NYHEDSBREV
Maj 1996

SIDEN SIDST
Generalforsamling
Generalforsamlingen for 1996 blev afholdt d. 4/3 på Alsingergården i Svenstrup.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Formandens beretning blev godkendt (se efterfølgende).
Valbjørn, J.J. Kjær Rasmussen, N.P. Fenger og C.B. Hansen blev genvalgt, Erik Longfors blev valgt til suppleant og
Ejvind Boisen genvalgt som revisor.
Budgettet blev vedtaget med små ændringer og kontingentet
for 1996 blev uændret 100 kr.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig med K.V. Valbjørn
som formand, J.J. Kjær Rasmussen som næstformand, Leif
Stig Andersen som kasserer og Aage Jensen som sekretær.
Formandens beretning.
1995 var det fjerde hele år i laugets historie og det andet år, i
hvilket båden var under bygning. Året indeholdt såvel sorger
som glæder, såvel problemer som løsninger.
Byggegruppen.
Da året startede, var bundplanken under forberedelse til limning af de lister, hvormed den egentlige planke skulle gøres
bredere. Selve denne forberedelse var et meget stort arbejde. I
april kom Wahl fra Svendborg sammen med en hjælper og
foretog limningen over to dage. Resultatet blev godt.
Den næste stamme kom op fra Dyvig, blev flækket og nedhugningen til sideplanker påbegyndte. Også her var der en løs
kærne, hvorfor plankerne udhuggedes krumt rundt om den
løse kærne. I den ene ende bliver den knap bred nok. Planen
er ikke at lime på sideplanken, men acceptere den lidt smallere planke og så lime på rælingsplanken. Det er lykkedes at
finde tilfredsstillende træstammer til udhugning af stævnstykkerne.
Status ved årets udgang er, at bundplanken er 100% færdig,
de to sideplanker er 90 % færdige, forreste stævnstykke er
95% og agterste 60% færdig.
Bemandingen er tilfredsstillende i omfang og mødefrekvensen er fin.
Konstruktionsgruppen.
De nødvendige skabeloner er blevet fremstillet, og den nødvendige vejledning under bygningen har fundet sted. Aktiviteterne vedrørende den teoretiske behandling af bådens konstruktion har ligget stille i 1995.
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Udstyrsgruppen.
Ingen aktiviteter i 1995.
Smedegruppen.
Her er det aftalte antal spyd blevet fremstillet, ligesom det
første sværd er færdigt. Der er fremstillet en række "Hjortspringøkser", der er blevet "revet væk".
Bemandingen er fuldt tilfredsstillende.
Historiegruppen.
Valdemar Dreyers død var et hårdt slag for Lauget og for
gruppen.
Der var netop færdiggjort en skitse til en bog, skrevet af
Dreyer og Birgit Valbjørn, som skulle afrunde gruppens arbejde. Det er blevet besluttet at lade en redaktionsgruppe bearbejde skitsen henimod en bog til udgivelse.
Udstillingsgruppen.
Vi deltog i en udstilling og en demonstration af rebslagning
på museet ved Trelleborg. Der blev bl.a. fremstillet en lindebastfiskeline, der blev demonstreret ved fangst af en aborre.
Vi deltog i Nordborgs Påskeudstillingsaktiviteter. 500 mennesker besøgte Lindeværftet.
Naturvandringerne v/ Åge Jensen betød, at godt 200 besøgte
værftet.
Herudover blev der i løbet af året arrangeret en række separat
besøg, der vel har omfattet ca 200 personer.
Resultatet har absolut været tilfredsstillende, især ud fra at vi
ikke havde planlagt hermed i større omfang.
Forhandlinger med ejeren af Lindeværftet om en overtagelse
er i gang.
PR.
I forbindelse med de ovenfor anførte udstillingsaktiviteter, har
der været en række artikler, primært i JydskeVestk.
I slutningen på året havde vi igen en veldækkende reportage i
JV.
Financiering.
Vi fik et tilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond på 30.000
kr.
Herudover fik vi 5000 kr samt et videoanlæg fra Den Danske
Bank.
Endelig skaffede vi 12000 kr gennem egne aktiviteter, primært ved at henstille til alle voksne at betale 20 kr for at se
Lindeværftet. Denne aktivitet, som kun delvis var planlagt,
har den væsentlige betydning at være grundlaget for vort
fremtidige liv.
Dokumentation.
Der er blevet taget et stort antal billeder af arbejdet på Lindeværftet. Ligeledes er dele af aktiviteterne dokumenteret via
video. Antallet af udsendte papirsider til medlemsmappen har
været skuffende lille. Vort arbejde har ringe værdi, hvis det
ikke dokumenteres.

Vor første videofilm, "Vi gør det", er under oversættelse til
tysk.
Medlemspleje.
Vi var ved årets udgang 103 medlemmer. Vore medlemsmøder på Alsingergården bliver gennemgående besøgt af 20
personer. Dette tal er skuffende.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder og 9 medlemsmøder.
Videnskabeligt netværk.
I februar havde vi sammen med Folkeuniversitetet arrangeret
et foredrag af Flemming Kaul på Alsingergården.
Vi havde som sædvanlig besøg af Fl.Rieck med udgravere fra
Nydam i maj måned.
I juni fik vi besøg af den nye leder for Haderslev Museum,
Orla Madsen, der afløser Wulf Andersen som medlem i vort
videnskabelige netværk.
I efteråret fik vi et foredrag af Per Ethelberg, Hjemsted, om
jernalderlandsbyen sammesteds.
I august var Thorkild Tomassen fra Roskilde på besøg. Et
planlagt foredrag af Espen Kannegård i November måtte aflyses på grund af sygdom.
Afslutning.
Set under eet, har året været tilfredsstillende.
Knud V.Valbjørn, Formand.

Kølstrækningsfest
Det var i marts måned, at vi ville fejre, at vi var kommet så
langt, at man i tidligere tid ville have talt om kølstræk- ning.
Vore medlemmer mødte op i stort antal og hyggede sig med
MJØD og PØLSER og betragtede båden, for nu ligner den
faktisk en båd.
Våben, økser og udstyr blev beundret og der blev købt en
del af vore T-shirts ligesom man havde lejlighed til at se
videoen om båden og fundet.
Senere var der åbent hus og der kom virkelig mange fra hele
øen og Sundeved og mange spørgsmål blev stillet og besvaret af laugets medlemmer.
Ligesom de foregående dage mødte pressen op og benyttede
lejligheden til at tage billeder af de mange fremmødte. Vi
har fået en del presseomtale og PR og det var jo også meningen.
Bestyrelsen er af den formening, at det var en god lej-lighed
til at mødes dels med vore medlemmer og dels med de
mange interesserede fra den nærmeste omegn og at det kunne være en god ide at gentage sammenkomsten en dag med
sommerlige temperaturer.

Påskeudstilling
Ligesom sidste år deltog vi i Nordborgs Påskeudstilling. Vi
måtte desværre konstatere, at der kom mindre end halvt så
mange besøgende som sidste år, og tilsvarende færre bidrag
i vores indsamlingsbøsse. Vi fik indsamlet 1900 kr i modsætning til sidste års 3900 kr.

PLANER FOR NÆSTE KVARTAL
Vi har nu begyndt på at have åbent 3 gange om ugen og vi
håber hermed, at kunne forøge vores selvfinanciering af
byggeriets omkostninger.
Én af måderne er gennem brochurer, at udbrede kendskabet
til vores eksistens i turistforeninger, marinaer, vandrehjem
m.v. Denne brochure er fædig på dansk om få dage og om
kort tid også på tysk.
Det er så meningen, at vi vil aflægge besøg hos alle disse
institutioner og foreninger, for at skabe personlig kontakt til
Lauget.
Vi håber at rigtig mange vil aflægge et besøg på Lindeværftet og opfordrer vore medlemmer til at re- klamere for denne aktivitet.

MØDEKALENDER
Næste medlemsmøde på Alsingergården
2. sept. kl 19.30 (der er ingen møder juni-august)
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i
Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.
Hver lørdag har vi åbent i Lindeværftet kl 14-17.

Et manglende museum!
Under denne titel havde et af vore medlemmer Peter Petersen,
Ny Skovbøl, en kronik i JydskeVestkysten 18. april 1996.
PP fremkom her med en interessant tanke, nemlig at der skulle bygges et "museum" for jernalderbåde indeholdende såvel
Hjortspringbåden som en eller flere af Nydambådene i kopi
sammen med kopier og originaler af det yderlige fundmateriale. "Museet" blev foreslået lagt på vestkysten af Alssund nord
eller syd for Sandbjerg Slot. PP foreslår, at bestyrelserne for
Hjortspringbådens Laug og Nydamselskabet skulle samordne
planerne for udstilling og arbejde for ovennævnte.
Uden at vor bestyrelse eller medlemsmøde har overvejet sagen, tør jeg hævde at vi, uanset placering vest eller øst for
Alssund, tager afstand fra tanken. Det hænger sammen med,
at vore tanker for en fremtidig udstillingsvirksomhed baserer
sig på en lokal, folkelig opbakket og frivillig arbejdskraft. Vi
tror ikke, at en central udstillingsvirksomhed, der indeholder
begge fund, vil kunne tiltrække en sådan engageret frivillighed fra den anden side af sundet, og vi tror ikke, at en udstillingsvirksomhed kan leve selvstændigt uden frivillighed.
Dette betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med Nydamselskabet, der er iøjnefaldende synergimuligheder i et sådant
samarbejde.
Vi håndterer tilsammen Nordeuropa's fornemste skibsfund på
et koncentreret område, og det vil sagtens kunne fremstilles
positivt at have to udstillingsfaciliteter 30 min bilkørsel og
700 år fra hinanden.
Skulle andre medlemmer end dem, jeg har talt med, have
afvigende meninger end de fremsatte, vær da venlig at give
lyd fra sig i næste nummer af nyhedsbrevet, på det næste
medlemsmøde eller direkte til bestyrelsen.
K.V.Valbjørn, Formand.

International konference for skibsarkæologi.
Hvert tredie år afholdes der en international konference eller
symposium vedrørende skibsarkæologi. Symposiet foregår på
engelsk.
I 1997 vil det finde sted i Gdansk i Polen, 24-27 september.
Det hedder: The Eight International Symposium on Boat and
Ship Archaeology.
Vi har besluttet at udarbejde og fremsende to foredrag til dette symposium, omhandlende Hjortspringbåden og vort arbejde med rekonstruktionen.
1.Reconstruction of the HjortspringboatPhilosophy, Execution and analysis.
Forfattere: K.V.Valbjørn, H.P.Rasmussen, J.A.Jørgensen.
2.Reconstruction of the HjortspringboatTheoretical Performance and initial Test Results.
Forfattere: N.P.Fenger, H.Lumbye-Hansen.
I tilfælde af, at foredragene bliver accepteret, vil de fire førstnævnte deltage i symposiet, hvor vi også vil vise video.
Vi begrænser os imidlertid ikke til 4 deltagere. Hvis der er
flere, der mener at kunne få gavn af symposiet, kan de også
deltage. Laugskassen kan imidlertid ikke financiere hverken
forfatterskarens eller andre deltageres udgifter fuldstændig,
hvorfor alle må forvente at betale en væsentlig del selv. Under alle omstændigheder søger laugskassen, adskilt fra byggekassen, om penge til udgifterne hos fonde, der især støtter
sådanne aktiviteter.

Formand:
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:
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9, Havnbjerg, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 18 96
Øvr. bestyrelse: Chr. B. Hansen, Sønderlundvej 14,
6430 Nordborg
tlf. 74 45 91 45
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

SIDER TIL MEDLEMSMAPPEN
Vedlagt dette nyhedsbrev er der 4 sider til medlemsmappen.
De indsættes som fortsættelse til rapporten om bereg-ninger
punkt 2.5.1.
Nye medlemmer, der ikke har en medlemsmappe, kan købe
et eksemplar incl. alle de tidligere udsendte rapporter for
150 kr ved henvendelse til Leif Stig Andersen.

Folkeuniversitetet på Nordals orienterer.
Til medlemmerne af Hjortspringbådens Laug.
Folkeuniversitetet vil hermed give lidt information vedrørende det aflyste arrangement i efteråret 1995.
Som I sikkert erindrer var emnet:
Rekonstruktion af stenalderbåden fra Tybrind Vig
med museumsinspektør Esben Kannegaard som foredragsholder.

NÆSTE NYHEDSBREV
Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle
indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 19
august.

Folkeuniversitetet har, i samråd med K. Valbjørn, fastlagt en
ny dato for arrangementet. Man. d. 16. sept. 1996. Dette blot
til orientering, der vil komme udførligt program om Folkeuniversitetets samlede aktiviteter for den kommende sæson i
august måned i Alsposten.
Det egentlige formål med dette indlæg er at fortælle, at de der
betalte forud til efterårets arrangement, naturligvis kan få deres penge retur, dog har vi på nuværende tidspunkt valgt at
udskyde en evt. tilbagebetaling til vi ser, om ikke de samme
medlemmer, og selvfølgelig mange flere, skulle have tid og
lyst til at deltage denne aften.
De der har betalt, og som ved de er forhindret eller ikke ønsker at deltage kan til enhver tid kontakte undertegnede. Hvis
man ikke er klar over om man har betalt, kan jeg oplyse at vi i
disse registertider har folk stående på plus-listen.
På

Folkeuniversitetets
Bertil Nielsen
Hyldebærvej 1
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 46 93
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