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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i 1998 afholdes d. 1. februar 1998 kl. 19.30 på Alsingergården i Svenstrup.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen senest 18/1.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Leif Stig Andersen, Aage A. Jensen og Jørn Anders Jørgensen er på valg.
6. Valg af suppleant
Jørgen Jessen er på valg
7. Valg af revisor
Jørn Erhardsen er på valg
8. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 100 kr.
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.

S IDEN

SIDST

Status for bådbygningen
De to rælingsplanker er nu så godt som færdigmonterede,
der mangler kun ca. 30 cm af de lodrette syninger i agterstavnen. Når rælingsplankerne er færdigsyede skal selve
rælingskanten tilpasses på rælingsplankerne og stævnklodserne. Herefter mangler så samling og montering af spanterne og montering af rælingshorn.
Så der er altså stadig en del arbejde på båden inden den skal
søsættes d. 5 juni 1999.
Køb og indretning af Lindeværftet
Købet af Lindeværftet er endnu ikke helt formelt på plads.
Før skødet kan tinglyses skal sælgeren Erling Jessen have
fjernet 3,5 m af den ene ende af bygningen og opført en ny
endemur med en port. Dette arbejde er blevet færdiggjort i
starten af 1999, så forhåbentlig kan det endelige tinglyste
skøde blive klar inden længe, så handelen kan blive afsluttet.
Vores egen renovering af Lindeværftet er så småt blevet
påbegyndt. Muldlaget er blevet fjernet på det stykke af
grunden vi vil bruge som indkørsel fra Dyvigvej til værftet.
Muldlaget bliver løbende erstattet med fyldmateriale, så vi
kan få en fast vej.

Arbejdet med renoveringen er delt op i en række faser,
hvoraf vi selv laver en del og får resten lavet af eksterne
håndværkere.
Vi satser i første omgang på at få forskønnet ydermurerne
på vest- og sydvæggen, fordi de er vores facade ud mod
Dyvigvej. Det er så meningen at der skal laves et billede af
båden på væggen ud mod Dyvigvej.
Fase 1: Færdig 1. marts 1999
- Rense jord væk fra vestsiden af bygningen 0,5 m ud fra
muren
- Rense mur udvendig for løs mørtel og knaster samt evt.
unødvendige beslag
- Højtryksrense mur for alger og jord
- Fjerne beslag, skabe o.a. på indersiden af vest og sydvæggen
Fase 2: Færdig 1. april 1999
- Fjerne vinduer og løs puds på vestsiden af bygningen
- Skære hul til vinduer og døre
- Fjerne løse sten og lignende
- Opsætning af værktøjstavle og evt. skabe i nordøst-siden
af bygningen
Fase 3: Færdig 1. maj 1999
- Isætning af vinduer og døre
- Berapning af væg udvendig samt fugning af vinduer og
døre
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Fase 4: Færdig 1. juni 1999
- Gennemgå / reparere udhæng
- Male udhæng
- Montere tagrende-beslag
- Montere tagrender med nedløb
- Kalke væg med Simpexo
- Støbe afløb til overfladevand ved port
Fase 5: Færdiggøres over flere faser
- Vej færdiggøres
- Lægge fliser i indgangspartiet
- Parkeringsplads, afgravning af muldjord og ilægning af
fyld
Fase 6: Færdig 1. juli 1999
- Grave kloak til overfladevand plus tagrender
Fase 1, 2 og 4 laver vi selv, fase 5 laver vi i samarbejde
med vognmand V. Østergård, fase 3 og 6 laves af Urban
Jensen.
Hvis du har lyst til at give et nap med i de faser vi selv står
for kan du henvende dig til C. B. Hansen på tlf. 7445 9145.
Bestyrelsen har foreløbig afsat 80.000 kr. til renoveringen
af bygningen, men vi fortsætter med at skaffe flere penge til
formålet.

P LANER

FOR DEN KOMMENDE TID

Hjortspringbådens søsætning.
Det er nu blevet fastlagt, at indvielsen af Hjortspringbåden
skal finde sted Grundlovsdag lørdag d. 5 juni 1999 kl
14.00 ved Dyvig. (Husk nu at notere datoen i kalenderen)
Et samarbejde med Hjortspringskolen i Svenstrup lægger op
til en rigtig folkefest med børnene i fantasifulde dragter og
med bådens besætning i tidsrigtige gevandter.
Efter at båden er blevet kørt fra Lindeværftet bliver båden
velsignet og navngivet.
På pladsen findes mange forskellige aktiviteter og vi forventer at der vil komme mange tilskuere.
Men vi har brug for vore medlemmers medvirken til at
trække båden til Dyvig – og senere til at padle den på sin
jomfrufart. Men også til de forskellige aktiviteter.
Derfor beder vi om, at så mange som muligt vil melde sig
på forhånd og give tilsagn om at medvirke.
Man bedes kontakte N. P. Fenger (tlf. 7445 0430) eller undertegnede
Aage A. Jensen, tlf. 7445 1896

N ÆSTE

NYHEDSBREV

Det næste nyhedsbrev udsendes i april og eventuelle indlæg
skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 15. marts.

M EDLEMSMAPPER
Medlemmer, der ikke har en medlemsmappe, kan købe et
eksemplar inkl. alle de tidligere udsendte rapporter for 150
kr. ved henvendelse til Leif Stig Andersen.

A FPRØVNINGEN
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AF BÅDEN .

Som omtalt andet steds forventes båden færdig til sejlads nu
her i sommer. Det er derfor ikke for tidligt at planlægge
afprøvningen.
Da Nationalmuseets Marinarkæologiske afdelinger i Roskilde har en udbredt erfaring i afprøvning af især vikingeskibe, har vi henvendt os til dem for at få assistance. Vi er
blevet vel modtaget, og fik at vide, hvordan vi skulle udforme en ansøgning, der skulle gå på, at vort projekt for
afprøvning af båden kunne blive en del af forskningsafdelingens næste femårs budget og planer.
Blandt de 18 indsendte forslag til nye aktiviteter blev vores
forslag som et af flere godkendt.
For at lære noget om metoderne i afprøvning af kopier, deltog Fenger, Jørn Anders Jørgensen og jeg i et seminar i
Roskilde den 8. december 98. Seminaret hed:
“Teori og metode i skibsarkæologiske eksperimenter”.
Det omfattede også planlægning og bygning af kopier, og vi
var tilfredse med, at de fleste af vore arbejdsmetoder indtil
nu lå tæt på det ønskværdige.
Ved samme lejlighed mødte vi nogle af de, der skal deltage
i projektet.
Udgifterne ved afprøvningen dækkes af forskningsafdelingens budget.
De nærmere detailler og planer skal endelig diskuteres med
forskningsafdelingen i februar 1999.
Det ligger dog allerede klart, at afprøvningen vil strække sig
over årene 1999 og 2000.
K.V.Valbjørn

N ORDALSVINEN 1999
H JORTSPRINGBÅDEN

STØTTER

Igen i år har Kvickly i Nordborg og SuperBrugsen i Guderup fået lavet en Nordalsvin. Det er syvende gang dette sker
og i år får Hjortspringbådens Laug 1 kr. pr. flaske i støtte.
Sidste år gik støtten til Egen Kirke, som får 5.000 kr. til et
nyt kirketæppe og vi håber på en støtte i samme størrelsesorden.
Vinen kommer i år fra Chile, nærmere bestemt Tarapacá i
Maipo-dalen. Den er fremstillet på Cabernet-Sauvignon
druer, som høstes i slutningen af marts. Gæringen sker på
rustfrie ståltanke ved en temperatur på 28 grader og tappes
derefter hurtigt på flasker, for at bevare den specielle aroma, der er karakteristisk for vine fra Tarapacá.
Jeg kan anbefale vinen. Den blev prøvesmagt til julemiddagen.
Motivet på flaskernes etiketter forestiller Hjortspringbåden i
naturen. Det er den lokale kunstner Inger Dethlefsen, der
står for motivet.

Leif Stig Andersen

F LERE

MEDLEMMER

Medlemstallet i lauget har i de sidste 5 år ligget konstant
omkring 100, hvoraf ca. 85 er fra Als og Sønderborg.
Antallet af nye medlemmer har i de sidste 5 år ligget på
gennemsnitlig 5 pr. år. 45% af medlemmerne har været med
helt fra laugets opstart i 1991 og yderligere 30 procent har
været med fra 1992-93.
Så vi har altså en meget stabil medlemsskare.

N AVNE

I bestyrelsen mener vi at der skal gøres et arbejde for at
udvide medlemsskaren af flere grunde:

Sekretær:

- et af laugets formål er at udbrede kendskabet til Hjortspringfundet og jo flere medlemmer vi har jo flere er der
til at udbrede kendskabet
- i forbindelse med ansøgninger til fonde mener vi at det er
en fordel at være flere medlemmer
- vi kan konstatere at gennemsnitsalderen på vores medlemmer er ret høj, så vi skal gerne have flere unge mennesker til at interessere sig for vores arbejde
- når vi er færdige med båden og får lavet den endelige
udstilling skal vi gerne have flere ”kustoder”, så vi eventuelt kan udvide vores åbningstider. Det kræver flere
medlemmer specielt i lokalområdet.

OG ADRESSER

Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Øvr. bestyrelse:

Knud V. Valbjørn, Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 15 83
J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 06 27
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49
Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 88 11
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9, Havnbjerg, 6430 Nord-

borg
tlf. 74 45 18 96
Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 85 03
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 04 30

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg
Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

http://home6.inet.tele.dk/hjortspr

MØDEKALENDER

Bestyrelsen vil derfor godt opfordre medlemmerne til at
gøre naboer og venner interesseret i vores arbejde og få
dem til at melde sig ind i lauget. Indmelding kan foretages
til undertegnede.

Næste medlemsmøde + generalforsamling afholdes på Alsingergården mandag 1. februar 1999 kl. 19.30.

Leif Stig Andersen

Den første tirsdag i hver måned indbyder byggegruppen til
kaffe og snak kl. 20.30 i Lindeværftet.

Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i
Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.

Lørdag d. 5. juni kl 14.00 søsættes Hjortspringbåden i Dyvig.

K OPI

AF

G USTAV R OSENBERGS

BOG OM

H JORTSPRINGFUNDET .

I 1994 fik vi af Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab lov til at fremstille og sælge et begrænset antal kopier af Gustav
Rosenbergs bog om Hjortspringfundet. Vi har siden fået nye medlemmer, der er interesseret i at købe en kopi af bogen. Kopien omfatter den danske tekst samt planche II, men ikke det engelske resume og planche I og III.
Vi har kontaktet Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab igen og fået tilladelse til at lave ekstra kopier til salg til vore
medlemmer.
Fremstillingsprisen bliver ca. 75 kr. og dertil kommer forsendelse på ca. 20 kr.
Hvis du er interesseret i at købe en kopi af bogen bedes nedenstående bestillingsseddel sendt til den angivne adresse senest
28/2-1999. Kopierne vil så blive fremstillet og udsendt i løbet af marts måned.

---∀-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg bestiller hermed ___ eksemplar(er) af Gustav Rosenbergs bog om Hjortspringfundet
Medlemsnr:

_______

Navn

_______________________________________________

Adresse

_______________________________________________

Postnr/by

______

_______________________________________

Sendes til: Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg senest 28/2-1999.
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STATUS FOR EGENINDTÆGTER I 1998
Besøg i Lindeværftet

Specialarrangementer

Antal besøgende
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Vi har i 1998 haft en egenindtægt på ca. 35.900 kr., heraf 9.000 kr. for udlejning af vores prøvestykker til Hjemsted Oldtidspark, så vi har altså haft en entréindtægt i værftet på 26.900. Vores budget for entréindtægter lød på 25.000 kr., så vi
ligger altså ca. 7,5% over budgettet og 17,5% over sidste år.
Der har været ca. 1650 besøgende i Lindeværftet. Det er 57% flere end sidste år, men som jeg har skrevet i et tidligere nyhedsbrev er vi nok blevet bedre til at registrere antallet af besøgende i år end sidste år, så stigningen er nok ikke så markant
som tallene siger. Men uanset dette har der været en klar stigning i besøgstallet, som vi gerne skal gøre endnu bedre næste
år, når vi har den færdige båd at udstille.
Leif Stig Andersen

H JORTSPRINGBÅDEN

PÅ INTERNETTET

Nedenstående graf viser hvor mange personer, der har besøgt vores hjemmeside på internettet i 1998. Til og med uge 50 har
vi haft 2.213 gæster. Tællerne på undersiderne Boat, Guild og Utensils/weapon viser et tal på 1190 gæster.
Home
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Hjortspring W EB 1998:
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I september satte vi ekstra statistik-funktioner på den engelske hjemmeside. Disse statistikker kan bl.a. fortælle os noget om
hvorfra i verden vores gæster kommer.
Det er ikke alle gæster vi kan få denne oplysning for, men for dem vi kan, viser det sig at 192 er fra Europa, 149 fra Nordamerika, 13 fra Australien, 3 fra Asien, 2 fra Sydamerika og 1 fra Afrika. Af de 149 fra Nordamerika er de 110 dog ikke
med garanti fra Nordamerika, fordi de henviser til en adresse, der slutter på .com, som også bruges andre steder i verden,
f.eks. Danmark.
Vi kan også se hvordan gæsterne har fundet frem til vores hjemmeside. 85 % kommer via links på andre hjemmesider og
15% kommer via de såkaldte søgemaskiner på internettet. Af dem der kommer fra søgemaskiner kan vi også se hvad gæsterne har søgt efter. Blandt de mest populære søgeord er: Boat, både, jernalder, Hjortspring, archeology, arkæologi, baltikum.
Af de gæster der kommer fra andre hjemmesider på internettet er top 5 følgende hjemmesider:
- http://www.sciam.com/1998/0298issue/0298hale.html
- http://www.abc.se/~m10354/uwa/wrecks.htm
- http://www.abc.se/~m10354/bld/repl-proj.htm
- http://www.abc.se/~m10354/mark/vrak.htm
- http://members.tripod.com/~Snekkeklubben/index-2.html
Ib Stolberg/Leif Stig Andersen
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