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S IDEN

SIDST

Bygning
Vi er nu færdige med monteringen af de to nederste
sideplanker. De flækker i de nederste sideplanker vi
omtalte i sidste nummer af nyhedsbrevet er nu blevet
repareret på samme måde som der var blevet repareret
på den oprindelige båd. Reparationerne foretages ved
at der lægges en tynd liste på ydersiden af planken
med tætningsmateriale imellem. Derefter syes listen
fast til planken. I bagbords side er der lavet en reparation på lidt under en meter. I styrbord side er der lavet
to reparationer på til sammen ca. 3 meter. I styrbords
side har planken dog flækker i ca. halvdelen af plankens længde, så der mangler stadig at blive repareret
en del.
Syhullerne er blevet tætnet med oksetælle.
Kølhornet i stævnen er blevet midlertidigt monteret
og passet til sammen med kølplanken. Kølhornet i
agterstavnen er ved at blive hugget til.
Vi er stadig i gang med at tilpasse de stykker træ, der
skal limes på rælingsplankerne, for at gøre dem bredere, så limningen er endnu ikke påbegyndt.
Udstilling
I Lindeværftet har vi fået lavet et hjørne hvor vi har
samlet vores prøvestykker, højdemodellen over Als,
vores våbenkopier og modellen af Hjortspringbåden.
Det har gjort vore udstilling meget mere indbydende
for vores gæster.
Medlemsmøde
I august holdt vi et medlemsmøde der primært drejede
sig om huggeteknik. Formålet med mødet var at prøve
at få gjort flere interesserede i at hugge. Det resulterede i at vi fik et par stykker i gang med at hugge padler.
Bordgangsfest
Vi havde inviteret til fest den 8. juni i anledning af, at
vi havde fået syet sideplankerne fast og for at vore
medlemmer selv kunne se, hvor langt vi var kommet.
Det er jo dejligt, at så mange følger en sådan invitation, så der bliver lejlighed til at snakke om arbejdet og
bestyrelsens planer for fremtiden.

2. årgang

Nr. 3

At man så også kunne iagttage, hvordan laugets medlemmer fremstillede reb af lindebast til sammensyning
af båden, samt glæde sig over en model af båden i
størrelsesforholdet 1:10, har nok været en god grund
til at komme.
I løbet af eftermiddagen fik vi flere gaver, idet Danfoss kom
med indtægten fra den polske koncert på Nørherredhus,
SydbankSønderjyland kom med et rør til opbevaring af den
omtalte model og endelig kom Kontor Syd med en computer til at beregne diverse ting til båden.

Der blev som sædvanligt solgt mjød, øl, vand og pølser, som gav et beskedent overskud på 262 kr.
Udstillingsbygning
Vi har fortsat arbejdet med at skaffe penge til køb og
indretning af Lindeværftet. Vi har foreløbig fået følgende bidrag.
 25.000 kr. fra Skibsreder Michael Jebsens Fond
 150.000 kr. fra Nordborg Kommune (som lån, der
er rente- og afdragsfrit i 10 år)
 25.000 kr. fra Knud Højgaards Fond
 6.000 kr. fra den polske koncert på Nørherredhus
 30.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond
Der udover har vi fået afslag fra A.P. Møllers fond,
Brdr. Hartmanns fond, Augustinusfonden, Åge og
Anna Gram fonden, samt Sønderjyllands Amt.

P LANER

FOR NÆSTE KVARTAL

Bygning
Vi fortsætter med tilpasning af træstykker til limning
på rælingsplankerne og håber så vi kan komme i gang
med selve lime-processen.
Sideløbende fortsætter vi med at reparere flækkerne i
styrbords sideplanke, samt at fremstille kølhorn.
Udstilling
Vi slutter sæsonen med lørdagsåbent i værftet med
udgangen af september. Der vil dog stadig være åbent
tirsdag og torsdag aften, når der arbejdes på båden.
Selv om man ikke er aktiv hugger er man velkommen
til at komme alligevel og vise eventuelle gæster rundt
i værftet, for at aflaste huggerne fra denne aktivitet.

P LANER

FOR NÆSTE KVARTAL

(FORTSAT)

Arkæologi-konference i Polen
Som tidligere omtalt deltager 4 medlemmer i The
eight International Symposium on Boat and Ship Archaeology i Gdansk fra 24-27 september. Vi bidrager
med 2 foredrag til konferencen.
Resultatet af vores deltagelse i konferencen vil fremgå
af næste nyhedsbrev.
Bestyrelsen
Bestyrelsen arbejder videre med at skaffe penge til
køb af værftet, bl.a. ved at se på om vi skal lave en
anden strategi for fondsansøgninger.

H VAD

FORTÆLLER GÆSTEBOGEN ?

De fynske bynavne fik mig til at mindes min barndoms geografiundervisning, da vi lærte dem på remse.
De var der næsten alle.
Fra den store verden har der været besøg fra Tyskland
(rigtig mange), Norge, England, Holland, USA, Sverige, Island, Grønland, Canada, Polen, Letland, Spanien, Frankrig, Schweiz, Indien, Kina, Bangladesh og
Rumænien.
Ved skrivningen af dette indlæg kom jeg til at tænke
på, om alle laugets medlemmer har set båden? For
nylig? Ellers er chancen der tirsdag og torsdag aften,
hvor vi arbejder i værftet. Den første tirsdag i hver
måned er der endvidere kaffe til alle medlemmer, der
kommer.
13.08.97
J. J. Kjær Rasmussen

At kigge i gæstebogen på Lindeværftet er opmuntrende og fornøjeligt.

I

Jeg har gjort det en torsdag aften, mens Ib, Jørgen
Hans Peter og Johannes lavede arbejdet med at hugge
i rælingsplanke og stævnhorn.

Det er titlen på det miniature-scenarium som blev
præsenteret på Historiecenteret Dybbøl Banke den 12.
september.

Der var megen overraskelse, glæde, beundring og anerkendelse i mange bemærkninger fra en hel del af de
besøgende. Eksempler er: "Historisk enestående projekt", skriver en skoleinspektør. "Det er rigtig imponerende, og det er fyldt med en masse værdier, som vi
andre kan få glæde af" fortæller en kinesisk pige på
fejlfrit dansk. Hvad hun har skrevet på kinesisk kan
jeg ikke gengive korrekt. En har skrevet: "I er modige!" Ord som spændende, meget interessant, tak,
smukt og grundigt arbejde ses ofte.

Scenariet kan nu ses i historiecenteret og det er nok
værd at gå efter. Både og krigere er udført i plastik i
størrelsesforholdet 1:75 og der er 3 både og 66 angribende krigere og 54 alsingere.

Også rundviserne bliver meget positivt omtalt flere
steder i gæstebogen. Både Jørgen Jessen og Johannes
Diederichsen bliver således nævnt ved navn. Det
snakkede vi noget om den torsdag aften, og vi andre
tre var enige om, at de nok havde lovet kaffe til de
pågældende gæster, hvis de ville skrive noget pænt
om dem.
Hvor kommer de så fra, alle vore gæster (ca. 750 siden 5. april = ca. 15 pr besøgsdag i gennemsnit)
Mange kommer selvfølgelig fra Nordborg kommune
og det øvrige Als. Folk i vores hjemegn bakker os
meget op ved deres besøg.
Talrige stednavne fra det øvrige Sønderjylland ses
også i bogen.
Kendskabet til os og vores projekt er dog nået ud i
alle kroge af Danmark, ja langt ud over de danske
grænser.
Af danske bynavne fra bogen kan nævnes: Vejle,
Odense, Århus, Assens, Vanløse, Vordingborg, Silkeborg, Nakskov, København, Horsens o.s.v., o.s.v..

STRIDENS EGNE

Der var fra Hjorspringbådens Laug mødt 5 bestyrelsesmedlemmer, der fik en grundig gennemgang af de
forudsætninger, der fra skaberen af scenariet ingeniør
Lars Heckermann, er lagt til grund for scenariet.
Som modstykke til miniaturerne havde vi medbragt
padleårer, spydspidser, Hjortspringjern og skjold i
størrelseordnen 1:1 og kunne derved præsentere det vi
arbejder med i lauget.
JydskeVestkysten har skrevet en interessant artikel
med et billede af scenariet i avisen den 13/9.
Aage A. Jensen.

M ØDEKALENDER
Næste medlemsmøde i Lindeværftet mandag 3. november kl. 19.30.
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.
Den første tirsdag i hver måned indbyder byggegruppen til kaffe og snak kl. 20.30 i Lindeværftet.

STATUS FOR EGENINDTÆGTER I FØRSTE 3 KVARTALER I 1997
Besøg i Lindeværftet
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Vi har til og med 14/9 haft en egenindtægt på ca. 20.700 kr. Vores budget lød på 20.000 kr., så vi har altså lige passeret
budgettet. 4. kvartal 1996 gav indtægter på lige under 1.000 kr., og vi mangler sidste halvdel af september, så vi ender sandsynligvis med egenindtægter for 1997 på godt 22.000 kr.
Indtægterne fordeler sig med 18.900 kr. fra entré i Lindeværftet og 1.800 kr. fra specialarrangementer.
Der har foreløbig været ca. 940 besøgende i Lindeværftet med hovedvægten på de 3 sommermåneder. De store besøgstal i
marts stammer fra påskeudstillingen.

H JORTSPRINGBÅDEN

PÅ INTERNETTET

Nedenstående graf viser hvor mange personer, der har besøgt vores hjemmeside på internettet siden vi startede i februar. Til
og med uge 37 har vi haft 550 gæster. I uge 32 bragte Ingeniøren vores internat-adresse, og vi kan se effekten i de efterfølgende uger. Gennemsnitlig har vi haft besøg på vores hjemmeside af 17 personer pr. uge.
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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.

N AVNE

NYHEDSBREV

Det næste nyhedsbrev udsendes i december og eventuelle indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest
mandag d. 17 november.
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Formand:
Næstformand:

Sekretær:
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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

TIL MEDLEMSMAPPEN

Vedlagt er en ny medlemsliste, der indsættes i afsnit 1
i medlemsmappen.
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Kasserer:
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U G E i 1997

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg
Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

