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Generalforsamling
Generalforsamlingen for 1997 blev afholdt d. 3/2 på
Alsingergården i Svenstrup. Der var mødt ca. 20 medlemmer frem. Erik Longfors blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev fremlagt og godkendt (se
efterfølgende).
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Leif Stig Andersen, Jørn Anders Jørgensen og Aage
A. Jensen blev genvalgt, Jørgen Jessen blev valgt til
suppleant og Jørn Erhardsen genvalgt som revisor.
Budgettet blev vedtaget og kontingentet for 1997 blev
uændret 100 kr.
Konstituering
På bestyrelsesmødet d. 17/2 har bestyrelsen konstitueret sig. Der skete ingen ændring på posterne, så K.V.
Valbjørn fortsætter som formand, J.J. Kjær Rasmussen som næstformand, Aage A. Jensen som sekretær
og Leif Stig Andersen som kasserer.
Formandens beretning.
Året 1996 var det 5. år i laugets liv, og det 3. år, hvor
båden er under bygning. Året bragte sorger og glæder,
opmuntringer og vanskeligheder.
I 1996 døde C. A. Kofoed, et meget interesseret medlem I laugets historiske aktiviteter, og J. Skawbo Jensen, den bærende kraft i smedning. Æret være deres
minde.
Lauget.
Lauget har en medlemsskare på 106 medlemmer og da
det højeste medlemsnummer er 144, har vi kun mistet
38 medlemmer i løbet af laugets 5-årige historie, hvilket bestemt er acceptabelt..
Der har været afholdt 9 medlemsmøder i løbet af året,
desværre med stadigt svindende tilslutning. Det er
derfor besluttet at nedskære medlemsmøderne til 4 pr.
år og lade disse foregå på Lindeværftet.
Vi forventer, at mange medlemmer deltager heri.
For at fastholde informationen til medlemmerne, udsendes der kvartårlige nyhedsbreve, der er modtaget
godt.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Vi takker Alsingergården og Østerlundskolen for husly til disse to møderækker.
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Bådbygningen.
Konstruktion.
Aktiviteten her har været koncentreret om assistance
til byggegruppen vedrørende bådplankernes profiler.
Træ.
Der er skaffet træ til bådens forskellige løsdele.
Der mangler blot en passende kroget gren til fremstilling af det agterste rælingshorn.
Båden.
Året er gået med færdiggørelse af sideplankerne, begyndende montering af disse, start på bearbejdning af
rælingsplankerne samt begyndende fremstilling af
“løsdele”. Ved årets afslutning ser man en begyndende bådfacon tone frem og lugten af trætjære breder
sig.
Ved årets udgang har vi anvendt 5450 “mand”timer
på bygningen af båden, efter vi gik i gang i februar
94..
Disse timer inkluderer kaffepausen, der i sig selv er
væsentlig, idet der udover en tiltrængt pause med almindelig snak (socialt samvær kalder man det jo),
også indeholder drøftelser af opståede problemer.
Byggegruppen behøver 3-4 medlemmer mere.
Gruppen giver kaffe 1. tirsdag i hver måned kl. 20.30
til alle medlemmer. Kig ind.
Det videnskabelige netværk.
Vi havde i samarbejde med folkeuniversitetet besøg af
Esben Kannegård, der holdt foredrag om rekonstruktionen af Tybringbåden. E.K. demonstrerede også
fremstilling af flintøkser. Vi havde som sædvanlig
besøg af udgravningsholdet fra Nydam mose ledet af
Fl. Rieck.
Endelig har vi besøgt Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser i Roskilde for at drøfte vort
arbejde.
Drift og anlæg.
Lindeværftet.
Ingen væsentlige ændringer, dog er der ryddet godt op
foran porten, så der er parkeringspladser. Der er opnået en overenskomst med ejeren af bygningen om en
købsaftale vedr. bygningen med tilhørende areal ud
mod landevejen.
Finansiering.
Der er modtaget fondstilskud på 65.000 kr. Det antages, at med kommende års egenindtægter, har vi penge nok til at færdigbygge båden.

PR.
Der er, støttet af kommunen, fremstillet 3x4000 A5
brochurer på Dansk, Tysk og Engelsk og en del af
disse brochurer er uddelt til turistkontorer i landsdelen. Der er skrevet et par kronikker til dagblade.
Dagbladene har ligeledes skrevet nogle features og
artikler vedrørende vore aktiviteter.
Endelig har TV-Syd vist et indslag om lauget og bådbygningen.
Udstillingsvirksomhed.
Baseret på ovenstående har året fremvist gode resultater gennem besøg af interesserede. Det drejer sig om
lokale indbyggere, skoler, klubber fra nær og fjern,
erhvervsfolk på kursus på Danfoss fra 15 forskellige
lande og turister fra bådehavnene og sommerhusene.
Vores gæstebog taler sit tydelige sprog herom.
Den første video “Vi gør det” giver et godt bidrag til
gæsternes oplevelse.
Så mange medlemmer, der kan, opfordres til at støtte
denne aktivitet.
Dette kan gøres, dels ved at opfordre de klubber, som
man er medlem af, til at arrangere besøg og dels ved
fortsat at være fremvisere.
Aktiviteten udbreder kendskabet til båden, og den er
fremtidens financiering af laugets liv.
Dokumentation.
Medlemsmappen.
Til denne er udsendt et bidrag vedrørende stævnstykkernes forarbejdning, der er kommet et nyt bidrag
vedrørende hypotesen om stræktovet og endelig er
udsendt beregninger vedrørende bådens energibehov
under sejlads. Reelt er der udsendt for få informationer.
Gdansk.
I forbindelse med den 8. Internationale seminar for
båd og skibsarkæologi har vi fået godkendt indsendelsen af 2 foredrag.
Det første er en beskrivelse af vore arbejdsmetoder og
resultater, og det andet beskriver den teoretiske analyse af båden.
Seminaret finder sted i Gdansk i September 1997 og 4
medlemmer deltager.
Foredragene, der er på engelsk, vil senere blive udgivet på dansk, og sendt til medlemmerne
Jernalderbogen.
En komité arbejder løbende med at redigere de mange
indlæg, der blev skrevet i historiegruppens regi for at
beskrive tiden, da båden i 350 f.Kr. blev ofret i
Hjortspring mose. Tanken er at udgive en bog.
Fremstilling af funddele.
De sidste 2 sværd er under fremstilling. Der er blevet
fremstillet et kopi af et af de fundne skjolde i 96.

Video.
Der optages fortløbende optagelser til brug for film nr
2, der skal vise bådens bygning.
Foto.
Der tages løbende billeder af bådfremstillingen.
Internet.
Vi har besluttet os til at udsende rapporter og andre
informationer på Internettet.

Konklusion.
Alt i alt har året været tilfredsstillende, selvom vi
naturligvis er løbet ind i problemer af forskellig art.
De løses.
Vi burde nok have haft udnyttet flere af de mange
kvaliteter, som medlemsskaren indeholder, til gavn
for lauget.
Knud V. Valbjørn, Formand.
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Bygning
Vi planlægger med at lime ekstra træ i bredden på
rælingsplankerne i maj måned.
Vi regner med at have færdigmonteret de nederste
sideplanker i løbet af foråret.
Sideløbende begynder vi på fremstillingen af spanter
og padler.
Udstilling
Fra starten af april starter vi igen med at have åbent i
Lindeværftet hver lørdag kl. 14-17. Der bliver i løbet
af marts udsendt mødeplaner til de medlemmer, der
skal have vagt i værftet. Vi håber på en lige så god
opbakning som sidste år.
Vi håber at rigtig mange vil aflægge et besøg på Lindeværftet og opfordrer vore medlemmer til at reklamere for denne aktivitet.
Påskeudstilling
Som i de foregående år deltager vi i Nordborg kommunes påskeudstilling. Vi holder åbent i Lindevæftet
hver dag fra d. 27/3 til d. 31/3 kl. 13-17.
Bordgangsfest
I lighed med vores kølstrækningsfest sidste år planlægger vi søndag den 8. juni afholdelse af en bordgangsfest for at festligholde, at vi har fået monteret de
nederste sideplanker. Når vi nærmer os tidspunktet vil
I få en indbydelse til arrangementet med nærmere angivelse af klokkeslæt, men sæt allerede nu et kryds i
kalenderen.
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INTERNETTET
Vi har nu fået oprettet vores home-page på Internettet.
Siden fortæller om bådens historie og laugets arbejde
med at fremstille en fuldskala kopi af båden.
For at nå så stor en målgruppe som muligt er vores
home-page på engelsk.
Vores home-page kan findes på:
http://home6.inet.tele.dk/hjortspr

M ØDEKALENDER
Næste medlemsmøde på Lindeværftet 5. maj kl
19.30. Benyt Jer af lejligheden til at se hvor langt vi
er kommet med bygningen af båden.
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.
Hver lørdag fra april har vi åbent i Lindeværftet kl 1417.
Den første tirsdag i hver måned indbyder byggegruppen til kaffe og snak kl. 20.30 i Lindeværftet.
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Købsaftale

Den 17. februar underskrev Ingrid og Erling Jessen
den købsaftale om Lindeværftet med tilhørende areal,
som vi (bestyrelsen) havde underskrevet den 30. januar.
Vi har nu et år til at skaffe de tilladelser, der skal til
for at vi kan fungere på matriklen, som vi ønsker, og
til at skaffe de penge, der skal bruges til købspris,
omkostninger og ombygning.
Aftalen er, at hele bygningen afkortes med 3,75 m i
den ende, der ligger nærmest de øvrige bygninger.
Der skal overalt være mindst 2,50 meter fra murværket til skel. På siden ud mod Dyvigvej skal grundarealet skille, hvor bygningen er 25 m målt fra den sydlige
gavl.
Bygningen overtages med en nyopført endemur med
port, der hvor afkortningen er sket.
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Det næste nyhedsbrev udsendes i juni og eventuelle
indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest mandag
d. 19 maj.
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Formand:
Næstformand:
Kasserer:
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

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg

M EDLEMSMAPPER
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.

Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

