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SIDEN SIDST
Bygning af båd
I løbet af sommeren er byggegruppen kommet så langt, at
de to stævnstykker er blevet færdigtilpasset og syet på
bundplanken.
Der er monteret spantskabeloner af spånplade på bundplanken, så vi har den rigtige profil på båden, når de nederste
sideplanker i løbet af efteråret skal tilpasses bundplanken og
derefter syes fast. I forbindelse med monteringen af
spantskabelonerne er bundplanken blevet rettet op, så den er
helt lige. Efter spantskabelonerne er monteret ser båden
endnu mere imponerende ud, fordi man nu, ud over længden, også kan se hvor bred båden bliver.
Den ene rælingsplanke er blevet groft tilhugget, så den nu er
klar til det finere arbejde.
PR
Der er også sket en del på PR-siden i løbet af sommeren.
I starten af juli havde vi besøg af TV Syd, der sendte et 5
minutters indslag om aftenen.
Den 30. juli havde vi så besøg af Radio Syd, der sendte live
fra værftet mellem 16 og 18. Det blev i alt til ca. 10 minutters indslag blandet mellem andre indslag fra Nordborg.
Den samme dag var der en halvsides artikel i JydskeVestkysten.
Finansiering
Vi kan med glæde konstatere at vi har fået tilskud fra 3 steder i løbet af sommeren.
I maj fik vi et tilskud på 30.000 kr. fra foreningen Nationalmuseets Venner, som i sin tid stod for indsamlingen af
midler til genkonserveringen af den oprindelige båd i
1980’erne. Det ser vi som en anerkendelse af vores projekt
som en vigtig brik i studiet af Hjortspringbåden.
I juli fik vi et tilskud på 30.000 kr. fra Fabrikant Mads
Clausens Fond, som vi må takke for det store bidrag de har
ydet til projektet - uden dem ville det ikke kunne have været
gennemført.
I forbindelse med udsendelsen i Radio Syd fik vi overrakt
en check på 5.000 kr. fra Post Danmark, Aabenraa Postkreds
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Besøg fra Nydam.
Også i år har vi haft besøg fra udgravningsholdet fra Nydam
mose. Der var ca. 15 udgravere på besøg. De blev vist rundt
og fik forevist vores resultater siden de sidst var på besøg.
De gav udtryk for at de var imponeret af vores arbejde og
hvor meget vi havde nået siden sidst.
Udstilling
Det er ved at udvikle sig til en succes at holde åbent i værftet tirsdag, torsdag og lørdag. Alene i juli har der været ca.
300 besøgende, som har betalt næsten 4.000 kr. i entré.
Pæleorm
I januar 1994 blev 4 stk. lindetræer fældet i skovene ved
Paslek i Polen.
De ankom til Lindeværftet i februar, i marts samme år blev
de tre træer lagt i saltvand ved Dyvig bådelaug.
Træerne blev holdt under vandet af kontravægte.
De afsavede ender på træerne blev forseglet med tjære inden de kom i vandet.
I oktober 1994 blev den ene stamme hentet ud af vandet til
bearbejdning. Træet havde ingen tegn på pæleorm.
I efteråret 1995 konstaterede Dyvig bådelaug pæleorm i
fortøjningspælene.
Vi kontaktede Teknologisk Instituts træafdeling, der oplyste
at ormenes aktivitet var meget lav i koldt vand, så vi besluttede at lade træerne ligge vinteren over.
I marts 1996 blev stammerne hentet op til Lindeværftet.
Den største stamme lå på bunden med den lille oven på.
Den store stamme blev løftet til overfladen vha. en tømmerflåde - ca. 500 kg skulle stammen løftes med for at flyde
ved overfladen.
Efter afbarkning ved Lindeværftet sås tydeligt hvor pæleormene havde angrebet træerne. Den del af træerne, der var
i berøring med bunden og hvor de har ligget mod hinanden
var angrebet.
Angrebne områder

Ormen borer sig vinkelret ind i træstammen og drejer vinkelret og går derefter på langs i træet. Hullerne er ca. 8 mm
i diameter og har en længde på op til 50 cm. Træerne er
beskadiget i op til 5 cm. dybde.
Ormene er op til 15 cm lange, har i den ene ende en skal til
at bore med, resten er som en gople (vandmand).

PLANER FOR NÆSTE KVARTAL

HVAD KOSTER BÅDEN OG HVOR FÅR VI
PENGENE FRA

Bygning af båd
I løbet af efteråret skal vi have tilpasset og monteret de 2
sideplanker, hvilket vi forventer bliver et stort arbejde.
Sammenføjningen mellem bundplanken og sideplanken er
ca. 12 m lang, hvor fladerne skal tilpasses nøjagtigt, for at
undgå utætheder.
Stingene i syningerne sidder med 7-8 cm afstand, hvilket vil
sige at der skal laves ca. 160 sting i hver side.
Desuden skal der fremstilles tætningsmateriale - pølser af
fåreuld indfedtet i en blanding af oksetalg og linolie.
Sideløbende arbejdes der videre med fremstilling af de 2
rælingsplanker. De er desværre ikke er brede nok i sig selv,
så vi nødt til at øge dem i bredden ved at lime ekstra træ på,
ligesom vi gjorde på bundplanken.
Udstilling
Vi fortsætter med at have åbent for publikum i Lindeværftet
indtil udgangen af september.
Efter september vil der stadig blive arbejdet på båden tirsdag og torsdag, så hvis der kommer nogen forbi kan de godt
få sig et kig, men den officielle åbningstid stopper med udgangen af september.
Bestyrelsen arbejder videre med at skaffe lokaler til udstilling af båden når den er færdig.

SPECIALARRANGEMENTER
I årets løb har der været en række specielle arrangementer
på Lindeværftet. Arrangementer, der enten har givet PR
eller penge.
Danfoss har haft flere hold af medarbejdere fra ind- og udland til foredrag og forevisning. Ligeledes har Sct. Georgsgilderne fra Odense været på besøg. TV Syd, JydskeVestkysten og Radio Syd har aflagt os besøg for at lave udsendelse eller artikel. Sidst har vores borgmester besøgt værftet, som guide for personalet i Superbrugsen i Guderup. De
skulle gøres nysgerrige.
Forskellige af laugets medlemmer har været kontaktmænd
og arrangører - nogle gange har der været kort tid fra kontakttidspunkt til afholdelse af det ønskede besøg. At det er
blevet en række succeser skyldes, at kontaktmændene har
reageret hurtigt og effektivt, og at der har været stor opbakning fra de laugsmedlemmer, der er blevet bedt om at møde
frem for at yde en indsats.
Alle medlemmer bedes "holde antennerne ude" for også på
denne måde at udbrede kendskabet til vores projekt og øge
vores indtjening.

J. J. Kjær Rasmussen

I forbindelse med udsendelsen i Radio Syd lavede vi en
opgørelse over hvad projektet har kostet fra vi startede i
1991 og indtil juli i år.
Køb af træ i Polen samt hjemtransport
Husleje og indretning af lokaler
Andet
Samlede udgifter fra start til nu

150.000 kr.
150.000 kr.
50.000 kr.
350.000 kr.

Pengene til projektet er sponsoreret af :
Fabrikant Mads Clausens Fond
Nationalmuseets Venner
Nordborg Kommune
+ rente- og afdragsfrit lån på
Rockwool-fonden
UNI-Danmark (Unibank)
Sydbank Sønderjylland
Lions Club Als Nørherred
Den Danske Bank
Post Danmark, Aabenraa Postkreds
I alt

262.000 kr.
30.000 kr.
25.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
10.000 kr.
10.000 kr.
7.500 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
424.500 kr.

Ud over penge har vi modtaget støtte fra:
Kontor Syd
PC til fremstilling af tegninger
Den Danske Bank Fjernsyn + video
Als Byggecenter
Transport af træ på Als
Favør Havnbjerg
Leje af fjernsyn + video til udstilling
Endelig har vi selv skaffet 33.000 kr. i form af entré, foredrag og specialarrangementer, samt kronikker i aviser.

Folkeuniversitetet på Nordals orienterer.
Folkeuniversitetet afholder arrangementet
Rekonstruktion af stenalderbåden fra Tybrind Vig
med museumsinspektør Esben Kannegaard som foredragsholder. Der vil blive vist lysbilleder og video om rekonstruktionen.
Arrangementet afholdes Man. d. 16. sept. 1996 kl 19.30 på
Alsingergården. Prisen er 45 kr.
Se i øvrigt annonce i Alsposten fra d. 20. august.

På

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

vegne

STATUS FOR EGENINDTÆGTER I 1996

BROCHURE

Kronikker
Specialarrangementer
Besøg i Lindeværftet
Antal besøgende
Antal
gæster
350

Kr.
8.000

Ud over siderne til medlemsmappen er der vedlagt et eksemplar af vores brochure.
Vis den til venner og bekendte, foreninger o.lign. og opfordr dem til at besøge os.
Hvis I gerne vil have flere brochurer kan de rekvireres hos
Aage A. Jensen. Brochurerne foreligger på dansk, tysk og
engelsk
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Det næste nyhedsbrev udsendes i december og eventuelle
indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 18.
november.
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MØDEKALENDER
Vi har til og med juli måned haft en egenindtægt i form af
entré i Lindeværftet, specialarrangementer og kronikker på
19.480 kr.
Vores budget for hele 1996 lød på 16.000 kr., så vi kan med
glæde konstatere at dette punkt på budgettet bliver en del
højere end forventet.
Det store besøgstal i marts hænger sammen med kølstrækningsfesten, i april var det specielt påskeudstillingen der
trak. Juli har været den bedste måned besøgsmæssigt, så det
var godt at vi besluttede at holde åbent også i denne måned,
selv om det ikke var planen i første omgang. Det lykkedes
dog at finde frivillige nok til at tage vagterne.

Medlemsmøder på Alsingergården
7. okt., 4. nov., 2. dec. alle kl 19.30
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i
Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.
Hver lørdag indtil udgangen af september har vi åbent i
Lindeværftet kl 14-17.

NAVNE OG ADRESSER
Formand:

SIDER TIL MEDLEMSMAPPEN

Næstformand:
Kasserer:

Vedlagt dette nyhedsbrev er der følgende sider til medlemsmappen.
• Medlemsliste
• Videnskabeligt netværk
• Fremstilling af stævnklodser

Sekretær:

Knud V. Valbjørn, Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 15 83
J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 06 27
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9, Havnbjerg, 6430 Nord-

borg
tlf. 74 45 18 96

Øvr. bestyrelse: Chr. B. Hansen, Sønderlundvej 12, 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

Nye medlemmer, der ikke har en medlemsmappe, kan købe
et eksemplar inkl. alle de tidligere udsendte rapporter for
150 kr. ved henvendelse til Leif Stig Andersen.

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg
Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

