Beretning for året 2011
Som bekendt forliste en dragebåd under en sejlads på Præstø Nor i vinteren 1011 med tab af menneskeliv.
Det var derfor naturligt at vi gennemgik vores sikkerhedsbestemmelser. Vi fik bekræftet at vi hele tiden har
overholdt søfartsstyrelsens regler og bestemmelser.
I lighed med tidligere år var der påskeudstilling på Lindeværftet. Malerier udført af Birgit og Knud Valbjørn.
Mange medlemmer viste forskellige aktiviteter så som smedning og vævning. Besøgstallet i påsken 122
voksne og 4 børn.
Ved medlemsmødet den 2. maj holdt Signe Lűtzau Pedersen et foredrag med titlen: Arkæologiske
udgravninger på motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg. Under foredraget blev vi ført
århundreder og årtusinder tilbage i tiden. Der blev fundet grave, urnenedlæggelser og bopladser, som
vidner om, at der har boet mennesker på egnen over en lang tidsrække.
Det er blevet en tradition at Sebbe Als holder et midsommerarrangement om lørdagen efter Skt. Hans. Vort
laug var repræsenteret blandt andet ved formanden og næstformanden. Der deltog også medlemmer fra
Nydam Selskabet. Båltalen blev holdt af formanden Vincent Jessen fra sidstnævnte selskab og han
understregede vigtigheden af, at egnens tre historiske bådelaug arbejder sammen.
Der var åbent i tre uger i juli og begyndelsen af august. Det gav et pænt besøgstal på 155 voksne og 14 børn
Historisk dag ved søen blev afholdt lørdag den 6. august. Her sejlede Tilia først med laugets medlemmer,
der var iført historiske dragter. En del gæster tegnede medlemskab af lauget for et halvt år og kunne
derefter komme ud at sejle. Seks mand fra lurendrejerlauget fra Brørup kom om bord til en æresrunde, hvor
de blæste fanfarer under sejladsen.
Jollmands gård blev indviet 16. september, og vi deltog med en stand. Her blev blandt andet vist vævning af
stof til oldtidsdragter.
I weekenden 22. og 23. oktober blev der som sædvanligt afholdt husflidsudstilling på Sønderborg Slot. Vi
deltog.
Ved medlemsmødet den 7. november var der foredrag om langbuens historie. Fire foredragsholdere kom
vidt omkring både om buens historie, dens egenskaber og om bueskydningens fysik. Interesserede kan læse
derom i nyhedsbrevet nr. 1, 2012
Aktiviteter i lavet:
Diskussion om placeringen af Tilia’s ror, emnet er stadig til debat.
En række aktiviteter er i gang på lindeværftet hver tirsdag.

Der er udført rekonstruktioner af oldtidskeramik. Den 3. august skulle krukkerne brændes i en mile.
Temperaturen blev dog ikke høj nok til at brændingen lykkedes. Resultaterne kan ses på Lindeværftet. Vi
prøver igen.
I Hjortspringfundet er der et rør til en blæsebælg med to bælge. En rekonstruktion af en sådan bælg er i
gang.
Der arbejdes med fremstilling af skjolde. Et af dem bliver som et forsøg belagt med skind.
Vævning af stof til oldtidsdragter på opstadsvæven. Et længe næret ønske i lauget er nu ved at blive
virkeliggjort.
Der fremstilles filtede puder til brug ved sejlads med Tilia.
En aktivitet er fremstilling af sko, efterhånden er det blevet til 12 par
Der er fremstillet bånd til eget brug og smykker, som sælger godt. Sæbe efter gammelt forbillede
Smedien er også i gang, og der er blevet oplært nye i smedning.
Medlemstallet er på190. En del nye kommer til når vi har historisk dag ved søen. De skal dog kun tegne sig
for et halvt års medlemskab og mange fornyr det ikke. Vi sender ikke rykkere ud.
Mange mennesker har i årets løb aflagt besøg på Lindeværftet. Idet vi medregner påskeudstillingen og
perioden i sommerferien, har der været 800 voksne gæster og 73 børn.
Besøget på hjemmesiden har været pænt, der har været cirka 100 om ugen.
N. P. Fenger

