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Oddvar Pettersen i firmaet Torolvsteinen som driver Vikingsenteret har kledd seg opp i blå høvdingdrakt for anledningen. Han
drar de lange historielinjene og er
innom både Hårek, Rørek, Øyvind Lambe og Gange-Rolv.
– Han var så stor og tung at ingen hest kunne bære ham. Han
måtte bestandig bare gå, sier Oddvar, som er veldig stolt av langhuset på Sandnes.
– Vet dere hvor langt huset er?
Riktig, 65 meter. Det kostet oss

Engasjert

Maya Strømsmo (9), Louise Henriette Ingebrigtsen (9), Kristine
Sørensen (7) og Delen Jakobsen
(8) fra Bjarnetjønna skole har full
peiling på vikinger og deres påfunn.
– Vikingene levde i gamle dager. De reiste ut og plyndret mye,
for eksempel i Frankrike. De stjal
som ekte sjørøvere. Og så var de
mye i krig og tøffet seg, sier jentene.
– Var noen vikinger snille?
– Ikke så mange, men noen var
bønder og dermed fredelige, men
de kunne være litt sånn frekk og
slem likevel, og så hadde de sauer
og hester!
– Skulle dere ønsket å leve et
par dager i vikingtida?
– Ja, hvis det ikke var krig den
dagen, sier Maya, Louise, Kristine og Delen.

–Ikke så mange snille

– Nei, å bli intervjuet er kjeeeedeeeelig, sier tvillingbrødrene Håvard og Anders Haarberg (8) fra
Ura skole når Helgeland Arbeiderblad ber om en kommentar i
sverdkampens hete i Vikinghuset
på Sandnes tirsdag. 54 unger fra
skolefritidsordningene på både
Bjarnetjønna, Sandnes og Ura
skoler er samlet til en alle tiders
historietime, og det spares ikke på
kreftene når det smeller i tresverd.
– Pass ansiktene, sier Sissel
Mørk, men bedyrer at hun ikke er
nervøs. Hun har 12 års SFO-erfaring og vet at det stort sett går bra.
Så også denne gangen.

tor-martin@helgeland-arbeiderblad.no

Av Tor Martin Leines Nordaas

Vikingtida er ikke
over. Det beviser
SFO-barna i Sandnessjøen med rugkake og harde
sverdslag.

10 millioner å bygge det. Oioioi,
ja, det kan du godt si, sier Oddvar,
som selvfølgelig også er innom
Sigrid, hun som har fått egen statue i parken i Sandnessjøen.
– Hun var sjefen. Damene bestemte, akkurat som i dag, sier
Oddvar, og ungene ler før de settes på en altfor lett prøve.

– Vet dere hva et slag er?
– Ja, det er på en måte en slags
krig, sier flokken. Oddvar nikker.
– Helt riktig! Men nå skal dere
få lov til å bake vikingbrød, og det
skjer utendørs.
– Men det regner jo, sier barna.
– Ja, men er ikke dere vikinger i
dag, erter Oddvar Pettersen, og
Ann Karin Kristiansen venter ved
bålet, og hun har forberedt runde
emner som skal klappes.
– Flatest mulig, sier Ann Karin,
og forklarer at det er rugkaker,

Tunge tak

vel ute på plassen er det faktisk
opplett. Det gjør ingenting.

nesten akkurat slik vikingene bakte dem.
– Vikingene hentet hvete i England og finere kornsorter sørpå.
Her hos oss var det mest bygg,
forteller Ann Karin, mens Emma
Årnes (7) og Sofie Rattsø (7) fra
Bjarnetjønna skole gjør sitt aller
beste med føden.

SMILENDE SLÅSSKJEMPER: Vikingtvillingbrødrene Håvard og Anders Haarberg fra Ura skole tok helt av da de fikk utdelt skjold og sverd i langhuset på S
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Alstahaug kommune har slått
sammen SFO-avdelingene fra tre

Alle samlet

– Dette er vikingmat! Vi har
smakt sånn før, sier jentene.
– Vet dere hva som er inni?
– Mel, kanskje... Det var veldig
tungt å holde!

skoler denne sommeren. Over
100 navn står på lista, men om lag
halvparten møter opp.
– Dette er nytt av året og skal
vare helt fram til 1. august. Vi har
et tre ukers samarbeid med Sommerklubben i Sandnessjøen, og
hver dag skal vi på turer eller aktiviteter, sier SFO-leder Kristine

Brørs ved Bjarnetjønna skole.
Hun mener at ungene er svært
opptatt av vikingtida.
– De har gledet seg veldig til
denne dagen, og vært ganske
spent på hvilke klær de skulle gå
i. Stas å være vikinger for en hel
dag, sier Kristine.

Sandnes tirsdag. Guttene nekter å la seg intervjue i kampens hete, rett og slett fordi det er mye artigere å fekte.
(Foto: Torild Wika)

Farlig fekting i allee tiders SFO
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Sandnes da alle SFO-avdelingene i byen var samlet til vikingdag i
langhuset.

FULL AKTIVITET: Kasting av hestesko var en populær aktivitet på

nes var innom de fleste navnene da 54 barn lyttet nøye etter.

FULGTE MED: Høvding Oddvar Pettersen i Vikingsenteret på Sand-

var veldig tungt å holde redskapen som vikingene brukte til å steke
brød. Ann Karin Kristiansen hjelper til.

BAKER RUGKAKER: Emma Årnes (t.v.) og Sofie Rattsø syntes det

Louise Henriette Ingebrigtsen, Kristine Sørensen og Delen Jakobsen.

VET MYE OM VIKINGER: Fra venstre Maya Kristin Strømsmo,
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