjernsynet ikke var klar over vår 
deltakelse og ekstra innsats på 
Canadakysten. Mon tro de trenger nye 
kilder? 
 
Audio: Vi har fått tak i flere 
eksemplarer av musikken til Harald og 
Marie Foss, "I vesterveg". CDen 
inneholder 12 sanger og tekster med 
norrøne og keltiske aner. Sangene er 
ment å illustrere sammenbindingen i 
ornamentikk og treskjærerkunst, noe 
som tyder på utstrakt kontakt over 
Nordsjøen. Bestill en CD snarest. 
 
Bok: Terje Spurkland har gitt ut 
boken: I begynnelsen var Futhark, 
norske runer og runeinnskrifter.Boken 
koster kr 298 og beskriver de fleste 
sidene ved runeskrift. 



Stiftelsen Mjøsen Lange 

Storgt 121, 2615 Lillehammer 

Ansvarlig redaktør og Høvedsmann 

Kai Gjessing 

Utgitt 14. mars 2001 

www.padling.no/Lillehammer/Vikingskip.html 

Bildene er fra 1000 årsfeiringen i Canada 

Framsendes straks og uten opphold: 

 

Speiderhuset torsdager fra kl 19. 
• Torsdag 15. mars: Videobilder og 

film fra aktivitetene våre i Canada i 
år 2000. Kai og Ebbe vil fortelle om 
turn og vise bilder og film fra de 
stedene vi dro. Vi har også med 
musikk som to av deltakerne har 
spilt inn på plate. 

• Torsdag 29. mars: Knuter knop 
og spleis. Ebbe går gjennom de 
vanligste knutene som vi bruker og 
vi lærer oss begrepene, til de sitter! 

• Torsdag 5. april: Viking søm: Vi 
har mønster til vikingklær for de 
som ønsker å sy sitt eget antrekk. 
Vi vil ha med oss både mønster og 
noen eksempler på klær. Kristian 
Weihe viser bruk av seil hanske. 
Seilhanske m/tråd koster ca 300 kr 
noe som anbefales å kjøpe for de 
som ønsker å sy seg sin egen skips 
sekk, bengsle tau og lignende.  

• Torsdag 19. april: Seilteknikk. 
Hvordan seile trygt og effektivt med 
råseilsbåter. Kristian Weihe vil gå 
gjennom seilteknikk med råseil og 
lære oss begreper på båt, mast og 
rigg. Obligatorisk for alle som 
ønsker å bli høvedsmenn. 

 
Nort Sea Viking Legacy (NSVL) 
Vi deltok på samlingsmøte I Borre I 
fjor høst. De har laget et idenotat som 
heter ”Destination Viking” som ønsker 
å bygge opp noe tverr nasjonalt basert 
på arven fra Vikingtiden.  I 
programmet ser en for seg utvikling av 
kvalitet og danning av nettverk i hele 
område, samt et utdanningsprogram.  

 
Her gjelder det å være med å søke om 
å få dele på EU midler. 
 

Tourism and Cultural Heritage 

Seminar i Gøteborg 19.-22. april i år. 
Arrangør NSVL and Balder Cultural 
Heritage Program. Fokuserer på 
kulturell arv og local identitet som 
elementer I å etablere gode desti-
nasjoner. Deltakere kan presentere 
prosjekter eller ideer under Intereg 
IIIB programmet i EU som omhandler 
Baliske hav og Nordsjøområdet. 
(http://www.aletourist.nu/pdf/inter-
reg.pdf). 
 

Tingmøte 12. mars 
På Blåmann kom det 8 stiftere som 
avviklet årsmøte. Beretningen ble 
gjennom gått med to merknader: At vi 
i år for første gang har vervet 
medlemmer som ikke er stiftere og at 
vi prioriterer egenopplæring mer i år 
(roing/seiling). Ebbe og Kai ble 
gjenvalgt sammen med Gaute i styret. 
Bildefremsyningen ble utsatt til 
torsdag i Speiderhuset. 
 

 
Islendingur ankommer Lanse aux Meados 


