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Med båd til Slesvig
Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig.
Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte båd og udstyr udenfor, så alt var klar til
at blive læsset kl. 8. Det gik ret hurtigt, da alt var samlet og lå klar til flytningen. Lastbilen kom til tiden og efter at
vognen var trukket ud til den nødvendige længde, blev båd og udstyr læsset og spændt fast. Ca. kl. 9 kørte lastbil og et hold flyttefolk mod Slesvig. Efter 2 timer stod lastbil med båd foran slottet.
Det var meningen at båden skulle køres bagom slottet og sættes af bag ved Nydamhallen. Det blev dog ændret
til aflæsning foran slottet, hvor det tog sig virkeligt godt ud. Herefter skubbede vi båden ned til Nydamhallen og
hen til sidedøren, hvor den skulle ind.
Vi havde målt døren for at være sikker på at den både var bred og høj nok til båden. Men da vi holdt foran døren stak det forreste horn mindst 30 cm op over døråbningen. Det var ikke fordi man havde målt forkert, men
fordi plænen skrånede ned mod søen lige foran døren.
Heldigvis kunne bådens bagerste ende drejes ud til siden og derved komme højre op, og båden skubbes skråt
ind i hallen. Efter lidt skubben frem og tilbage blev båden sat på plads. Vort udstyr blev bragt ind i kælderen,
hvor moseligene før var udstillet.
Da alt var på plads var museet vært ved et udmærket traktement, hvorefter vi kørte hjem.
Jørn Anders Jørgensen

Mogens Steffensen mødte tilfældigvis Tilia på vej over Alssundbroen

Tilia på vej over Alssundbroen

Tilia på plads i Nydamhallen

Foto: H.P. Rasmussen
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Afsked med Tilia
Af Leif Stig Andersen
Lørdag og søndag den 5-6. april tog vi
afsked med Tilia inden hendes ”udstationering” i Tyskland. Afskeden med Tilia
var blevet kombineret med en masse
andre aktiviteter.
Klokken 14.30 om lørdagen blev der
holdt en lille udgivelseshøjtidelighed i
anledning af vores nye bog ”Hvad Haanden former er Aandens Spor” . Jørgen
Kjær Rasmussen holdt en lille udgivelsestale hvorefter bordet med alle bøgerne, der var solgt i forsalg, blev afsløret.
Herefter blev bøgerne udleveret til dem,
der havde bestilt dem i forsalg hvorefter
dem der ønskede det kunne få bøgerne
signeret af forfatteren Knud Valbjørn.
Der var blevet solgt ca. 380 bøger i forsalg og desuden var der blevet bestilt
godt 100 bøger til salg på museer og
hos boghandlere, så salget er kommet
godt på vej.
Klokken 15 fortalte Knud Valbjørn om
vores næste projekt med fremstilling af
en læderbåd som en mulig forløber for
Hjortspringbåden. Se omtalen af projektet i nyhedsbrev nr. 4 fra 2002.
Vores nye video om arbejdet med
bygningen af Tilia blev vist flere gange i
løbet af weekenden. Denne video afløser den video vi i sin tid lavede om fremstillingen af prøvestykkerne. Filmen er
fremstillet i en dansk, tysk og engelsk
version.
Udover de ovennævnte begivenheder var der også aktivitet i værftet og i
smedjen. I værftet arbejdedes der på at
færdiggøre midterstykket af Nydambåden, som skal udstilles i forhallen på
Nationalmuseet medens den rigtige Nydambåd er på besøg. I smedjen var der
gang i fremstillingen af jernalderknive og
der blev lavet forsøg med essesvejsning.
Desuden var der mulighed for at købe en kop kaffe og kage. Vi ved ikke
præcis hvor mange gæster, der var i
løbet af weekenden, men over 100 var
der da.

Udlevering af de forudbestilte bøger

Valbjørn fortæller om læderbåden

Valbjørns model af læderbåden

Der arbejdes med færdiggørelse af
prøvestykket til Nydambåden
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Foto: Ib Stolberg

Foto: Peter Mølgaard

Foto: Peter Mølgaard

Foto: Peter Mølgaard

Officiel indvielse af udstillingen om Hjortspringbåden på
Gottorp Slot
Af Leif Stig Andersen
Søndag den 13. april kl. 11.30 var der
officiel indvielse af udstillingen ”Das
Hjortspring-Boot – vom Nachbau zur
Probefart” med Tilia som hovedattraktionen. Laugets medlemmer var inviteret til
at deltage i åbningen og 16-17 medlemmer var mødt op. Ud over os var der
vel mødt omkring 100 andre gæster,
deriblandt museumsfolk fra andre tyske
museer og Ole Crumlin-Pedersen fra
Roskilde.
Lederen af Gottorp Slot, Claus von
Carnap-Bornheim, bød velkommen og
fortalte lidt om baggrunden for udstillingen og de specielle i at det ikke var et
arkæologisk fund, der blev udstillet, men
derimod et stykke eksperimentel arkæologi lavt af ikke-arkæologer i deres fritid.
Det blev vi rost meget for.
Herefter blev ordet overladt til Knud
Valbjørn, der fortalte om vores arbejde
med at bygge Tilia – lige fra vores første
forsøg med prøvestykkerne tilbage i
1992, arbejdet med at skaffe træ i de
nødvendige dimensioner, arbejdet med
at skaffe penge til projektet, selve bygningen af Tilia og endelig afprøvningen i
samarbejde
med
Nationalmuseet.
Valbjørn sluttede af med at bede Claus
von Carnap-Bornheim om at passe godt
på Tilia.
Herefter erklæredes udstillingen for
åbnet.
Selve udstillingen er selvfølgelig opbygget omkring Tilia, som er anbragt
hvor Nydambåden normalt står. Derudover har de lavet et hjørne med en ”kopi”
af vores værft med arbejdesborde,
værktøj, tegninger på væggene og træ,
der er ved at blive hugget til. Desuden er
der en billed-collage og der kører en
videofilm med optagelser fra prøvesejladserne.
Efter indvielsen blev de tilstedeværende medlemmer af lauget inviteret på
gullaschsuppe og et glas øl i museets
restaurant inden turen gik tilbage til
Danmark igen.
Vi blev desuden fotograferet til en turistportal på Internettet for region SchleiOstsee. Den kan ses på
http://www.wikingerland.de.

Claus von Carnap-Bornheim indvier udstillingen

Knud Valbjørn fortæller om vores arbejde

De tilstedeværende medlemmer fotograferet ved Tilia

En ”kopi” af vores værft er lavet i det ene hjørne af udstillingen
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Hvor mange er solgt?
Forsalgskampagnen for ”Hvad Haanden former er Aandens Spor” er slut, bogen er skrevet, bøgerne
er produceret og udleveringen/forsendelsen er overstået.
385 blev der solgt i forsalg, heraf 110 til medlemmer, 201 til firmaer i Nordborg kommune, 54 til ikke
medlemmer og 19 til biblioteker og museer. Der er solgt enkelte både i Norge, Sverige og Tyskland.
Siden er der solgt 135 til videresalg fra følgende forretninger og museer: Gågadens Boghandel og
Bog & Idé i Sønderborg, Lizzies Butik i Svenstrup, Kvickly i Nordborg, Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet, Danfoss Museet, Sønderborg Slot, Gottorp Slot og Hjemsted Oldtidspark.
Nogle stykker er solgt ved gruppebesøg i Lindeværftet ligesom forskellige medlemmer har solgt nogle.
Alt i alt er bogen blevet et godt projekt, hvilket modtagelsen også viser.
Da forsalget, tilskuddene fra Amtskulturfonden og Fabrikant Mads Clausens Fond, samt laugets opsparing i 2 budgetår næsten har finansieret udgivelsen af bogen, vil indtægten ved salget fremover gå
til fremtidige projekter og aktiviteter – så sælg bare kære medlemmer.
Udsalgsprisen er 200 kr. Medlemsprisen er 170 kr.
Interessant er det, at kampagnen har medført et salg af vores tidligere udgivne bog: Tanker om
Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder (80 kr.). 40-45 stk. er solgt i den sammenhæng.
J. J. Kjær Rasmussen

Knud Vagn Valbjørn:
”Hvad Haanden former er Aandens Spor”

Valdemar Dreyer og Birgit Valbjørn:
”Tanker om Hjortspringfundet og Als
i keltisk jernalder”

Medlemspris:
Pris til ikke-medlemmer:

Pris:

170 kr.
200 kr.

80 kr.

Bøgerne kan købes i Lindeværftet eller ved henvendelse til
J. J. Kjær Rasmussen, tlf. 7445 0627, e-mail: bonne@post9.tele.dk
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Nydambådens
grænsepassage
Af Vincent Jessen
Nydamselskabet havde et vellykket arrangement ved den danske/tyske grænse da Nydambåden passerede den 7. april kl. 9
om morgenen.
Nydamselskabet hilste båden
velkommen hjem til Danmark og
der blev skålet i mjød af flotte
drikkehorn for Nydambådens videre rejse til København. Chaufføren fik dog et glas mælk af sikkerhedsmæssige grunde.
Der var solskin om end lidt
koldt, men hvad gør det når jernalderkrigerne er mødt festligt op i
deres flotte dragter.
Fjernsynsudsendelser om Nydambåden
Danmarks Radio bringer på DR2
to udsendelser om Nydambådens
rejse og Nationalmuseets særudstillinger. Tidspunkterne er søndag den 11. maj og søndag den
18. maj begge dage kl. 20.00
(check tidspunkt).
Tysk fjernsyn bringer på NDR3
Kr. Himmelfartsdag den 29. maj
kl. 18.15 en stor flot udsendelse
på en time om Nydambådens rejse, historiske scener fra da den
blev ofret, og en optagelse af Nydamselskabets bådbyggeri på Lindeværftet i Holm.

Alle venter spændt ved grænsen på, at den store lastbil med Nydambåden
stopper så de kan ønske den god rejse til København.

Nydambåden ankommer i en kæmpe specialbygget container flot dekoreret.

Lillebror bliver båret frem, så den kan hilse på sin storebror.

Nydamselskabets bådudstilling på Nationalmuseet
I sidste uge fik Nydamselskabet en alvorlig forskrækkelse idet vi fik meddelelse om at marketingsafdelingen på
Nationalmuseet meddelte til udstillingsarrangørerne, at der ikke var plads i forhallen til udstilling af vort midterstykke af Nydambåden!. Det blev dog hurtigt ændret til at de gerne vil udstille midterstykket, men først til september. Her skal så midterstykket indgå i et fornyet reklamefremstød for særudstillingerne - specielt for skoler i
forbindelse med det nye skoleår.

Fællestur til Nationalmuseets særudstillinger
Vi havde planlagt en fællestur i juni til Nationalmuseet for at se særudstillingerne - og for at se hvordan vores midterstykke tager sig ud i udstillingen.
Turen bliver udskudt til september - oktober, på grund af flytningen af udstillingstidspunktet for midterstykket.
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Kalender 2003.
Søndag den 18. maj.
Sejlads med Tilia på søen ved Gottorp Slot iført jernalderdragter ifm. et
marked, der afholdes ved slottet.
6-8 medlemmer tager til Gottorp fredag, så de er klar til at køre Tilia
udenfor og væde hende i løbet af lørdagen.
Resten af de tilmeldte skal være på Gottorp søndag senest kl. 11.00. Båden sættes i vandet ca. kl. 12 og der foretages et antal sejladser i løbet af
eftermiddagen. Ved første præsentationssejlads skal deltagerne være
iført jernalderdragter.
Transporten foregår i private biler – J. J. Kjær Rasmussen står for koordineringen. Vi får refunderet kørselen af Gottorp, dog kun for 7-8 biler alt
efter antal deltagere (4 deltagere pr. bil).
Det vides ikke præcis hvornår arrangementet slutter.
Mandag den 1. september kl. 19.
Medlemsmøde i Lindeværftet

Søndag den 14. september.

Turistforeningen, Nordborg Slots Efterskole og Hjortspringbådens Laug arrangerer
”En søndag ved søen” på slotsgrunden.

Lørdag den ?. i september/oktober.

Tur for interesserede fra Hjortspringbådens Laug og Nydambådens Laug til udstillingen ”Nydambåden og Sejrens Triumf”. Nærmere oplysning og tilmelding senere.

Mandag den 6. oktober kl. 19.
Medlemsmøde i Lindeværftet

Mandag den 3. november kl. 19.
Medlemsmøde i Lindeværftet

Lørdage i perioden 1. april til 1. oktober.
Åbent for publikum kl. 14.-17.

Tirsdage hele året.

Åbent for publikum kl. 18.30-20.30.Der arbejdes i værftet – for tiden med prøvestykker til læderbåden og til Nydambåden

Husk at medlemsmødernes starttidspunkt er flyttet fra
kl. 19.30 til kl. 19.00
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