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VI INVITERER VORE MEDLEMMER TIL INDVIELSE AF

LINDEVÆRFTET
SØNDAG, DEN 17. MAJ KL. 1400 TIL 1700
DET

ER EN OVERSKRIFT, SOM VI ALLE HAR VENTET PÅ I LANG TID OG SOM VI I
BESTYRELSEN ER MEGET GLADE FOR AT KUNNE SENDE TIL VORE MEDLEMMER.

DET DER LIGGER BAG ER AT VI NU HAR KØBT BYGNINGEN, HVOR VI HAR ARBEJDET PÅ
BÅDEN I 6 ÅR. OG NU VIL VI GÅ I GANG MED AT GØRE DET SYNLIGT OGSÅ OVERFOR
OFFENTLIGHEDEN, AT DER NU VIL SKE FORBEDRINGER AF BYGNINGEN OG
OMGIVELSERNE I DET TEMPO, SOM ØKONOMIEN TILLADER.
MAN

VIL VED BESØGET KUNNE SE, AT BÅDEN NU ER ET STYKKE NÆRMERE
FÆRDIGGØRELSEN. MAN VIL KUNNE STIFTE BEKENDTSKAB MED

JERNALDERFAMILIEN
MAN

VIL KUNNE HØRE OM PLANERNE FOR INDRETNINGEN AF BYGNINGEN, MAN VIL
KUNNE HØRE LIDT OM DE PLANER, DER ALLEREDE ER FOR EN FESTLIG INDVIELSE AF
BÅDEN I FORÅRET 1999.

DER

VIL MÅSKE OGSÅ FOREKOMME ENKELTE OVERRASKELSER, SÅ DER ER AL MULIG
GRUND TIL AT TAGE FAMILIEN OG VENNER MED FOR AT OPLEVE DEN FØRSTE FEST I
VORT EGET HUS.

SOM SÆDVANLIG VIL DER VÆRE MULIGHED FOR AT KØBE

PØLSER, ØL OG VAND
LIGESOM DET VIL VÆRE MULIGT AT NYDE ET GLAS MJØD.
KOM OG HYG JER SAMMEN MED OS – VELKOMMEN PÅ LINDEVÆRFTET!
HJORTSPRINGBÅDENS LAUG
P. B. V
AAGE A. JENSEN
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S IDEN

SIDST

Generalforsamling
Generalforsamlingen for 1998 blev afholdt d. 2/2 på
Alsingergården i Svenstrup. Der var mødt ca. 25 medlemmer frem. Erik Longfors blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev fremlagt og godkendt (se
efterfølgende).
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Knud V. Valbjørn, Jørgen Kjær Rasmussen og Niels
Peter Fenger blev genvalgt til bestyrelsen. Chr. B.
Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Erik
Longfors valgt. Poul Erik Nørgaard blev valgt som
suppleant i stedet for Erik Longfors og Ejvind Bojsen
blev genvalgt som revisor.
Budgettet blev vedtaget og kontingentet for 1998 blev
uændret 100 kr.
Konstituering
På bestyrelsesmødet d. 2/3 har bestyrelsen konstitueret sig med K.V. Valbjørn som formand, J.J. Kjær
Rasmussen som næstformand, Erik Longfors som sekretær og Leif Stig Andersen som kasserer.
Beretning for året 1997.
1997 var det 6. hele år i laugets historie og det 4. år,
hvor vi arbejdede på båden.
Medlemsplejen.
Der er uændret godt 100 medlemmer i lauget. Medlemsskaren er stabil. På langt sigt vil vi få det problem, at gennemsnitsalderen bliver lovlig høj, jeg vil
gætte på, at den stiger med 11 måneder hvert år. Det
kan jo ikke være de nuværende medlemmers problem,
vi bliver jo 1 år ældre hvert år og har været glade for
året, men det er et problem for bestyrelsen, der hermed opfordres til at rekruttere en række yngre medlemmer i det nye år. Dette er dog en aktivitet, der ikke
kan overlades til bestyrelsen alene, alle medlemmer
bør føle en pligt til at interessere naboens søn eller
datter i at deltage aktivt i Lauget.
Der har været afholdt 3 medlemsmøder i 1997 med et
skuffende deltagerantal. Vore nyhedsbreve har til dels
afløst medlemsmøderne, og de er af høj kvalitet.
Der blev afholdt en “bordgangsfest” i juni med god
tilslutning.
Bådbygningen.
I løbet af 97 blev sideplankerne færdiggjorte og monterede. Kølhornene blev monterede, det ene mangler
endelig finish. Rælingsplankerne blev bearbejdede og
den ene fik pålimet en række planker for at gøre den
bredere. Arbejdet skrider fremad og forskellige vanskeligheder overvindes, kvaliteten er udmærket.
Jævnsides med fremstillingen af selve skroget, er der
gang i fremstillingen af dele til spantsystemerne.
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Den udsendte dokumentation er fortsat beskeden, medens fotograferingen af alle detailler i bådbygningen
er intens.
Bemandingen af bådbygningen har været stort set tilfredsstillende, måske en anelse i underkanten i de to
første kvartaler, men i de to sidste kvartaler i 97 indhentede vi det med 1330 loggede timer. Ved udgangen af 97 har vi i alt arbejdet 7700 timer på båden.
Værkstedsgruppen.
Der har været en løbende opfølgning og aktivitet vedrørende behovet for faciliteter i Lindeværftet.
Smedegruppen.
Ingen aktiviteter, så at sige.
Historiegruppen.
Den nedsatte redaktionskomité arbejder støt med redigeringen af vor historiefortælling om Als i keltisk
Jernalder. Ved årsskiftet var redaktionsarbejdet 80 %
færdigt.
Udstyr.
I 1997 påbegyndtes et arbejde med at opstille en jernalderfamilie ved hjælp af voksmannequiner, iklædt
kopier af fundne klædedragter fra den tidlige Jernalder.
Udover tøjet skal også fremvises nåle, fibler, våben
og andet udstyr.
Udadvendt information.
Denne aktivitet har været stadig stigende i løbet af
årene og den har været intens i 1997.
Kopierne af våben, skjolde, udstyr samt kopien af båden i skala 1:10 har været udstillet hos Sydbank og på
biblioteket.
I løbet af året har Lindeværftet haft besøg af ca 1050
personer, der har fået foredrag om baggrunden, fået
en fremvisning af arbejdet og set videoen.
Vores hjemmeside på Internettet, der blev etableret i
februar 97, har været “besøgt” ca. 900 gange. Vi har
nu ca. 25 sider på Internettet.
Endelig har vi holdt to foredrag i Gdansk ved det 8.
internationale marinarkæologiske symposium i september 97. Her uddelte vi 2x50 særtryk af disse foredrag.
Kendskabet til Hjortspringbåden er steget betydeligt takket være vort arbejde.
Hjortspringbådens Hal.
I begyndelsen af året blev der truffet en købsaftale
med ejeren af Lindeværftet.
Efterfølgende har der været en kraftig indsats for at
rejse penge til køb og ombygning af Lindeværftet,
desværre med et utilfredsstillende resultat. Tallene
fremgår af regnskabet.

Fremtiden.
Baseret på erfaringer fra året bør vi alle fokusere på
følgende aktiviteter:
1. Skaffe yngre, aktive medlemmer.
2. Fortsætte takten i bådbygningen
3. Fastholde de aktive gennem udlicitering af opgaver,
også bestyrelsesopgaver.
4. Intensivere PR-arbejdet
5. Erhverve Lindeværftet (finansielt og juridisk).
6. Dokumentere kraftigere.
7. Forøge samarbejdet med arkæologiske enheder.
8. Skaffe vogn til båden, når den skal i vandet.
9. Planlægge indvielse og afprøvning.
Konklusion.
Året har været tilfredsstillende. Vi kan sagtens finde
svagheder, men med en indsats som vist i 1997 og
med en forøget fokus på ovennævnte aktiviteter, er
lauget levedygtigt.
K. V. Valbjørn

Ekstraordinær generalforsamling
Den 21. april blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for at orientere om købet af Lindeværftet
og få foretaget ændringer i vedtægterne.
Vi har besluttet at købet Lindeværftet af den nuværende ejer Dyvig Marine med en kontant betaling på
200.000 kr. og 150.000 kr. afdraget over 5 år rentefrit.
Udover bygningen køber vi godt 3.000 m2 grund primært mellem bygningen og Dyvigvej.
For at lauget kan stifte gælden på 150.000 kr. mod
pant i bygning og grund har bestyrelsen ønsket at sikre at laugets medlemmer ikke kommer til at hæfte for
gælden. Derfor blev der vedtaget følgende ændringer
til vedtægterne:
I paragraf 2 tilføjes sætningen:
Foreningen må ikke drive erhvervsmæssig virksomhed.
Følgende paragraf tilføjes:
§ 5 Økonomisk hæftelse.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for
foreningens gæld.
Paragrafferne 5 til 9 omdøbes til 6 til 10. Referencer
til disse paragraffer rettes ligeledes.
De rettede vedtægter er vedlagt dette nyhedsbrev.

Arbejdet i Lindeværftet
Siden sidst er den anden rælingsplanke blevet øget i
bredden, og huggerne er nu i gang med den endelige
bearbejdning.

Den ene rælingsplanke skal dog stadig have erstattet
en del af træet til selve rælingen pga. huller fra pæleorm. Begge rælingsplanker har været monteret midlertidigt, for at få mærket op til klamper. Det var et imponerende syn at stå og kigge hen over båden da rælingsplankerne var monteret – det viste virkelig hvor
stor båden bliver.
Sideløbende med bearbejdningen af rælingsplankerne
bliver der arbejdet på tofter og kølhorn.

U DSTILLING

AF J ERNALDERENS
KLÆDEDRAGTER .
Den annoncerede udstilling af mannequiner, der er
iført Jernalderens klædedragter, er nu opstillet på
Lindeværftet. Figurerne er iført efterligninger af klædedragter fra jernalderen, i størst muligt omfang fra
den keltiske Jernalder, ellers fra den første del af den
romerske Jernalder. Der er litteraturreferencer til de
fund, der har dannet baggrund for dragterne og deres
detailler, med henblik på evt. uddybelse af emnet.
Vedlagt findes en beskrivelse med referencer. Denne
beskrivelse er også ophængt på værftet.
Hele aktiviteten har kostet godt 2000 kr. Dette lave
beløb skyldes ikke mindst medlemmers indsats og
sponsorers velvilje.
Birgit Valbjørn.

O FFENTLIGGJORTE

ARTIKLER .

Som omtalt i det forrige nyhedsbrev, fremlagde vi to
artikler på “The 8. International Symposium on
Boat and Ship Archaeology” i Gdansk september
1997. Disse artikler er nu oversat til dansk og er vedlagt dette nyhedsbrev.
Som omtalt er det tanken, at trykke artiklerne på såvel
engelsk, dansk og måske tysk og udbyde dem til salg
på Lindeværftet.
Knud V. Valbjørn

U DSTILLING I H JEMSTED
O LDTIDSPARK
I påskedagene åbnede Hjemsted Oldtidspark årets nye
udstilling. Parken har lejet vores to prøvestykker og
en del andre af vores ting og kopier fra fundet hele
sommeren.
I et lokale beregnet til skiftene udstillinger har man i
år lavet en udstilling omkring bygningen af
Hjortspringbåden. Prøvestykkerne er sat frit op på
gulvet og tingene er sammen med forstørrede fotografier fra Lindeværftet sat meget flot op i montrer,
sammen med tekster på dansk og tysk.
Lauget havde i 4 af påskedagene medlemmer, der arbejdede og fortalte om båden i et af parkens aktivitetshuse.
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Det er meningen at vi i løbet af sommeren skal derover igen i 4 dage, nemlig den 27. og 28. juni og den
15. og 16. august. Medlemmer, der har lyst til at gøre
et stykke arbejde for lauget og samtidig få mulighed
for at se parken, kan melde sig til mig, Jørn Anders
Jørgensen tlf. 74 45 85 03.
Det er ikke nødvendigt at være aktiv i selve byggeriet,
bare man er villig til at tale med de besøgene og forklare om byggeriet og lauget. Der er ingen udgifter
forbundet med besøget.
Vi, der var med i påsken, var meget imponerede over
den flotte udstilling og vi kan kun anbefale folk at
tage over og se udstillingen, museet og aktivitetsparken.
På Lindeværftet har vi deres aktivitetskalender for
1998. Det er nok en god ide at se kalenderen før man
besøger parken, da de har forskellige aktiviteter igennem hele udstillingsperioden.
Jørn Anders Jørgensen.

Å BNINGSTIDER PÅ L INDEVÆRFTET /
B ESØG PÅ L INDEVÆRFTET .
Så er vagtplanerne for lørdagsåbningerne 1. april – 1.
oktober og åbningsdagene i Påsken 1998 lavet og
sendt ud til de medlemmer, jeg har udpeget til at tage
en tørn. Arbejdet er fordelt på så mange som muligt,
og jeg fornemmer, at fordelingen er blevet vel modtaget. Tak for det.
Udover ovennævnte åbningstider, har enkelte medlemmer altid mulighed for at vise Lindeværftet frem
for interesserede, der henvender sig. De, der ikke har
nøgle selv, kan låne hos en fra bestyrelsen eller byggegruppen (henvend jer evt. til undertegnede – tlf. 74
45 06 27).
Der er en række vigtige ting at huske ved sådanne besøg:
 Du har ved sådanne fremvisninger ansvaret for
båd, inventar og udstyr.
 Ønsker du at vise videofilm, skal videoapparatet
tændes mindst 10 minutter før forevisningen (fugt i
apparatet).
 I protokollen anbragt på bordet ved døren til "kontoret" vil vi gerne have at du noterer antal besøgende og at du skriver dit navn.
 Alle besøgende over 14 år skal betale 20 kr. til
"Kirkebøssen" ved udgangsdøren.
 Dan Feldfoss's model i plexiglasrøret skal tildækkes igen.
 Du slukker for video og lys, når I forlader værftet.
God fornøjelse!
J. J. Kjær Rasmussen
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P ÅSKEUDSTILLING
Som i de foregående år har vi også i år deltaget i
Nordborg kommunes påskeudstilling. Vi havde åbent
de fem påskedage fra kl. 13 til 17.
Der kom ca. 200 besøgende nogenlunde jævnt fordelt
på de fem dage og det gav en indtægt på 2.400 kr.
Fra 1. januar til og med 21. april har vi haft ca. 360
besøgende og har derved haft en indtægt på 5.700 kr.

H JORTSPRINGBÅDENS

INDVIELSE

Vi har efterhånden arbejdet en del år med bygning af
Hjortspringbåden. Der er endnu en del at gøre, men
der er grund til at tro, at båden er færdigbygget i løbet
af det næste år. Efter færdiggørelsen skal der foretages en række tekniske afprøvninger, men begivenheden skal naturligvis også markeres på en iøjnefaldende måde.
Til det formål er der etableret en gruppe med følgende medlemmer:
Birgit Hvirgel Rasmussen
Jørn Fløcke
N. P. Fenger
Desuden har Birgit Valbjørn lovet at medvirke som
konsulent angående historie og klædedragter. Der er
fremkommet en ide til et arrangement, som er følgende:
Vi befinder os i året 350 f. kr. Stedet er beliggende
ved en bugt med roligt vand (F.eks. Dyvig). Her kan
skibe lægge til, og vi forestiller os, at der er opstået en
lille boplads, hvor der kan drives handel. Det er en
festdag, og den indviede hellige vogn er gjort klar.
Den trækkes af to okser og er dækket af et klæde. I
vognen sidder gudinden Njord. En procession sætter
sig nu i bevægelse. Foran vognen går høvdingen, og
efter den kommer der en præst med et kor, der messer.
Derpå følger en gruppe personer, som trækker en
vogn med Hjortspringbåden. Det er bådens besætning,
som er udstyret med spyd og skjolde. Til slut kommer
der en menneskemængde, der bærer friske bøgegrene
og blomster, som kan ofres ved søsætningen. Ved bopladsen er en række aktiviteter i gang. Der er boder,
hvor varer falbydes. Håndværkere udfører deres metier så som smedning, arbejde med træ og skind. Imellem nogle skrøbelige huse løber børnene rundt og leger. Inde i et af husene er en kvinde i færd med at væve. Ved en bådplads er en gruppe ivrigt diskuterende
mænd i færd med at ordne vedenssituationen. En letlevende kvinde er lagt i lænker og får en ‘’ let ‘’ behandling med en pisk.

Dette er alt sammen et skue, et spil, der er i gang, og
som skal kunne ses fra vejen, hvor processionen kommer til syne. Der råbes nu: ‘’ Båden kommer ‘’ og alle
koncentrerer sig om, hvad der nu sker. Høvdingen
med følge samt båden bevæger sig nu hen mod et alter, som er opstillet i nærheden af, hvor båden skal
søsættes. Her gør følget holdt, og præsten velsigner
båden og navngiver den. Beboerne og følget råber
hurra, kaster blomsterne og hvad de ellers vil ofre ud i
eller til båden. Den 20 mand store besætning går om
bord og padler væk under hurraråb. Følget, der har
fulgt båden til bopladsen, bevæger sig nu tilbage.
Præsten sætter sig op i den hellige vogn, hvor gudinden Njord befinder sig. Herefter kan livet på bopladsen gå videre, og der er
mulighed for at drive handel, idet der er forsamlet
mange mennesker
Dette er en ide til et handlingsforløb, og forslag modtages gerne. Det er ikke tænkt som et teaterstykke
med replikker, men snarere som et optrin.
En forudsætning for, at det kan gennemføres, er naturligvis at der er nogle, som vil medvirke. Vi har fået
tilsagn om, at et par klasser fra Hjortspringskolen vil
deltage, stillende i jernalderdragter. Men der er også
brug for en del voksne. Der er behov for både mænd
og kvinder, som optræder i jernalderdragter. Da det
ikke er tænkt som noget teaterstykke, er der ingen replikker at lære. Det er et stort arbejde at tilrettelægge
et sådant optrin, så det er også nødvendigt, at der er
nogen, som vil medvirke til forberedelserne. En væsentlig opgave er syning af dragter.

MEDLEMSMAPPER
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.
Vedlagt dette nyhedsbrev er der følgende sider til
medlemsmappen:





Vedtægter for Hjortspringbådens Laug
Bestyrelsens sammensætning
Artikler fra Gdansk
Beskrivelse af jernalderfamilien.

MØDEKALENDER
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.
Hver lørdag fra april til september er der åbent i Lindeværftet fra kl. 14 til 17.
Den første tirsdag i hver måned indbyder byggegruppen til kaffe og snak kl. 20.30 i Lindeværftet.

N AVNE

OG ADRESSER

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Øvr. bestyrelse:

Såfremt at dette lyder spændende og I har lyst til at
være med, kan I kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller undertegnede, telefon 74450430

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
Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 88 11
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9,Havnbjerg, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 18 96
Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 85 03
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 04 30

N. P. Fenger

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg

N ÆSTE

Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

NYHEDSBREV

Det næste nyhedsbrev udsendes i august og eventuelle
indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest mandag
d. 3. august.
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