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INDBYDELSE TIL MEDLEMSMØDE
Nu er der chance for at se hvor vores smedegruppe arbejder med fremstilling af
værktøj og våben.
Færge
Guderup

Næste medlemsmøde afholdes mandag d. 7. september 1998
kl. 19.30 i på Danebod Højskole, Fynshav. Vi mødes på højskolens parkeringsplads ved Færgevej. Indkørsel skråt overfor vejen
fra Guderup.
Dagsorden: 



S IDEN

P Højskole

Augustenborg
Smedning
 Besøg i smedjen
 Planer for smedning i efteråret
 Gennemgang af Hjortspringfundets jerndele
Planer for og diskussion af indretning af Lindeværftet
 Er der medlemmer, der vil være med til arbejdet?

SIDST

Arbejdet i Lindeværftet
Båden ligner mere og mere den endelige båd. I øjeblikket er de to rælingsplanker ved at blive monteret
på båden. De er monteret med skruetvinger og har fået
tilpasset den nederste kant af planken til den øverste
kant på sideplankerne, så plankerne kan syes sammen.
Syningen startes midt på plankerne, hvorfra der syes
ud mod enderne. De to rælingsplanker monteres samtidig, for at undgå at båden vrider sig under syningen.
I øjeblikket er de midterste 4-5 m på begge rælingsplanker blevet syet, men der er stadig mange meter
tilbage.
Kølhornet i agterstavnen er blevet færdiggjort og der
er fremstillet en del tofter.

Køb af Lindeværftet
Nu er det ved at være et faktum at vi er ejere af Lindeværftet.
Den 19. juni 1998 afholdt vi møde med vores advokat
Bo Jørgensen for at gennemgå skødet og pantebrev.
Til stede var Aage Jensen, Erik Longfors, Leif Stig
Andersen og Jens-Jørgen Kjær Rasmussen.
På et møde ugen før havde Kjær Rasmussen og Bo
Jørgensen haft et møde med den nuværende ejer Erling Jessen, samt hans advokat og revisor, hvor de
endelige betingelser for betaling og overtagelsesdag
blev aftalt.
Vi rettede et par småfejl i skøde og pantebrev hvorefter vi underskrev begge dele. Betalingen af værftet
sker med en kontant betaling på 200.000 kr., som er
deponeret hos sælgerens advokat indtil skødet er tinglyst eller til sælgeren stiller en bankgaranti. På den
måde er vores penge sikret indtil pantebrevet er tinglyst.
De resterende 150.000 kr. betales over 5 år med 7.500
kr. pr. kvartal. For de 150.000 kr. er der oprettet et
sælgerpantebrev, der er rentefrit. Indtil skødet er tinglyst bliver afdrag på pantebrevet deponeret hos sælgers advokat.
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Landmåleren har opmålt vores del af grunden, så det
eneste, der nu mangler for at handelen er endelig, er at
udmatrikuleringen bliver gennemført og skødet bliver
tinglyst. Disse ting vil ske i løbet af efteråret, så inden
årets udgang er vi ejere af Lindeværftet.
Vi skal nu i gang med at planlægge de ændringer, der
skal gennemføres på bygning og grund, og i hvilket
tempo vi kan gennemføre dem, hvilket jo afhænger
meget af hvilke økonomiske tilskud vi kan få.
Indvielsesfest
Den 17. maj holdt vi indvielsesfest i Lindeværftet.
Det var godt nok før handelen blev indgået pga. at det
tog længere tid end beregnet, men vi havde aftalt med
den nuværende ejer at vi kunne holde indvielsesfesten
på forskud.
Bestyrelsesmedlem Aage Jensen bød velkommen til
de fremmødte medlemmer.
Vi havde inviteret Niels Ole Bennedsen, formand for
Nordborg kommunes kulturudvalg, til at foretage indvielsen. Det gjorde han ved at slå et hul i væggen fra
vores nuværende del af bygningen ind til den del vi
også overtager ved købet.
Efter indvielsen fortalte Niels Peter Fenger om de planer vi har for søsætningen af Hjortspringbåden. Disse
planer er omtalt i nyhedsbrevet fra maj 1998.
Herefter var der mulighed for at købe pølser (grillet
og serveret af Jørgen Jessen og Jørgen Bruncke),
mjød (fremstillet af Birgit Valbjørn), øl og vand (serveret af Arne Madsen). Der var mulighed for at se
hvor langt vi var kommet med bygning af båden og
mulighed for at ’hilse’ på vores jernalder-familie.

R EGELSÆT
STYRING .

FOR DEN ØKONOMISKE

Baseret på ændringen i vedtægterne, som vedtaget på
den ekstraordinære generalforsamling og købet af
Lindeværftet, har bestyrelsen drøftet og vedtaget følgende regelsæt for den økonomiske styring. Afvigelser fra disse regler kræver en særlig drøftelse.
Regnskabsføringen.
1. Der er fortsat adskilt regnskabsføring mellem på
den ene side lauget og på den anden side bådbygningen og dennes faciliteter. Sidstnævnte omfatter
nu også den bygning, hvori båden skal bygges og
fremvises. I det nedenfor anførte benævnes dette
Udstillingen.
2. Der er dog fælles status for de to regnskaber.
3. Bestyrelsen afgør, hvilke aktiviteter, der hører til
hvert regnskab.
Soliditeten.
1. Lauget kan ikke have gæld.
2. Udstillingen kan ikke gældsættes udover den gæld,
der indgås i forbindelse med erhvervelsen af Lindeværftet.
3. Løsøre inklusiv båden kan ikke pantsættes.
Likviditeten.
1. Kassebeholdningen i laug og udstilling må tilsammen ikke være mindre end svarende til de næste 12
måneders forfaldne udgifter til afdrag, forrentning
og andre faste omkostninger.
K. V. Valbjørn

MØDEKALENDER

Overskuddet fra arrangementet blev på ca. 650 kr.

Næste medlemsmøde afholdes på Danebod højskole
mandag 7. september 1998 kl. 19.30.

Beklagelse.

Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i Lindeværftet, hvor der også er åbent for publikum.

Jeg vil gerne afslutningsvis undskylde den lidt dårligere kopieringskvalitet på sidste nyhedsbrev, men på
grund af storkonflikten kunne vi ikke få kopieret det
normale sted, men blev nødt til at gøre det selv på
Østerlundskolen.
Leif Stig Andersen

P LANER

FOR DEN KOMMENDE TID

Bygning af båd.
Byggegruppen går videre med at sy rælingsplankerne
på båden og der fortsættes med fremstilling af spanter.
Smedning.
Planerne fremlægges på medlemsmødet.
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Den første tirsdag i hver måned indbyder byggegruppen til kaffe og snak kl. 20.30 i Lindeværftet. .

N ÆSTE

NYHEDSBREV

Det næste nyhedsbrev udsendes i november og eventuelle
indlæg skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 2.
november.

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 en opdateret medlemsliste.

H JORTSPRINGBÅDENS L AUGS

FLAG

Jeg er kommet på den ide, at vi skal have et flag hejst,
når Lindeværftet er åbent.
Formålet hermed er, at folk der kommer forbi, kan
opfatte, at Hjortspringbåden er at se her og nu, altså at
Lindeværftet er åbent, og at det vil være interessant at
besøge værftet.
Følgelig udskrives en konkurrence med det formål at
finde det bedst egnede flag.
Reglerne er som følger:
1. Flaget skal i farvemæssig henseende være harmonisk.
2. Flaget skal kunne forstås på god afstand.
3. Flaget skal kunne signalere, at det drejer sig om
Hjortspringbåden.
(Dvs. at folk, der ikke kender noget til historien
som sådan, alligevel kan genkende Hjortspringbåden.)
4. Signerede forslag hænges op samme sted på opslagstavlen uden for kaffestuen. (der hænger allerede 2-3 stykker).
5. Engang i efteråret diskuterer vi alle, hvilket forslag, der er bedst.
Mvh. Valbjørn
P.S. Jeg tror, at det valgte flags konstruktør får et n
par liter mjød af Birgits den bedste.
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UDSMYKNING PÅ

L INDEVÆRFTET .

Rundt omkring på væggene på Lindeværftet vil I se
nogle ophængte filtstykker med “indvævede “ figurer,
ligesom der er et par lampeskærme i samme materiale.
Historien er følgende: Vi har en bekendt i Sydslesvig,
Connie Asmussen, der beskæftiger sig med oldtidens
klædedragter og tekstilfremstilling. Connie har ved en
særlig teknik fremstillet disse filtstykker med motiver.
Motiverne er fra helleristninger især fra Sverige. Disse helleristninger, der er indhuggede eller indridsede
figurer på klippeflader, er hovedsagelig udført i Bronzealderen, altså i tidsrummet fra 1800 til 500 f. Kr.,
men enkelte er tolket udført senere, dvs. i keltisk jernalder, altså i det tidsrum, hvor vores båd blev bygget.

H JEMSTED
Som omtalt i sidste nyhedsbrev, har vi i Hjemsted
Oldtidspark en udstilling med vores prøvestykker og
andre af vores ting.
I påske og i den sidste weekend i juni havde parken
desuden besøg af nogle af vores medlemmer, der i
lånte jernalderdragter arbejdede med træ og fortalte
om vores projekt.
Besøgene forløb godt, der var et jævnt antal besøgende hele tiden, og vi snakkede med mange interesserede mennesker.
Der blev også tid til at bese museet og parken med
dens aktiviteter. Deres nyeste påfund er en kopi af en
romersk kastemaskine, der bliver fyret af et par gange
om dagen.
Den 15. og 16. august er foreløbigt den sidste gang vi
skal derover.
Jørn Anders Jørgensen

N AVNE

OG ADRESSER

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

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 18 96
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9, Havnbjerg, 6430 Nord-

borg
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

Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg
Lindeværftet:

Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

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

Blandt helleristningerne er især de mange skibsbilleder af interesse for os, idet alle disse skibe har horn
ligesom Hjortspringbåden. Vores båd er jo den eneste
fundne båd i Nordeuropa med sådanne horn.
Filtstykkerne er til salg, og prisen er anført på hver
enkelt. Lauget får 20 % af salgsprisen. I tilfælde af et
salg, lægges pengene i “Kirkebøssen” sammen med
en seddel, hvor der skrives: filt, og beløbet angives.
K. V. Valbjørn
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STATUS FOR EGENINDTÆGTER I 1998
Besøg i Lindeværftet

Specialarrangementer
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Vi har på nuværende tidspunkt haft en egenindtægt på 26.500 kr. Af disse er 15.400 fra besøgende i Lindeværftet, 2.100 fra
specialarrangementer og 9.000 er for udlejning af vores to prøvestykker samt andre udstillingsgenstande til Hjemsted Oldtidspark. Hvis vi fratrækker de 9.000 kr. har vi altså haft en indtægt på 17.500 kr. fra besøgende til og med medio august
måned. Det er lidt mindre end på samme tidspunkt i 1997, men vi har haft ca. 200 besøgende flere i år end sidste år. Det
betyder altså at vi får færre penge pr. besøgende i år end sidste år. Vi har i år haft 1.130 besøgende, som har betalt gennemsnitlig 16 kr. Sidste år havde vi i alt 1043 besøgende, som betalte ca. 21 kr. i gennemsnit. En af forklaringerne er at vi nok
er blevet bedre til at registrere hvor mange besøgende, der kommer i Lindeværftet, så vi har nok reelt haft flere besøgende
sidste år end de 1043. En anden forklaring kan være at vi i år har haft relativt flere børn på besøg, som jo kommer gratis
ind.
Vi vil gerne opfordre de medlemmer, der er kustoder, til at huske at opfordre de besøgende til at komme penge i ’kirkebøssen’. Vores entre er 20 kr., dog er der fri entre for børn under 14 år.

H JORTSPRINGBÅDEN

PÅ INTERNETTET

Nedenstående graf viser hvor mange personer, der har besøgt vores hjemmeside på internettet i 1998. Til og med uge 31 har
vi haft 1802 gæster på de forskellige sider på vores hjemmeside, heraf 1192 på vores hovedside. Der har på nuværende
tidspunkt været flere besøgende end der var i hele 1997, så det går fremad. Vi har fået 12 henvendelser på vores E-mail
adresse.
Siderne på hjemmesiden findes nu på både dansk og engelsk, og i uge 17 blev beskrivelsen af vores jernalderfamilie lagt
ind.
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