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7. årgang

Nr. 2

Medlemssejlads Lørdag d. 25. maj 2002.
Vil du med, så meld dig snarest og senest 10. maj til
Chresten Møller,
tlf. 74 45 84 63. E-mail: stevninghjorn@worldonline.dk eller
J.J. Kjær Rasmussen, tlf. 74 45 06 27. E-mail: bonne@post9.tele.dk
eller
skriv dig på listen på Lindeværftet.
Turen går til Stevning Nor, hvor vi modtages af Fritz Müller, der vil fortælle og spille for os.
Der vil være grill, så alle kan grille medbragte kødstykker, pølser eller andet. Forplejning på turen er
deltagernes egen opgave. Dog kan øl, vand og vin købes på pladsen.
Vi starter fra Lindeværftet kl. 08.30
Ankomst til Stevning Nor forventes ca. 11.30.
Afgang fra Stevning Nor 14.30.
Båden i hus ca. kl. 17.30.
Der sejles med vore nye svømmeveste.
Ledsagebåd med mulighed for træk på hjemturen.
Turen gennemføres kun, hvis der er 22 tilmeldte og hvis vejret er nogenlunde stabilt.
Alternativ dato: evt. søndag d. 26. maj 2002.
Chresten Møller

Tur til Stolbro Bæk.
For dem der ikke kom med sidste år, er der nu mulighed for til fods at følge Hjortspringbådens sidste,
men sandsynlige rute langs Stolbro Bæk
Vi kan slå følge med Hjortspring Trops ulve, der går turen onsdag d. 15. maj kl. 1800 præcis.
Hvis rigtig mange melder sig, laver vi en tur for os selv en anden aften.
Indtil videre er mødested : P - pladsen ved Hjortspring Mose senest kl. 1800.
Startsted : Gøllinggård Stevning.
Turens længde ca. 4 km. Terrængående fodtøj anbefales.
Tilmelding til Chresten Møller tlf. 74 45 84 63 eller listen på Lindeværftet.
Chresten Møller
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ORIENTERING FRA PR-MANDEN
Så gælder det sommersæsonen - fra 1. april.
Når vi nu går i gang med at trække gæster til Lindeværftet må vi huske på hvordan vi henvender os
til omverdenen - forstået på den måde, at vi må være meget bevidste om fortælle, hvem vi er, hvor vi
er og hvordan og hvornår vi holder åbent.
Vi skal bl. a. melde ens ud - åbningstiderne skal udmeldes ved enhver lejlighed - som sidefod på alle
breve, der sendes på laugets vegne >>>>>
Sidefoden kunne se ud som sådan:
Lindeværftet, Holm, Nordborg.
>kan besøges<
1.april - 1. oktober:
Tirsdag kl. 18.30-21
Lørdag kl. 14-17
1. oktober - 1. april:
Tirsdag kl. 18.30-21
>eller træf aftale:
tlf.74450627 - e-mail:bonne@post9.tele.dk
tlf.74451998 - e-mail:mosteff@mail.tele.dk

>Internet<
http://home6.inet.tele.dk/hjortspr

Øverst på brevpapiret sættes laugets logo og adresse: Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg.
Hvis nogen har brug for en diskette med blandt andet denne brevmaster, kan en sådan fås ved henvendelse til mig eller lånes på Lindeværftet.
Jeg har lavet en aftale med Trojel Turistmarketing APS, der samarbejder med JydskeVestkysten
om avisens KlubXtra-oversigt med oplevelser - det betyder, at vi kommer med på den helside, som
nogle gange hver måned omtaler de attraktioner og museer og lignende, der kan besøges med rabat,
hvis der kan fremvises et KlubXtra -kort fra JydskeVestkysten.
Det er uden beregning for os, men vi skal give 20%-rabat til disse klubmedlemmer, når de kan vise
klubkortet - dvs. entré 16 kr.; men husk kravet om klubkortet.
På Nordborgs hjemmeside - under Arrangementer/Det sker/museer og seværdigheder - Kulturguiden
er indberettet nyt med blandt andet nye åbningstider - prøv et kik > www.nordborg.dk
Turistbureauerne i Nordborg, Sønderborg, Augustenborg og Sydals har fået et nyt opslag med åbningstiderne - samtidig er de orienteret om, at de vil modtage den nye folder, når den er klar til uddeling.
Der er lavet udspil til ændret folder, som er lagt ud til Dyvig Kro at fremstille i et passende oplag til
uddeling. Samtidig har jeg til Dyvig Kro's menufoldere lavet en mindre bagside, som meget kort fortæller lidt om båden og åbningstiderne på Lindeværftet. Disse menufoldere har kroen tænkt sig at
udsende til forskellige turudbydere og busselskaber - ligeså vil jeg håbe, vi kan have nogle stykker at
give eller sende til de gæster, der kunne tænke sig fx en kop kaffe efter et værftsbesøg.
A-tavlen ved Dyvig Kro har jeg opgraderet med nye åbningstider og i det hele taget givet et nyt ansigt
- tavlen vil få sin plads ved indgangen til kroen efter aftale med John Klepke.
Den store A-tavle til brug ved indkørslen til Lindeværftet har også fået en fornyelse, så vi kan lokke
gæster til - så brug muligheden for at stille den op til vejen, når vi har åbent. Trækker den ikke besøgende øjeblikkeligt, skulle den give oplysninger, der kunne vække interessen, så et besøg blev sat på
programmet på et senere tidspunkt. Jeg har ikke forestillet mig, at den skulle bruges andre steder
end ved Lindeværftets indkørsel eller indgang.
Følgende steder har jeg henvendt mig for at gøre opmærksom på os.
Radio Syd giver løbende oplysning om arrangementer i sendeområdet.
Morgenavisen Jyllands-Posten har afsnit og dele med "Det sker og Kultur".
JydskeVestkysten har klummen "I dag ", som hver dag oplyser om hvad der sker i området her.
Radio Als er også områdets talerør, så den bliver også orienteret og anmodet.
Jeg håber på en god sommer.
I løbet af foråret håber jeg på at få udformet en henvisningstavle på P-pladsen ved Dyvig - fladen
vender mod Dyvig Bådelaug. Jeg vil lægge vægt på, at denne bliver almindelig orienterende og interessevækkende. Såsom åbningstider og mere specielle tiltag vil desværre nok ændres fra tid til anden, og det vil gøre det nødvendigt at lave om, hvilket sikkert ikke er rimeligt på en sådan tavle.
Mogens Steffensen
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Fællestur for Hjortspringbådens Laug og Nydambådens Laug
til vikingeskibsværftet og museet i Roskilde.
Af Knud Skov R.

Fredag den 15. marts gennemførte de to laug den fælles udflugt til Roskilde med 42 deltagere. Da det var en hverdag og en meget tidlig afgang, var det en udpræget pensionisttur. Bortset fra den vinterlige kulde, var vejret godt med solskin fra en næsten skyfri himmel hele dagen. På vejen op gennem Sydjylland, over Fyn og op til Roskilde sørgede Vincent og
Valbjørn skiftevis for, at vi ikke fik indhentet den manglende nattesøvn ved at de fortalte adskillige (interessante) kapitler af Nydambådens og Hjortspringbådens historie via bussens
mikrofon.
Vi ankom planmæssigt kl.10.30 til Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser, hvor
vi blev modtaget af HanneMarie Myrhøj på vegne af Flemming Rieck, der var blevet kaldt til
København til en officiel begivenhed. Herefter blev vi delt i to hold, som på skift blev ført af
Fred Hocker og Morten Gøtche. Herunder beså vi deres lokaler og fik en redegørelse af Ole
Crumlin-Pedersen over nogle af de store publikationer (blandt andet om Hjortspringbåden),
som man udgiver. Morten viste os den meget nøjagtige papmodel, han var ved at afslutte sit
arbejde med. Dens planker var opmålt og udskåret efter korrektion for svind, hvilket jo ikke
var tilfældet ved bygningen af Nydambåden i Slesvig. Derfor fremstår båden med lidt større
mål for især bredden og vigtigst af alt: med ombytning af stævnene, hvorved båden blev mere drægtig i den forreste trediedel og slankere agter-over, en byggeform, der anvendtes helt
op til vore dage ved bygning af skonnerter, galeaser og mange andre mindre træskibstyper.
Han havde også konstateret, at afstanden mellem årerne blev fuldstændig ens, hvis man
placerede roerne vendt 180 grader, hvilket ikke er tilfældet ved den nuværende båd, hvor
der som bekendt er forskellige afstande ned gennem båden!
Efter besøget hos forskerne gik vi sammen med Hanne Marie gennem museumsøen over til
Vikingeskibs-museet, hvor Max Winner og Rikke Christensen, efter at vi havde spist den
medbragte frokost, foreviste film og derefter viste og fortalte om samlingen af Skuldelevfundene og historien omkring dem.
Den sidste halvanden time tilbragte vi sammen med skibstømrer Søren Nielsen dels på byggepladsen for det 30 meter lange krigsskib, der er under bygning, dels i tømrerværkstedet og
til sidst på oplagspladsen for de svære egetræsstykker. Der er ingen tvivl om, at det er et
meget stort arbejde, der forestår de to bådelaug med bygning af Nydambåden.
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G ENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen for 2001 blev afholdt d. 4/2 i
Lindeværftet. Der var mødt 21 medlemmer frem. H.P.
Rasmussen blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev fremlagt og godkendt (se
efterfølgende).
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
K.V.Valbjørn, Erik Longfors, N.P.Fenger og J.J. Kjær
Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen. Reinhold
Joppich blev genvalgt som suppleant. Ejvind Bojsen
fortsætter som revisor.
Budgettet blev vedtaget og kontingentet for 2002 blev
uændret 100 kr.

Formandens beretning for året 2001.
Medlemspleje
Året 2001 gik godt med mange aktiviteter.
Ved udgangen af 2001 var vi 157 medlemmer, en fremgang
på 20 %.
Der blev i alt udsendt 5 Nyhedsbreve, og der blev afholdt 6
medlemsmøder samt et kursus for nye medlemmer.
Der blev sejlet tre medlemsture, to store, spektakulære og
en mindre tur rundt i Dyvig/Melsvig.
10-års jubilæet blev fejret.
Året afsluttedes med gule ærter.
Tilia
Båden har nu været i vandet i 266 timer i alt, i år alene 83
timer. Den har i alt sejlet 67 timer, i år 28 timer svarende til
ca. 80 sømil.
Der er opstået en del revner i de to sideplanker, især agten
men også midtskibs. Disse revner lukker sig ikke, når Tilia
er blevet våd. Tætning med ren oksetælle er ikke nok, idet
fedtet smelter i solvarmen og de adskilte dele af plankerne
bevæger sig i forhold til hinanden.
Der er planlagt reparationer med påsyede asketræslister
med tætning af harpiks. Snor til reparationerne er fremstillet, harpiks er indsamlet og listerne er fremstillede.
Lindeværftet
Der er bygget et brændeskur lige nord for personaleindgangen. Tagrender blev opsat. Kloaksystemet er blevet tilsluttet
det offentlige system. En brandslange er anskaffet. Der blev
fremstillet og opsat to montrer, ligesom sydvæggen i
bådrummet er ved at blive udsmykket med billeder fra laugets liv i tiden fra 1991 til 2001.
El- og belysningssystemet i foredragssalen er blevet færdigmonteret.
Der er blevet muret en brandmur ind mod smedjen og essen
er under opmuring.
Et arrangement for opbevaring af værktøj er under opstilling.
En større computerskærm er anskaffet.
Bibliotekets bøger er blevet registrerede.
Og endelig, der er blevet ryddet op!
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Finansiering
Vi har fået 30.000 kr. fra Mads Clausen-Fonden, 10.000 fra
smedeforbundet og 12300 fra Tuborg-Fonden.
Egenindtægterne nåede 46.000 eller ca. 10.000 mindre end
sidste år. Det skyldtes især færre besøg i sommermånederne. Der blev solgt 60 bøger, hvorefter oplaget stort set er
udsolgt.
Dokumentation
CD-arkiveringen af fotos er i gang.
I løbet af første kvartal færdiggjorde vi som aftalt den del af
manuskriptet til bogen: “The Hjortspring Boat”, som vi
skulle stå for. Bogen bliver udgivet af Nationalmuseet og
forventes at blive trykt i midten af 2002.
Den nye video er færdig, dog mangler kommentarer på
Dansk, Engelsk og Tysk.
Der er udsendt en rapport til medlemsmappen vedrørende
resultater fra sejltesten i maj.
Nydambåden
Vi traf en aftale med Nydamselskabet om et samarbejde i
forbindelse med deres planer om at bygge en kopi af egebåden. 1. Fase skulle være at foretage konstruktionen samt
bygge en midtersektion og et stævnstykke, og det var her vi
kunne bidrage, idet disse prøvestykker skal bygges på Lindeværftet.
Efter nogle besværligheder er vi nu i gang, dog stadigvæk
med for få involverede fra Nydamselskabet.
28. august var der arrangeret en bustur for Nydamselskabet
og Hjortspringbådens Laug til Gottorp Slot, hvor direktøren
for museet holdt foredrag og viste den nye opstilling af Nydamegebåden.
9. november havde byggegruppen i Nydambådens Laug en
ekskursion til Roskilde for at studere bådbygning.
Ud-af-huset aktiviteter
Vi deltog 16. Maj i festlighederne ved den nye HardeshøjBallebro færge. Det blev vor hidtil længste sejltur med et
mandskab af medlemmer. På denne tur afprøvede vi virkningen af en tromme på taktpadling - med overbevisende
resultat.
I forbindelse med Regentparrets besøg i Augustenborg deltog vi også med Tilia. Her blev vi dog trukket frem og tilbage af Jørgen Jensen i sin motorbåd. Vi eskorterede chaluppen ind the kajen. Siden gav vi Prins Henrik en lille sejltur (selv om han ikke var medlem).
Afprøvning
Igen i år havde vi besøg af Nationalmuseet sammen med
dragebådspadlerne, denne gang med det formål at sandsynliggøre Tilias evner som langtursbåd.
11.maj sejlede Tilia rundt om Barsø (med et frokostophold
der), siden ind i bunden af Genner bugt og dernæst retur til
Dyvig, i alt ca. 25 sm.
12. maj gik turen sydpå til Sønderborg, hvor vi spiste frokost lige syd for slottet. På tilbageturen udvikledes en metode til skiftevis padling og hvile med godt resultat.
Denne dag sejlede vi også ca. 25 sm med en gennemsnitsfart på knap 5 knob.
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PR
Forskellige tiltag (A-skilt, pressedækning), har været i gang,
flere er planlagt og disse forventes at give et positivt resultat
i 2002.
Publicering
Vi har ikke skrevet artikler, ej heller holdt udeforedrag i
2001, vel nok fordi anstrengelserne med manuskriptet til
Nationalmuseets bog tappede energien.
I august havde DR 2 en udsendelse om Hjortspringbåden,
baseret på testsejladserne.
Vor hjemmeside besøges af stadig flere. Det blev til en stigning på 35% i forhold til 2000.
Afslutning
Lad os se på vore planer fra februar 2001:
Væsentlige aktiviteter i 2001
Hjortspringbådens Laug er en vital organisation præget af
engagement og kvalitet.
Vi kan lykønske os selv med årets resultat.
Jeg vil slutte med at takke alle udefra, der på vidt forskellig
vis har hjulpet os og derved bidraget til resultatet..
Knud V. Valbjørn
Væsentlige aktiviteter i 2001
Montrer
Billedvæg
Arkiv
Smedjen
Manuskript til dansk bog
Nydammidterstykke
Græsplæneklipper
PR-aktiviteter
Langtursafprøvning
Tilia repareres
Redningsveste
Jernalderbog
Fondsmidler
Medlemspleje
CD-arkiv
Sivebrønde
Lys i bådrum
Video
Udstillingsplaner 2003
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OG ADRESSER

Knud V. Valbjørn, Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 15 83
Næstformand: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 06 27
Kasserer:
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49
Sekretær:
Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 88 11
Øvrige
Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg
bestyrelse:
tlf. 74 45 85 03
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 04 30
Jørgen Jessen, Ugebjergvej 25, Svenstrup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 63 74
PR:
Mogens Steffensen, Enebærvej 2, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 19 98

Formand:

Redaktion:

Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49

Lindeværftet:

Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

S VØMMEVESTE
Forsikrings-selskabet TRYG har sponsoreret 25
svømmeveste til lauget. Det har også betalt for at få
vores logo og deres eget logo trykt på vestene.

N ÆSTE

NYHEDSBREV
Det næste nyhedsbrev udsendes i august og eventuelle
indlæg skal være indsendt medio juli
Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7,
Himmark, 6430 Nordborg
(LSAndersen@mail.tele.dk)
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Til dem, der ikke kommer så ofte i værftet er her en lille billed-collage.
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NYDAMBÅDENS LAUG - PROJEKTMAPPE
Nydambådens Laug har udarbejdet ”Projektmappe, marts 2002”, for Nydambåd – projektet.
Projektmappen indeholder
• Formålet med projektmappen
• Orientering og introduktion
• Medlemsliste
• Mødereferater
• Økonomi
• Projektbeskrivelse, ”Bygning og drift af en kopi af Nydambåd en, marts 2002”
• Relevante beskrivelser, redegørelser, dokumentationer mm indenfor emnerne:
• Konstruktion af båd, smedning af jern, træ, byggeproces og bådbygning, værktøj, publicering og
dokumentation.
Projektmappen er under udsendelse til medlemmer i projektgruppen. Der vil løbende blive udsendt
supplerende materiale.
Alle der er medlem af enten Hjortspringbådens Laug eller/og Nydamselskabet/Nydambådens Laug
kam blive medlem af projektgruppen og modtage projektmappen mod betaling af 100 kr. en gang for
alle.
Der er pr 1. april 2002 registreret 40 medlemmer.
Formålet med denne projektmappe er at give
•
•
•
•
•

en beskrivelse af Nydambåd-projektet
beskrive hvordan de to bådelaug, Hjortspringbådens Laug og Nydambådens Laug har organiseret sig i en projektgruppe
beskrive hvordan projektet skrider frem
samle den dokumentation der bliver udarbejdet i projektet
sende det hele i et ringbind så I kan holde styr på alle dokumenterne også dem der løbende vil
blive sendt efterfølgende.

Som I kan se er vi en pæn stor medlemsskare i projektgruppen. Det er vi glade for. En hel del har
ønsket at være med alene for at følge projektet på afstand. Det er vi også meget glade for – det viser
interessen for og opbakningen til projektet.
Vi ønsker så mange medlemmer i projektgruppen som muligt. Kender I nogen der kunne være interesserede i at være med i byggeriet må I endelig opfordre dem til at komme til Lindeværftet, så de
kan få et indtryk – og derefter sikkert siger ja til at være med til at bygge båd.
Vincent Jessen
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