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Elever fra Jordalen kommer inn etter en tur på Nærøyfjorden 
 

Gå ikke glipp av: Sjøsetting  
mandag 2. juni kl. 18 på Vingnesodden 
PS: Parker på båthavna!
 



Leder 
En ny leidang er i emning. Sola 
varmer i liene og det kribler etter å få 
satt skipet på vannet. Vi har hatt en 
aktiv ettervinter i håndverksgruppa. 
De første arrangementene er allerede 
gjennomført, og nye står for tur. Lav 
vannstand i Mjøsa har forsinket 
sjøsetting. De første arrangementene 
på Mjøsa er klare! Vi ser fram til en 
aktiv sesong hvor vi vil profilere (med 
?) roing på Mjøsa. Utfordringen blir å 
finne  dag og tidspunkt som vil passe 
for flest mulig slik at vi kan ro en tur i 
uken i hyggelig lag. Jeg ønsker alle en 
aktiv sesong 

Kai 
 
Fast ro-dag på mandager 
Mandag kl. 19 vil vi ro på Vingnes i 
juni, halve august og hele september. 
Benytt denne muligheten til å bygge 
opp Lillehammer Ro- og Kajakklubbs 
ro-aktiviteter. Inviter med venner og 
ta med litt niste til en rast. Roingen 
varer en time. Aktiviteten i sommer vil 
være med å avgjøre om vi stiller lag i 
York i februar til neste år. 
 
Mjøsen Langes venner 
På årsmøte fikk styret oppfordring til å 
etablere en venneforening. Siden vi er 
en stiftelse kan vi ikke ha medlemmer, 
men vi kan ha venner, mange venner! 
Styret vil utarbeide et forslag til å 
etablere en venneforening slik 
Skibladner og Maihaugen har, for å 
kunne selge medlemskap (?!?) til 
interesserte som ikke ønsker å være 
stifter. 
 
York 2003 
Roingen på elva Ouse har tatt seg opp 
igjen (etter..?) (Viking-)museet er mer 
involvert enn tidligere. Byen markerer 
vikingtiden med en årlig festival. 
Denne markeringen feirer 20 år til 
neste år. Museet opplevde (har hatt ?) 
en enorm vekst i besøksantall etter at 
det ble ferdig bygd tidlig på åttitallet. 

Utpå nittitallet ”stabiliserte” 
besøkende seg. Museet er nå  bygget 
om og renovert. . Det er mange 
parallelle arrangementer i byen i løpet 
av en ukes tid. Siste helgen 
arrangeres ro-regatta på elva  Ouse. I 
år stilte det lag fra Østlandet, 
Sørlandet, Vestlandet og vest fra 
havet kom det to plast-replikaer fra 
Isle of Man (Ardglass Vikings (Nord-
Irland ?). Begge båtene fra Øst- og 
Sørlandet er bygget på Gjøvik av Hans 
Breivoll og Frede Pettersen. Båten fra 
Vestlandet er bygget av Jakop Helset. 
På lørdagetter opptoget i byen, ble det 
rodd om kapp etter cup-modellen.  På 
søndagen rodde vi med Rygjarbit 
(Hjemmehavn Risøya) nedover elven, 
forbi Fulton-sletten og ned til første 
slusen. Der tok vi opp båten etter en 
rast på ”Ship Inn”.  
 

 
Bergen ror om kapp med Ardglass Vikings 

 

Gudvangen i april 
Lørdag 24. april samlet Georg Viking 
et tyvetalls vikinger fra inn- og utland. 
Vi brakte med oss skipet Balder fra 
Gjøvik og ankom utpå morgensiden. Vi 
sjøsatte båten og ankret opp utenfor 
fjortellet til Torill. Straks etter at vi 
ankom, kom også elevene fra Jordalen 
skole, en liten bygd rett vest for 
Gudvangen. Bygda har veiforbindelse 
rett før Stalheimskleivane. De var 
kledd i flotte drakter og hadde laget 
skjold og sverd som en del av et 
historie-prosjekt. De fikk være med en 
liten tur i vikingskipet. Etterpå viste 
engelske vikingwrestlere kampteknikk. 



Det hele ble filmet som en del av 
skole-prosjektet. Vi tok båten ut 
fjorden til Nærøybakka, hvor vi tok om 
bord 15 vikinger pluss en lokal 
fotograf. På veien ut opplevde vi flere 
tilløp til kraftige virvelvinder ute på 
fjorden og var glad vi ikke seilte.  
 

 
Frede og Hans speider opp fjellsidene 

 
På Nærøybakka rodde vi et par runder 
for fotografen før vi dro videre ut på 
øst siden av fjorden, hvor vi gikk inn i 
Holma viki til Holmo, en nedlagt støl. 
Her fikk vi besøk av en kajakkpaddler 
fra Aurland. Holmo er et av stedene 
det planlegges å etablere viking 
aktiviteter for tilreisende. Stølen ligger 
i et landskapsvernområde og det er 
noen  organisatoriske utfordringer 
med etableringen. Derfra gikk vi 
videre forbi Stolsgrunnen og utover 
fjorden til neste naturperle som heter 
Odnes. Odnesfossen lyste klart i fjellet 
bakenfor. Om kvelden gikk vi tur inne 
i Anortositt gruvene oppe i 
Gudvangen. Gruvene er både (?) 
lyssatt og tonsatt og var en heftig 
opplevelse for et stresset sinn. Hvite 
gruvevegger var opplyst med farget 
lys med svak norsk og keltisk musikk. 
Vi reiste østover fjellet om natten 
sammen med et gryende snøvær. 

Kai 
Trebåtfestival på Helgøya 
Lørdag 30. august kl. 13 møtes vi på 
Skurven på Helgøya sammen med 
skipene fra Hamar og Gjøvik. Denne 
turen er obligatorisk for alle stifterne. 
Arr. sammen med ro- og 
kajakklubbene rundt Mjøsa.  

 
Kompakt Viking utstilling 
Lørdag 3. mai kl 15 åpnet direktøren 
for Oldsakssamlingen fotoutstillingen 
til Lill-Ann Chepstow-Lusty i 
vikingskipsmuseet. Bilder fra boken 
”Absolutt Viking” har vært utstilt i 
Oslo, Lillehammer og Ottawa. Lill-Ann 
har reist rundt i verden og fotografert 
ulike ”nålevende” (el. vår tids) 
vikingkulturer. Boken utmerker seg 
med mange karaktersterke nålevende 
vikinger. 
Fra Samlagets omtale av boka 
Absolutt Viking: ”…(Boka ?) innheld 
dei beste  
bileta frå dette unike fotoprosjektet. 
Vikingeksperten og den velkjende 
kåsøren Ivar Eskeland har plukka sitat 
frå Sagalitteraturen som kommenterer 
bileta på ein svært effektiv og ofte 
humoristisk måte. ” 
 

Fra mediehylla 
• Forbundet Kysten har utgitt et hefte 

fra høvedsmannsutvalget om 
sjømannskap i tradisjonelle 
bruksbåter. Heftet er på 80 sider og 
koster kr. 100 hos Forbundet 
Kysten. 

• Nordiske guder og helter er en 
omfattende bok fra Aschehoug på 
300 s.  Boken går gjennom 
grunnlaget for myter og sagn, og 
vurderer hvilke tidsepoker de 
stammer fra. Over tyve  guder og 
helter er omtalt. 

 

 
Siste strøk med rå linolje og terpentin 
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Håndverks samlinger 
I våres har vi smidd utstyr til 
jerngryte, som vi har klinket. Det 
gjenstår noen detaljer på gryta. Vi 
avsluttet sesongen med å sy oss hver 
vår seilsekk. Til høsten vil vi fortsette 
med tilsvarende håndarbeid. Ta 
kontakt hvis du ønsker å delta og hvis 
du har områder du ønsker at vi skal 
fokusere på. 
 

Merk datoene: 

• Mandag 2. juni: Sjøsetting av skipet 
kl 18 på Vingnes. Vi ruller skipet ut av 
naustet og ror en tur. 

• Juni: Mandags roing kl 19-20 den 2., 
9., 16. og 23.  

• 7.-8. juni: Hamar Middelalderfestival, 
markering av 850 års jubileet for 
bispesete. Frem møte på Kapp 7. juni kl 
17. Roing/motor til Helgøya 8. juni kl 
7.00. Høymesse på domkirkeodden på 
Hamar kl 11.  ((Hvordan overnatte ?)) 

• 27. juni: Roing fra Minnesund til 
Ringsaker (Helgøya) slik Olav Digre gjorde 
for nesten tusen år siden. Start kl 19 fra 
vestre bredd nord for bruene. Frokost på 
Hovindsholmen kl 07:00. Avreise fra 
Lillehammer fredags morgen. (se oppslag 
i naustet) 

• 28. juni: Skibladnerfestival på Gjøvik 
fra kl 12-20 på Gjøvik indre havn. 
ParaLlelt med Landskappleiken på Gjøvik 
er det festival på Gjøvik havn, hvor det er 
anledning for publikum å ro, hvis været 
tillater det.  

• 5.7-10.8: St. Petersburg: Seiling fra 
Stocholm, via Mariehavn, Hankø, 
Helsingfors og inn Finskebukta.  

• 4.-6. juli: Borrekaupangen arrangeres 
rett vest for Horten ved Borrehaugane 
Nasjonalpark. 

• 18.-20. juli: Vikingmarked på 
Fagernes 

• Olsokhelgen 25. - 27. juli  
arrangeres i Vikingreservatet "BORG I 
VIKEN" ved Eidet utenfor Sarpsborg.  

• August: Mandags roing k. 19-20 den 11., 
18. og 25. 

• Torsdag 28. august: Rotur til 
Kastrudborgen. Samarr. med Ro- og 
Kajakklubben. Vi etablerer denne turen 
som en kaffe/Historie tur og speider over 
til båtgraven(?) på Jorekstad! 

• 30. august – 31. august: Helgøya 
trebåtfestival og kajakkturløp: Arr: 
Mjøsen Lange, Olav Kvite og Balder 
sammen med ro- og kajakklubbene rundt 
Mjøsa. NB: Husk å invitere 
båtforeningene, med spesiell invitasjon til 
trebåt-eiere. 

• Helgen 3.-5. oktober: Råseilshelg i 
Oslofjorden: Seiling til Landsteilene fra 
Sjøfartsmuseet. Arr. kystlaget Viken 

• Lørdag 12. oktober: Avslutningen av 
sesongen på Mjøsa: Arr. Mjøsen Lange 
sammen med Dølajazz og Lillehammer 
Ro- og Kajakklubb 
Årsavslutning: Tid og sted vil bli 
annonsert på siste håndverks samling 
 
 

Frede og 
Tine klargjør båten for sesongen 


