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Kalender
Lørdag den 17. maj kl. 11-15
3F familiedag i Guderup – Tilia er udlejet til arrangementet.
Vi deltager med udstilling.
Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel kl. 15.

Søndag den 8. juni kl. 7.00 – ca. 18.00
Endags tur til Skjern-Egvad museum/Dejbjerg jernalder/Bork vikingehavn

Lørdag den 21. juni
Medlemssejlads med Tilia i Dyvig og Mjels Vig

Lørdag den 2. august kl. 10-16
Historisk dag ved søen

Mandag den 6. oktober kl. 19
Medlemsmøde i Lindeværftet

Alle tirsdage kl. 18.30 - 21.00
Medlemmer er velkomne på Lindeværftet. Kaffe drikkes kl. 20.30
Leif Stig Andersen

Påskeudstilling 2008.
For første gang deltog vi i påskeudstillingen med udstilling af malerier. Kunstneren var Inger Dethlefsen, og hun udstillede 10 billeder i akryl. Motiverne var inspireret af keltisk kultur og helleristninger.
De var ophængt i værksteds- og udstillingslokalet
Der var god interesse for at se Ingers spændende billeder. Besøgstallet kom godt over 100 i de 5
dage, og det er større end nogen påskeudstilling før. Hvor mange, der kom for at se billeder og hvor
mange, der kom for at se båd, vides ikke. De fleste brugte dog mest tid på Tilia Alsie og vore andre
genstande og aktiviteter. Der var jo hele tiden medlemmer af lauget i gang med en eller anden arbejdsproces.
Erfaringen fra i år må være: Vi skal næste år igen prøve at får en kunstner til at udstille i vore lokaler,
samtidig med at vi selv er i gang og viser frem. Det betyder nok en hel del at være en del af en større helhed.
J.J. Kjær Rasmussen
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Endags tur til Dejbjerg Jernalder / Bundsbæk Mølle /
Bork Vikingehavn / Fahl Kro.
Søndag den 8. juni.
Kl. 7.00

Afgang med bus fra Kvickly Nordborg.
Opsamling ved Havnbjerg præstegård/Ugebjergvej i Svenstrup/Egen
kirke/Kirketorvet i Sønderborg.
Morgenkaffe i bussen. Rundstykker medbringer I selv.

Kl. 10.00

Ankomst Dejbjerg Jernalder.
Rundvisning i udstilling og jernalderlandsby.
Herefter på Bundsbæk Mølle.
Guide: Museumsinspektør Kim Clausen.

Kl. 12.00

Frokost på Bundsbæk Mølle.
60 kr./person ekskl. Drikkevarer.

Kl. 13.30

Afgang til Bork Vikingehavn.

Kl. 14.00

Rundvisning på vikingehavnen.
Guide: Arkæolog Torben Egebjerg.

Kl. 15.15

Kaffe på Fahl Kro.
Kaffe og kringle 35 kr. eller kaffe og æblekage med fløde 37 kr.

Kl. 16.00

Afgang mod Nordborg.

Entreer i alt 100 kr. pr. person inkl. rundvisninger.
Bus 100 kr. pr. person – resten betaler lavet.
Bindende tilmelding senest 31. maj til formand@hjortspring.dk eller på liste i Lindeværftet.
Bestyrelsen.

Beretning 2007.
Årets mest i øjenfaldende begivenhed var vel nok Tilias udstationering i Frankfurt fra slutningen af februar til
slutningen af juni. Vi der var nede med og nede efter Hjortspringbåden oplevede timers kørsel i regnvejr både
hen og hjem. Tilia var helt sikkert tæt ved hjemkomsten. Godt nok var den tørret ud ved de 4 måneder indendørs, men turen hjem gav den mulighed for at suge masser af vand til sig. Vi så den i øvrigt 2 gange under turen. Spændtovet havde trukket sig sammen så hornet var blevet løftet så meget at det ikke kunne komme under
porten ude i smedjen.
Vi var meget glade for chaufføren Per dernede. Uden hans løftegrej og ikke mindst ro og dygtighed var Tilia aldrig kommet ind i det museum. Da vi skulle have hende hjem måtte vi derudover sende bud efter politiet. En
bilist mente at hendes bil skulle være langtidsparkeret ved et ”Parkering forbudt” skilt.
Det var i 2006 vi lavede forsøg med sejl på Tilia og konstaterede, at det kunne den ikke holde til.
Det er klart, at Boel og Bjørn Bengtson ikke var glade for vores beslutning om at stoppe forsøgsrækken, som jo
skulle være fortsat i sommeren 2007, når Tilia var kommet hjem fra Frankfurt. Sidst på året fik jeg tilsendt Boels
rapport eller rettere artikel i Marinarkæologisk tidsskrift nr. 3 2007. Et uddrag heraf er trykt i Nyhedsbrev nr. 1 fra
i år.
Også i 2007 var vi med til at arrangere Historisk dag ved søen. Den startede i silende regnvejr og helt uden besøgende, men opklaring i løbet af en times tid ændrede markant på besøgstallet. Det blev en rigtig vellykket dag
med mange gæster. Vi havde aktiviteter i flere af vikingeteltene på markedspladsen: Kartning – vævning - filtning, bastfremstilling, smedning, udstilling. Selvfølgelig var Tilia i søen hele dagen, og det blev til flere sejladser
med nye medlemmer fra ind- og udland (Californien, Holland, Rusland) ligesom flere ”gamle” medlemmer var
ude at padle for første gang.
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Styregruppen for dagen består af repræsentanter fra Nordborg Turistforening, Skolekredsen for Nordborg Slots
Efterskole, Teambuilding Middelalder/Viking, Nordals Idrætscenter, Ferieregion Sønderborg og Hjortspringbådens Laug. Økonomien var sikret ved tilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond (pontonbroen) samt underskudsgaranti fra Fagcenter Kultur og Fritid, Sønderborg kommune (10.000 kr.), Ferieregion Sønderborg (25.000
kr.) og Hjortspringbådens Laug (5.000 kr.). Vores garanti, som vi har ydet i flere år blev heller ikke udløst denne
gang.
Herudover har vi jo deltaget i Påskeudstillingen, Husflidsudstillingen på Sønderborg Slot og åbningen af Sønderborg Slots nye permanente udstilling: Fejder om fortiden – retten til oldtiden.
En bog af Stine Wiell med næsten samme titel udkom nogle år før.
I Åbningstiden i forbindelse med Påskeudstillingen havde vi sat så mange aktiviteter i gang som muligt. Der var
gang i bål og pandekagebagning på Margits grillpander, vævning, hugning osv. for at give gæster noget at se på.
Der kom ikke så mange, men Crumlin-P. og frue var her, så godt at vi havde åbent. Vi har tilsluttet os Påskeudstillingen igen i år, og det ser ud til at der bliver flere aktiviteter denne gang. Herudover har vi besluttet at lade en
kunstner udstille her i de dage. Det bliver Inger Dethlefsen, der straks sprang på, da hun hørte om muligheden.
Hun udstiller akrylbilleder med keltisk inspiration. Igen i år er der gratis adgang.
Vi havde planer om en todages tur til Skjern-Egvad museum eller Dejbjerg Jernalder, Bork Vikingehavn, Fahl
kro Skjern Enge m.v. Tilslutningen var dog ikke stor, så den blev aflyst. Det var nok det med de 2 dage, der var
den væsentlige årsag. Der er i hvert fald ytret interesse i besøget. Vi har jo tidligere haft foredrag på et medlemsmøde af en arkæolog og den tømrer, der har lavet en kopi af en af Dejbjergvognene. Derfor har bestyrelsen
taget initiativ til en endags tur med bus søndag den 8. juni. Museumsleder Kim Clausen vil guide og vi møder
Olav, der er ved at lave en kopi af en vikingekirke i Bork Vikinge-havn. Bestyrelsen har besluttet at betale en del
af bustransporten, så den del af arrangementet koster jer kun 100 kr. pr. person. Entreer og frokost vender vi
tilbage til på medlemsmødet i maj.
Medlemstallet er steget helt pænt. 220 har betalt kontingent i 2007. En del af fremgangen skyldes, at medlemmer af Teambuilding Middelalder/Viking på et tidspunkt spurgte om de måtte arbejde med at fremstille langbuer,
vikingeskjolde og andre ting hos os. De manglede værkstedsfaciliteter. Det sagde vi ja til, og hel del især yngre
mennesker begyndte at komme om tirsdagen. De er alle blevet medlemmer af lauget, og der er kommet et glimrende samarbejde og udvikling ud af det på områder, såsom filtning, vævning, smedning og læderarbejde. Jernalderfodtøj fremstilles der, og om føje tid kan alle padlere være iført kopier af sko fra den tid. Ja, vi har nu også
fået vores egen lurblæser.
Ib Stolberg og jeg har med jævne mellemrum drøftet vores hjemmeside. Den har trængt til fornyelse og forbedring. Vi har snakket om det i bestyrelsen ud fra spørgsmål som: Hvad vil vi med den? Hvilken målgruppe har vi
tænkt med den? Sagen er jo, at den er lavet ud fra temaet: ”Vi er ved at bygge en kopi af en oldtidsbåd.”, men
det er vi jo ikke mere. Der er mange andre aktiviteter i vort hus. Vi mener i bestyrelsen, at den skal rette sig både
mod medlemmer og mod potentielle besøgende. Er udformningen ikke ved at se lidt gammeldags ud?
Visse tilføjelser er sket i årets løb: Vores folder er lagt ind, så alle kan printe den ud; endda i farver – forudsat at
man har en farveprinter. Seneste nye er, at det sidste nye Nyhedsbrev ligger der. Begge dele på den dansksprogede side. Vi ser gerne en debat om hjemmesiden – på medlemsmøder, om tirsdagen eller i Nyhedsbrevet.
Derfor har jeg opfordret til at I går ind og kigger på den og kommer med kommentarer.
I årets løb har både mødelokalet og udstillings- og værkstedslokalet ændret udseende. Sidstnævnte er først og
fremmest blevet mere indrettet på udstillingsfunktionen. Udover en kraftig oprydning og kassation bør nævnes:
Rampen langs den ene side af Tilia gør, at gæsterne kan blive hævet så de bedre kan se den indvendige del af
båden. Opdelingen af lokalet i udstillingsdel, værkstedsdel og lagerdel er blevet klar, så alle funktioner kan ske
uden at genere hinanden. Udstillingstingene – midterstykker, stævnstykke, modeller m.v. er lettere tilgængelige.
Et af vore vikingetelte er blevet indrettet som fast udstillingsplads. Se det inden I går herfra, hvis I ikke allerede
har set det.
Mødelokalet har også gennemgået en grundig oprydning – den er endnu ikke færdig. En del er blevet kasseret,
noget er flyttet ud i værkstedslokalet – bådmodellerne og terrænbordet over fundstedet.
I januar skiftede vi låse, og medlemmer har kunnet bytte nøgle. I personaleindgangsdøren var lås og lukketøj
slidt. Anders Bruun har skiftet låse og i begge døre skal der nu bruges nøgle både indefra og udefra. Samme
nøgle i begge døre.
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Der har været besøg af forskellige grupper fra nær og fjern: Sebbe Als vikingerne, Burt Farbers danskklasse
med deltagere fra mange lande, Vingsted jernalder, Gamle vaskeriejere – som Børge Rudbeck betegnede dem
– (samarbejde med Nørherredhus om kaffebord), Lillebælt Smakkelaug, Guderup Plejehjem (Svend Bork var
med til at stifte lavet).
Også enkeltpersoner fra Danmark og udland: Crumlin Pedersen og hans kone i Påsken, Thomas Quinn fra Canada i efteråret kan nævnes blandt mange andre – knapt 500 i alt ifølge listerne. Thomas er blevet medlem af
lauget, og vi har lige modtaget mail fra ham efter at han har fået Nyhedsbrevet. Han har bemærkninger til et par
af artiklerne.
Der er kommet et nyt arrangement til, idet 3F fra Guderup har bedt os deltage evt. med båden i en familiedag for
deres medlemmer den 17. maj. Det har jeg sagt ja til - mod betaling. Efter snak og aftale med Johannes Diederichsen er der søgt transporttilladelse ved politiet i Sønderborg. Den er modtaget med orientering om, hvordan
og hvornår transporten skal foregå. Afgørelsen om økonomien træffer 3F´s bestyrelse i morgen.
Vi har nu også fået en konto i vort regnskab, der hedder: Udestående fordringer. Betalingen for Vingsted Jernaldercenters besøg her i august var ikke indløbet ved regnskabsårets afslutning. Det er det vist nu, men først efter
at jeg har rykket 3 gange sidst direkte til navngiven person i regnskabsafdelingen i Vejle kommune, oprettet personlig digital signatur for at kunne bestille et VCR nummer til Hjortspringbådens Laug og derefter meddelt dette
til Vejle. Selvom vi har fået et sådant officielt nr. i Selskabs- og Erhvervsstyrelsen, er lauget ikke blevet momsregistreret.
Der er kommet tre Nyhedsbreve i 2007. Leif og Lene redigerer fortsat. Det første nummer i 2008 er udkommet
og programmet for foråret ses på forsiden. Et par korrektioner er indløbet: Turen til Dejbjerg Jernalder m.m. er
søndag den 8. juni og ikke som der står i programmet.
Medlemssejladsen den 21. juni. Der skulle stå: evt. i samarbejde med Dyvig Bådelaug. ”evt.” er smuttet i redaktionen.
Bestyrelsen har - foranlediget af kommunesammenlægning, førnævnte aktivitetsændringer og overvejelser hos
medlemmer - set på vore vedtægter om det var nødvendigt med ændringer. Vi har ikke foreslået ændringer,
men vi vil tage emnet op i bestyrelsesarbejdet, og evt. fremsætte forslag til ændringer til næste generalforsamling. Der er eksemplarer af vedtægterne på bordet. For eksempel er der fremsat tanke om at fastlægge kontingentet et år længere frem, så vi kan udsende girokort sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Slut på endnu en formandsberetning fra min side. Jeg har orienteret bestyrelsen om, at der højst bliver tale om 2
mere.
J. J. Kjær Rasmussen
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Ny udstilling om Danmarks Oldtid på Nationalmuseet
Udstillingen fornyer fortællingen om de ældste tider, og viser et sandt overflødighedshorn fra museets rige oldsagssamling. Tidsrammen for udstillingen er helt tilbage til menneskets ældste redskaber fra Afrika og andre
dele af verden, for godt 2,5 mio. år tilbage, og herefter går det gennem et svimlende tidsrum frem til den tid, da
det ’moderne’ menneske indfandt sig på vore breddegrader ved istidens afslutning for godt 14.500 år siden. Udstillingen afgrænses tidsmæssigt af vikingetidens århundreder for ca. 1000 år siden.
Gode forhold for bevaring af oldsager
Danmark er rig på arkæologiske fund, bevaret på grund af naturens egne konserverende kræfter. De gode bevaringsforhold i den fugtige jordbund har betydet, at et meget omfattende fundmateriale er bevaret til i dag. Et
eksempel herpå er uroksen fra Vig, anskudt af jægere for mere end 10.000 år siden, der som skelet står som et
vartegn i den første del af den nye udstilling. Hele udstillingen igennem er fundene fra de danske vådområder og
moser synlige, lige fra de velbevarede skeletter af elsdyr og urokse, fra den tidlige jægerstenalder, over stenalderbøndernes ofringer af lerkar, flintøkser og ravperler, gennem bronzealderens imponerende række af deponerede kultgenstande af bronze og guld til jernalderens ofringer af mennesker og krigsbytte. Blandt mosefundene,
der får en fremtrædende plads i udstillingen, er således også den helt enestående og mytiske Solvognen fra
Trundholm mose, de kultiske musikinstrumenter, lurerne; kultøkserne og guldskålene fra bronzealderen, og fra
jernalderens århundreder den utroligt velbevarede og smukt forarbejdede vogn fra Dejbjerg, den store sølvkedel
fra Gundestrup, med motiver hentet i fjerne egne, og Hjortspringbåden.
Tæt på fortidens mennesker
Flere af de udstillede genstande bringer os meget tæt på fortidens mennesker. Et af de ældste gravfund er en
kvinde, der i jægerstenalderen blev begravet med sit barn i Vedbæk. Hvordan mennesker blev begravet, afspejler hvilken samfundsorden der herskede i en given tidsperiode. I bronzealderens storhøje begravede man samfundets elite. Indesluttet i udhulede egetræskister ligger de døde mirakuløst bevarede i deres klædedragt. Bedst
kendt er graven fra Egtved, med liget af en ung kvinde, der var iført en fin bluse og et kort og helt bevaret snoreskørt. Endnu tættere kommer vi på en person fra fortiden ved moseliget fra Huldremose, der er en kvinde udset
som offer til guderne og nedlagt i en mose i 1. århundrede e. Kr. De, der på den tid havde herredømmet, blev
begravet på fyrstelig vis, som høvdingen i Hoby, der havde graven fuld af importerede romerske luksusvarer. Et
billede af en velstående høvdingeslægt på Østsjælland, i romersk jernalder, giver de rige gravfund fra Himlingøje. Senere, i vikingetiden, bliver landet samlet under én regent, kongen, der residerede i Jelling. Fundene fra
kongehøjene i Jelling er placeret i udstillingens sidste rum.
Nye fortolkninger
Der er de sidste år kommet meget ny viden, nye fund og nye fortolkninger, der har været med til at rykke ved
ældre opfattelser af oldtidens årtusinder. Nationalmuseets nye oldtidsudstilling fortæller om forskningens seneste resultater.
Vi kan for eksempel i dag lægge flere tusind år til den tid, hvor landet har været beboet, og fastslå, at menneskets indvandring fandt sted kort tid efter, at indlandsisen smeltede for ca.14.500 år siden. Der kan fortælles nyt
om det tidligste bondesamfund, ca. 4-3.000 år f. Kr., hvis imponerende gravbyggeri og store kultanlæg er blevet
undersøgt og nyfortolket inden for de senere år, og på ny og spændende måde kan bronzealderens religiøse
forestillinger fortolkes ud fra såvel helleristninger som andre materielle udsagn. Viden om jernalderens århundreder, som et stærkt klassedelt samfund, er blevet yderligere belyst gennem en række spektakulære skattefund
og nye udgravninger.
Moderne formsprog
Udstillingens formsprog er helt nyt og anderledes. Udstillingens design er lagt i hænderne på arkitekt Jens-Erik
Thøgersen fra arkitektfirmaet schmidt hammer lassen, der blandt andet ud fra brugeranalyser har valgt en åben,
lys og overskuelig måde at udstille på. Udstillingens absolutte highlights er placeret og fremhævet i markant
scenografi i fritstående montrer eller i udvalgte rum, der giver mulighed for overblik, selv ved kortere besøg. Det
er i øvrigt muligt at komme helt tæt på mange af udstillingens genstande, for flere steder er montrer med genstande og siddemøbler i et. Langs væggene er placeret montrer, hvor der udstilles større udsnit af Nationalmuseets meget omfattende samlinger. Her er der mulighed for at fordybe sig – og fortabe sig – i mængder af levn
fra fortiden. I alt rummer udstillingen godt 12.000 genstande. Her af vil godt halvdelen være nyere fund eller ting,
der ikke var vist i den gamle udstilling.
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Tidslinje med udsyn til omverdenen
Udviklingen gennem oldtidens årtusinder betones af en fortløbende ’tidslinie’, udspændt som et forløb af grafiske elementer, der strækker sig gennem hele udstillingen, fra mennesket tog sine første skridt på jorden, og
sluttende med vikingetiden. Tidslinien sætter de udstillede genstande ind i en fremadskridende tematisk sammenhæng. Undervejs åbnes der for udblik til omverdenen. Hensigten er at skabe forbindelse mellem livet, som
det formede sig i oldtidens Danmark, og vigtige kulturfænomener og begivenheder i den verden, der omgiver os.
Landet, vi bor i, har aldrig været isoleret fra omverdenen, men har stedse modtaget påvirkninger udefra, ligesom
i dag.
Udstillingens tekster er informative og kortfattede – og der er indhold der tilgodeser såvel læg som lærd. Det er
en klar overvejelse, at udstillingens mål er at stimulere gæsternes nysgerrighed efter at ville vide mere, og derfor
står udstillingen ikke alene. Således arbejdes der med flere andre elementer end selve udstillingen, der overvejende skal medvirke til, at de udstillede genstande fanger og bevæger den besøgende. Der vil således i den
kommende tid blive lavet en skriftlig vejledning med fokus på highlights. I stort set hele udstillingsforløbet kan
disse highlights bruges som indgang til rummenes øvrige fortællinger, da de rummer så mange aspekter, som
kan bredes ud over rummets øvrige fund. På Nationalmuseets hjemmeside vil der fra efteråret 2008 under temaet ”Møder med Danmarks Oldtid” blive fortalt uddybende om udvalgte fund og fundforhold – til forberedelse
eller efterbearbejdning i forbindelse med udstillingsbesøg. Hjemmesiden skal naturligvis indeholde de fængslende historier om fundene og deres betydning, men som noget nyt vil teknologien befordre, at brugerne selv kan
undersøge unikke og sarte genstande i en grad, der hidtil har været umuligt - selv i museets magasiner. Her vil
museets fineste genstande kunne studeres på 360 graders fotos af både forskere og almindeligt interesserede
over hele verden. Den helt unikke billeddokumentation skal i øvrigt udnyttes i det videre arbejde med museets
undervisningsmateriale, som bl.a. også vil blive tilgængeligt i alle landets skoler og andre museer via e-museum.

Udstillingen i tal
- Nyopstillingen af ”Danmarks Oldtid” er støttet med 36 mio. kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og er museets største udstillingssatsning i mange år.
- Udstillingen strækker sig over 2.200 m2 fordelt i 24 rum.
- Op imod halvdelen af de 12.000 historiske genstande er helt nye i forhold til den gamle udstilling.
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Sondering vedr. etablering af historisk center i Holm
Efter generalforsamlingen i Hjortspringbådens Laug den 5. marts 2008 blev tanken om at etablere et historisk
center i Holm præsenteret for de fremmødte medlemmer. En forudgående drøftelse med laugets bestyrelse gav
os et billede af, at en sådan tanke ikke var helt uden for pædagogisk rækkevidde. Og den umiddelbare tilbagemelding på præsentationen af denne ide’ var overvejende positiv.
For laugets øvrige medlemmer opridses der her kort, hvad ideen drejer sig om.
Først måske lige vor egen definition på et ”historisk Center”:
En lokalitet, hvor der er samlet aktiviteter med historisk indhold. Der er ingen dogmatiske begrænsninger med
hensyn til tema eller tilknyttede aktiviteter.
Formålet med at etablere et historisk center i Holm med lønnet ledelse/personale er dels at løfte Lindeværftet og
evt. andre seværdigheder i Nordborg-området op i den ”etablerede museumsverden” og dermed at glide ind under Museum Sønderjyllands kompetencer med hensyn til udvikling, formidling, administration og PR. Men også
for at bevare det frivillige arbejde i Lindeværftet. Vi tror, at dette fremover kan være svært at bevare, hvis ikke de
frivillige serviceres af nogle rammer, som ikke også trækker på deres ressourcer.
Grundstammen af alle de kræfter som stod bag projektet om at genskabe Hjortspringbåden med datidens materialer og værktøj er stadig med i Lindeværftets arbejde i en eller anden form. Med tiden skal der dog skabes et
nyt projekt, som kan generere nye/andre/flere frivillige. Ellers kan det blive svært at holde værftet i live, når kræfterne fra ”grundstammen” med tiden svinder ind. Det er således også i dette perspektiv, at ideen om historisk
center skal ses.
For frivillige skal der til. Det skal stadigvæk være laugets medlemmer, som føler ejerskab og ansvar for værft og
båd. Derudover forbinder vi et historisk center med aktiviteterne på et sådant sted. Aktiviteterne bør selvfølgeligt
linkes til centrets historiske indhold. Uden medvirken af laugets medlemmer kan aktiviteterne således heller ikke
få den fornødne kvalitet.
I Holm har vi for tiden Lindeværftet (Hjortspringbåden) og Jollmanns Gård. Disse attraktioner er helt unikke. Dette kunne evt. udvides med andre lokale samlinger samt en permanent udstilling af hele Marie Louise Stig Sørensens store arkæologiske materiale (ex. optegnelser om en gammel romersk landsby i Holm).
Der kunne skabes et attraktivt center med god synergi til Nordborg-områdets andre tilbud til turister og besøgende. Den korte afstand til Dyvig med vand og havn (og nok også et nyt etablissement!) bør også tænkes ind
som en spændende ramme – evt. sejlads med kopier af lindeværftets både. Og på sigt måske endda en afdæmpet og afstemt form for ”tivolisering”. Ligesom hos andre meget seriøse og velrenommerede museer.
For at starte processen har vi givet tilsagn om at skabe kontakten til andre interessenter i dette anliggende. Efter
denne kontakt vil det være naturligt at samles, så interesse og forventninger kan afklares. Efterfølgende bør en
arbejdsgruppe/et udvalg nedsættes, så rammerne for etableringen af centret kan tage form.
Foreløbigt er vi i færd med at sondere hos de øvrige interessenter. Nøjagtigt som hos Lindeværftet.
Det tager noget tid – vores kalender bestemmer her noget af farten. J.J. Kjær Rasmussen vil dog løbende blive
orienteret.
Med venlig hilsen
Jan Schaloske & Jens Chr. Hansen
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Referat fra medlemsmøde 5.maj 2008 kl. 19.00 på Lindeværftet.
1. Jørgen Kjær Rasmussen bød velkommen til de 27 medlemmer.
Telia Alsie til familiedag i 3F i Guderup: lauget laver udstilling.
Johannes Diederichsen trækker båden. Polititilladelse foreligger. Der skal være lys-bom og blinklys
monteret, og transporten skal foregå indenfor fastsat tidsrum.
Teltleje bliver 250 kr. pr telt. Vi opsætter teltene for at undgå skader fra ukyndige hjælpere.
Båden bliver stående på vognen på udstillingen. Vognen har fået helt nye dæk.
Medlemmer som er til stede: Knud, Chresten, Burt, Lisbeth, Lis, Sonja og Brian. (JJKR – LUR).
2. Dejbjerg-jernalder udflugten: JJKR gennemgik og kommenterede programmet. Der er tilmeldt 25 deltagere foreløbig, - sidste frist for tilmelding til turen er den 31. maj 2008.
Pris for buskørsel er 100 kr. / deltager. lauget betaler resten.
3. Niels Peter Fenger gennemgik det projekt, han arbejder med sammen med Valbjørn, angående bådens
afdrift med et ror eller to. Tre forskellige forsøgssejladser bliver arrangeret. Det første finder sted ved
medlemssejladsen den 21. juni. Der vil blive anvendt GPS- computer- vindmåler med kompas for at registrere afdriften.
4. Gæster:14. maj kommer Landbrugernes seniorklub ca.80 deltagere. Deles i to hold: Lindeværftet og
Jollmanns gård. Guider: Ingrid Dahl+ Arne Steffensen.
24. maj kommer Gl. Guderup Bylaug. 15-20 deltagere. Guider: K.V. Valbjørn og G. Smits.
26. maj kommer 60 skoleelever, 4.klasser. Deles i tre hold. Guider: JJKR+ Lis Carstensen.
5. Medlemssejlads den 21. juni. Gerne fuld besætning af hensyn til evt. forsøgssejladser. Besøg på Johannes Diderichsens strand/eng evt. med grill med egen medbragt grillmad.
Vi forventer en afslappet tur med evt. landgang m. kaffedrikning ved E Gaf.
6. JJKR opfordrer til principiel diskussion for at få medlemskommentarer til spørgsmålet om at bestyrelsen
evt. skal give tilladelse til Teambuilding Middelalder/vikings anmodning om at bruge Lindeværftet til deres klubvirksomhed.
Mange ytrede sig: Der vil blive problemer m. rengøringsansvar, Rygning bør stoppes. Det er i øvrigt et
generelt problem. Der er problemer med opbevaring at materialer, vi har problemer i forvejen. Der er
problemet med blankvåbentilladelsen og en række andre ting.
Gruppen sagde at alle, der kom på værftet var medlemmer af lauget, og var meget interesserede i at
lære noget om båden og dens vedligeholdelse. I øvrigt havde alle blankvåbentilladelse. Vi bør tænke på,
at vi er de unge, som kan afløse i lauget efterhånden.
JJKR: Vi bør huske, at det er organisationen, der i givet fald vil få tilladelsen og ikke de nuværende personer, som alle er medlemmer af Hjortspringbådens Laug. Det kan være et problem.
Konklusionen på den positive diskussion, som JJKR var glad for, var en generel betænkelighed.
Teambuildings medlemmer vil dog stadig være meget velkomne i Lindeværftet med deres aktiviteter om
tirsdagen.
7. Nyhedsbrevet: Der er deadline 6. maj kl.18.00 for nye indlæg.
JJKR henviste i øvrigt til Nationalmuseets nye udstilling, der åbnes den 17. maj: Se www.natmus.dk
8. Eventuelt: Ny folder er klar til udlevering, en sort/hvid til at sende ud til alle. Den ligger på vores hjemmeside, hvorfra den kan udprintes. Senere kommer en brochure i farver i farver beregnet til at guider kan
udlevere i forbindelse med besøg.
Der er nu købt en printer / scanner / kopimaskine til Lindeværftet.
JJKR vil gerne uddelegere specielle opgaver til medlemmer, eks. salgsafd. og PR-arbejdet.
Vi har bestilt en ny opvaskemaskine.
Ingrid Dahl opfordrer til at man kigger efter på tavlen og mærker af om datoen for vagten passer, så hun
ved om man kan komme den dag, så hun ikke skal til at ringe om accept.
Nyt vagtskema er på vej.
Anton Johnsen.6.maj 2008.
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