
 

Båtkurs 1 – 2017. 

Vikingbåt, vedlikehold og restaurering,  

Dato: 3,5 og 5 mars 2017  

Flere av Vestfolds vikinglag har båter, og det holdes derfor et kurs i behandling og 

vedlikehold av småbåter. Ønsket om kurs kommer fra Båtlaget Gaia og det første 

kurset vil derfor foregå i Gaiahallen i Sandefjord og ta for seg de tre småbåtene som 

ligger der. Båtene Fri, Høg og Frøy er kopier av båtene som ble funnet sammen med 

skipet i Gokstadhaugen. Båtlaget Gaia blir arrangør og kurset holdes av båtbygger 

Geir Magne Røvik. Personer knyttet til båtlag vil bli prioritert.  

Tidspunkt:  Fredag 03 mars kl. 1800-2100 

Lørdag 04 mars og Søndag 05 mars kl.  1000 - 1600 

Mål På kurset skal deltakerne: 

Lære behandling og vedlikehold av småbåter før de settes ut 

om våren, når de tas opp i løpet av sesongen, og når de skal 

inn for vinteren. 

Gjøre seg i stand til å ta vare på gamle trebåter. 

Bli kjent med ulike redskaper og bruken av disse. 

Bli kjent med ulike materialer og bruken av disse. 

Metode Læring gjennom handling og praktisk arbeid vist av en 

båtbygger. 

Innhold Bruke ulike redskaper for å gjøre båten tett.  

Utforske en tjæremetode for å gjøre båten tett. 

Reparere og fornye tollepinner, tiljer og årer. 

Riktig bruk av redskaper. 
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Læringsressurser Formidler: kurslærer, båtbygger Geir Magne Røvik  

Geir Magne Røvik, epost: grovik@online.no 

Skriftlig dokumentasjon: Trebåten av Ole Jacob Broch 

Fysiske rammer: Båtlaget Gaia sine trebåter som er kopier av 

småbåtene, funnet sammen med skipet i Gokstadhaugen. 

Tekniske hjelpemidler: redskaper brukt til båtreparasjoner 

Målgruppe Kurset passer for alle som ønsker å vedlikeholde og reparere 

og benytte mindre trebåter brukt i vikingmiljøet. Det krever ikke 

spesielle forkunnskaper. 

Medlemmer i båtlaga Oseberg og/ eller Gaia, eller medlemmer 

som vedlikeholder båt for et av vikinglaga i Vestfold. Nye 

medlemmer i båt- og vikinglag. 

 

  
Maks 8 deltagere 

For medlemmer av lagene/stiftelsene som er med i nettverket Vikinger i Vestfold, 

dekkes kurset av Kulturarv (VFK). Personer knyttet til båtlag vil bli prioritert. Båtlaget 

Gaia dekker forbruksmateriell. For medlemmer i båtlaget Gaia må det påregnes noe 

tid til opprydding, ferdigstilling av påbegynt arbeid m.m. i etterkant av kurset.  

Kursdeltakerne må selv ta med matpakke, det er eget pauserom i Gaiahallen.   

Påmelding med følgende info sendes til Sissel Klohs på epost:  

Sissel.Klohs@sandefjordskolen.no  

Navn  Adresse Epost Tlf Lag/stiftelse 

     

 

Dersom interessen for dette kurset er liten, (3 eller færre) så blir kursene avlyst.  

Kurset holdes i Gajahuset på Framnes i Sandefjord. Adressen er: Framnesveien 5, 

Sandefjord (kart vedlagt).  
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Det står Gaia på bygget og på vedlagt flyfoto ligger skipet ute. Ta av til venstre fra 

Framnesveien, og kjør igjennom undergangen for å komme ut på bryggesiden 

(kjøremønster markert med rød strek på flyfoto). Man kan også parkere på plassen 

på venstre side av Framnesveien, og så gå igjennom undergangen. Det er 

gratisparkering både på denne parkeringsplassen og ved brygga.  
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