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Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamling i 2007 afholdes mandag d. 5. februar 2007 kl. 19.00 i Lindeværftet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen senest 17/1.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørn Anders Jørgensen, Knud E. Andersen og Leif Stig Andersen er på valg.
6. Valg af suppleant
Jens Peter Østergaard er på valg.
7. Valg af revisor
Jens Herborg er på valg.
8. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige kontingent
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.
Leif Stig Andersen

Kalender
Mandag den 5. februar kl. 19.
Generalforsamling og medlemsmøde.
Mandag den 26. februar
Tilia starter sin rejse mod Frankfurt.
Mandag den 5. marts kl. 19.
Medlemsmøde. Foredrag ved Torben Egeberg og Olav Martinsen.
Torsdag den 5. april – mandag den 9. april kl. 13 – 16.
Åbent med aktiviteter i forbindelsen med Påskeudstillingen.
Mandag den 7. maj kl. 19.
Medlemsmøde.
Lørdag den 19. maj – søndag den 20. maj.
Laugstur til Skjern-Egvad Museum.
Onsdag den 26.- fredag den 29.juni.
Tilia forventes retur fra Frankfurt. Endeligt tidspunkt i næste Nyhedsbrev.
Lørdag den 11. august kl. 10 – 17.
Historisk dag ved søen.
Alle tirsdage kl. 18.30 – 21.00.
Medlemmer er velkomne på Lindeværftet. Kaffe drikkes kl. 20.30.
Leif Stig Andersen

Medlemsmødet mandag den 5. marts
Båd-, vogn- og ”mølle”-bygger Olav Martinsen og arkæolog Torben Egeberg fra Skjern – Egvad Museum kommer og fortæller os om:
•
•

Dejbjergvognene og deres tidsalder med udgangspunkt i fundene i Dejbjerg
præstegårdsmose. (TE)
Bygning af kopi af Dejbjergvogn. (OM)

Medlemsmødets program vil samtidig være oplæg til en ekskursion med overnatning til Dejbjerg Jernaldercenter lørdag den 19. og søndag den 20. maj.
Udover Dejbjerg Jernalder og Bundsbæk Mølle er der meget andet historisk at se i området:
Bork Vikingehavn, Gåsemandens Gaard, Abelines Gård, Hattemagerhuset, Fahl Kro med
mere.
Skjern Ådal, Skjern Enge, Tipperne er for naturinteresserede også værd at besøge.
Programmet for lørdag-søndag den 19.-20. maj vil bestyrelsen lægge efter medlemsmødet
den 5. marts i samarbejde med Kim Clausen, leder af Skjern-Egvad Museum.
Bestyrelsen har besluttet at turen foregår i privatbiler.
Overnatning og spisning vil ske på Bundsbæk Mølle Vandrerhjem, som ligger lige ved jernaldercentret. Priserne er meget rimelige. Vandrerhjemmet kan sørge for spisning. Herom senere.
Tilmelding gerne så snart som muligt til mig eller på listen i Lindeværftet. Seneste tilmelding
den 20. marts.
Flere oplysninger på Lindeværftet – især om tirsdagene eller til medlemsmøderne.
J. J. Kjær Rasmussen

Annonce

Jollmand's Gård, fra forfald til Museum.
Jollmand' s Gård i Holm er ved at blive landsbyens perle! Kan du huske, hvordan det hele begyndte?
I 8 år har jeg nu fulgt forandringen med kameraet. Jeg har filmet oprydningsholdets enormt store indsats, som
skabte den forudsætning, at håndværkerne kunne begynde med, at restaurere bygningen trin for trin.
14 timers film materiale skulle derefter sigtes, klippes, fortones og redigeres. Nu er filmen færdig. Resultatet er
en spændende dokumentation over gårdens forvandling med mange restaureringsdetaljer og rigtigt gammelt
håndværk.
Vil man forstå Jollmand's Gård, er denne film en spændende kilde.
Onsdag den 14. feb. 2007 Kl. 19.30 viser vi så filmen på det helt store lærred på Nørherredhus, under titlen:

Jollmand's Gård, fra forfald til Museum.
Entré 50 kr. pr. person. Overskuddet går direkte til Jollmand's Gård
Venligst Carlo Gloy
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Tilia til Frankfurt.
Som optakt til Tilias lange rejse til Archäologisches Museum i Frankfurt
havde vi besøg i Lindeværftet torsdag
den 28. september af to ansatte på
museet for at aftale de nærmere betingelser for transporten dertil, og om
hvordan båden kunne komme ind i
museets udstillingshal. De to mænd
hed Thomas Flügen og Franz Martin
og var flinke og rare at tale med.
Vi, dvs. Jørgen, Jørgen Anders, Arne,
Knud A og Knud SR, modtog dem i
klublokalet, hvor vi fik forevist tegninger og fotos af faciliteterne. Museet er
indrettet i et tidligere nonnekloster, og
tilgangen kunne kun foregå gennem et
indgangsparti, som var lidt smallere
end Tilia og tilmed over et fortov og op
ad en trappe med tre trin!! Og det kun,
hvis flere meter af en hæk langs en
park blev fjernet. Da ankomsten med
vognmanden ville ske efter museets
lukketid, skulle vogntoget parkeres for
natten på et lille torv i nærheden. Og
da udstillingen skal åbne den 2. marts,
er det jo desuden muligt, at vintervejret kan drille, så alt i alt er der lagt op
til svare vanskeligheder, men de er jo
som bekendt kun til at blive overvundet, så ved stor imødekommenhed fra
Franz og Thomas blev løsningerne, at
man ville sætte vagt ved Tilia, at man
ville opgrave hækken, lave en skråsliske til trappen, fjerne porten med
karm og det hele, og til sidst lægge
Tilia en smule om på siden for at
mindske bredden. Og så det hele i
omvendt rækkefølge, når Tilia atter
skal ”sejle” hjem. Apropos sejle, så er
det ikke sikkert, at der bliver sejlads
på Main, selvom floden ligger tæt på,
men det ses der på senere.
Som sagt, åbningen sker den 2. marts
og foreningen er bedt om at holde en
tale om Tilia, og et frivilligt mandskab
hjælper til med ”indkvarteringen”.
Knud Skov Rasmussen

Fotos:
Archäologisches Museum i Frankfurt
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Tilia i Frankfurt.
Archäologisches Museum Frankfurt, Karmelitergasse 1,
60311 Frankfurt am Main,
www.archaeologishes-museum.frankfurt.de
Sådan står der blandt andet på de foldere, vi har fået tilsendt fra Prof. Dr. Egon Wamers.
Forsiden prydes af en tegning med 3 stadier af projekt bygning af Tilia. Hele den ene side af folderen (”harmonika” i syv dele) er omtale af særudstillingen ”Hjortspring – Das Kriegsschiff aus dem Opfermoor”, der er åben for
publikum fra den 3. marts til den 24. juni. Her fremgår også, hvilke foredrag og aktiviteter, der foregår i perioden. Blandt andet kan ses, at Dr. Flemming Kaul den 21. marts kl. 19 holder foredrag med titlen ”Das Schiff im
Sonnenkult des Nordens”. Hertil er der fri entre i Karmeliter-Kirche.
Folderen kan ses i Lindeværftet.
Der er også en invitation til mig, til på vegne af Hjortspringbådens Laug at sige et par ord ved den officielle åbning den 2. marts. (Der skal godt nok øvelse til)
Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 3-2006 afgår transporten med Tilia den 26. februar. Transportør er vognmandsfirmaet Søndergaard A/S fra Haderslev (som sidst til Gottorp). 4 mand (Arne Madsen, Jørn Anders Jørgensen,
Knud Andersen og undertegnede) kører til Frankfurt for at overvære og hjælpe ved den sidste vanskelige del af
transporten til og ind i museet.
Der bliver ikke arrangeret nogen sejlads på Main, selvom museet ligger lige ved floden. Båden kan simpelthen
ikke komme ud af museet uden at hele porten med stolper skal pilles ud. Det sker kun 2 gange. Før og efter
udstillingen. (se i øvrigt andet sted i nyhedsbrevet herom)
J. J. Kjær Rasmussen

Besøg af Erwan Crouan den 23. oktober 2006
Den 23. oktober havde vi besøg af Erwan Crouan (EC), der er freelance fotograf og blandt andet arbejder for det
franske maritime tidsskrift Chasse-Maree. Dette navn henviser til en gammel fransk skibstype med to eller tre
master riggede med luggersejl. Et luggersejl er et skævt råsejl hvor den laveste ende af råen altid vender fremad
i sejlretningen. Skibstypen var meget hurtig og blev hyppigt anvendt af smuglere. Men de blev naturligvis også
anvendt som toldkrydsere og af den franske marine som depecheskibe. Under Napoleonskrigene udrustede
man chass-mareer med et par kanoner og brugte dem med held som kaper-skibe. Tidsskriftet skriver om maritime emner over en bred front spændende fra de ældste tider til vore dage. EC nævnte at der er interesse for en
artikel om Hjortspring båden. Det er endnu uvist hvem der i givet fald skal skrive den. EC skulle efter besøget
videre til Vikingeskibsmuseet hvor han blandt andet ville høre om de er villige til at skrive. Hjortspringbådens
laug kan jo også være en mulighed.
EC er som omtalt fotograf og han viste os nogle eksempler på sine fotografier. Den benyttede teknik er yderst
speciel. Filmtypen er altid dias-film, som er det mest finkornede man kan få. Optagelserne foregår om natten i
totalt mørke. Apparatet er opstillet på et stativ således at man opnår en passende komposition. Lukkeren er stillet til at være permanent åben. Derpå går EC rundt med en kraftig lommelygte og belyser hen ad vejen de dele
af båden, som skal med på billedet. Man kan på en vis måde sige at fotografiet bliver malt med lommelygten.
Resultatet bliver et billede af en båd med en helt sort baggrund. Er der tale om en båd behandlet med trætjære
fremtræder skibssiderne i en flot varm gyldenbrun farve. Tilia er således et godt motiv for sådanne billeder. EC
arbejdede længe med optagelser af Tilia. Han var dog ikke helt tilfreds med sine optagelser. Båden står for tæt
på værftets lyse vægge og man får derfor ikke den dybsorte baggrund som er så karakteristisk for disse billeder.
Et billede lidt ovenfra i langskibs retning bliver måske brugbart. Her vil tofterne træde tydeligt frem. Vi har i skrivende stund ikke set resultatet af optagelserne, men de komme måske.
EC nævnte at der skal være et stort maritimt arrangement i Brest. Han vil foreslå at Tilia kan komme til at deltage. Vi vil gerne medvirke hvis det kan finansieres. EC havde mange ideer. Således nævnte han et arrangement i
Paris om nogle år. Hans vision var at Tilia skulle komme sejlende ad Seinen.
Alt i alt kom der mange spændende ideer frem, men der blev ikke truffet nogen egentlige aftaler. EC vil gerne
besøge os en anden gang. Så kan vi måske tage Tilia udenfor til natfotografering.
N. P. Fenger
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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2007 på Lindeværftet
J J Kjær Rasmussen orienterede om forskellige ting ang. udlånet af båden til det arkæologiske museum i Frankfurt.
JJKR vil deltage i åbningen af udstillingen den 2. marts 2007.
Transporten starter fra Lindeværftet mandag morgen den 26. februar.
Transportfirmaet fra Haderslev sørger for at papirerne er i orden.
Der er sørget for værelser til de fire medlemmer, der ”ledsager” båden, og som sørger for, at afleveringen er i
orden.
Tirsdag den 21. februar pakkes værktøj – våben og skjolde – ting, som museet har bedt om at låne.
JJKR. bliver muligvis dernede, for at deltage i åbningen af udstillingen den 2. marts 2007
Ang. PÅSKEUDSTILLINGEN: Vi holder åbent, men tager ingen entré, da meget af vores udstilling jo er i Frankfurt.
Der vil være aktiviteter i forskellige værkstedsgrupper.
MEDLEMSMØDET den 5 marts 2007: Aftalen med arkæolog Torben Egeberg og Olav Martinsen er bekræftet
således at de kommer og fortæller om Dejbjergvognen og om bygningen af en kopi af fundet.
TUR TIL DEJBJERG jernalder m.v. Turen er fastsat til lørdag -søndag den
19.-20. maj. Vi kører i egne biler, da der er flere valgmuligheder mht. hvad vi kan se på stedet.
Der er overnatning på vandrerhjemmet ved Dejbjerg Jernaldercenter.
Anton Johnsen.

Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes sidst i april 2007og eventuelle indlæg skal være indsendt midt i april.
Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, e-mail LSAndersen@mail.tele.dk
Lene Bonné Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail bonne@post9.tele.dk

Navne og adresser
Formand:

J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: formand@hjortspring.dk

Næstformand:

Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 85 03, e-mail: naestformand@hjortspring.dk

Kasserer:

Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail: kasserer@hjortspring.dk

Sekretær:

Anton Johnsen, Strandvej 1, E, 1.tv., 6400 Sønderborg, tlf. 74 45 63 92, e-mail: antonjohnsen@mail.dk

Øvrige bestyrelse:

N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30
Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: stevninghjorn@worldonline.dk
Knud E. Andersen, Bygtoften 7, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 74, e-mail: kek@andersen.mail.dk

Redaktion:

Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail: LSAndersen@mail.tele.dk

Lindeværftet:

Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

Lene Bonné Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail bonne@post9.tele.dk
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Hjortspringbåden på internettet
Der har gennemsnitlig været 198 gæster på vores hjemmeside pr. uge. i forhold til 204 pr. uge i 2005.
HOME
Laug
Henvendelser

Hjortspring WEB 2006:
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Der har været 191 færre gæster på vores hjemmeside i år end der var sidste år – så stort set status quo.
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