Beretning for året 2014
Traditionen tro bidrog Hjortspringbådens Laug til påskeudstillingen 2014. Ved den lejlighed viste laugets
medlemmer aktiviteter i form af smedning og andet håndarbejde. Udstillingen havde titlen Ragnarok, hvor
tre vilde kvinder havde svunget penslerne og hammeren til temaet Nordisk Mytologi. Der var 141
besøgende i påsken.
Ved medlemsmødet i april måned fortalte Jørgen Bonde fra Vejle om en jordomsejling med en båd med
navnet Danish Dynamite. Der er et referat i nyhedsbrevet november 2014
En gruppe medarbejdere fra Linak var interesserede i en sejltur med Tilia. Arrangementet blev dog fundet
værende for dyrt og blev derfor ikke gennemført.
Lindeværftet havde i lighed med tidligere år åbent for besøgende alle dage fra den 14 juli til den 3 august. I
denne periode var der 187 besøgende.
Historisk dag ved slottet blev afholdt lørdag den 9 august. Der var som sædvanligt mange arrangementer og
opvisninger. Vort laug havde stande, hvor der blev vist gammelt håndværk. Der blev sejlet på søen med
Tilia med en besætning, der var iført historiske dragter. Dagen var præget af blæst og megen regn. Alligevel
var der dog en del mennesker, som havde taget regntøj på og overværede dagen. Af de besøgende var der
3, som tegnede sig for et halvt års medlemskab og de kunne derfor komme med på en sejltur. Det lave
antal skyldes, at der på grund af den stærke blæst kun blev gennemført en enkelt sejlads med nye
medlemmer.
Hver tirsdag arbejdes der med fremstilling af nye bundbrædder til Tilia og skjolde. En dobbelt blæsebælg er
næsten færdig. Håndarbejdet foregår også stadigt.
Vi har valgt at gå i gang med et nyt, stort projekt. For at øge interessen omkring skibsfart og skibsbygning i
oldtiden ønsker vi at bygge en ny båd, ikke som erstatning for Tilia, men som supplement i formidling af
historien. Som forbillede har vi valgt Björkebåden. Den er bygget op som en udspændt stammebåd, der er
udvidet med påsatte bord, som gør båden bredere og dybere. Den er en del mindre end Tilia og det bliver
derfor til sin tid lettere at få den ud at sejle . Det forventes, at et sådant nyt projekt vil give en tilgang af nye
medlemmer. Under medlemsmødet efter generalforsamlingen bliver der gjort nærmere rede for dette
projekt.
Vi er medlemmer af en organisation kaldet Den Maritime Arv. Denne titel dækker over et forum bestående
af maritime museer og aktører i den dansk-tyske grænseregion. Ved dette medlemskab udbreder vi
kendskabet til Hjortspringfundet og Hjortspringbåden. Repræsentanter for vores bestyrelse har deltaget i
to arrangementer. Det er refereret i nyhedsbrevene november 2014 og januar 2015.
I week-enden 19-20 oktober blev der som sædvanligt afholdt husflidsudstilling på Sønderborg slot og vi
deltog.
I december måned fortsatte vi vor tradition med en komsammen, hvor der blev serveret gule ærtet. Der var
som sædvanligt en stor deltagelse.
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Der er nu nye aktiviteter i smedjen. Nogle medlemmer arbejder med at smede knive. Det foregår på den
måde, at nogle forskellige ståltyper bliver svejset sammen og derpå smedet ud. Herefter bliver emnet
foldet og på ny smedet ud. Dette gentages en del gange. Når den færdige kniv til slut bliver ætset, opstår
der et smukt spil i knivbladet. Det bliver spændende at se resultaterne af denne teknologi . Til brug ved
udsmedningen er der fremstillet en 20 tons hydraulisk presse.
I årets løb har der været 612 peroner, som har besøgt lindeværftet. Hermed skal lyde en tak til alle de
laugsmedlemmer, som beredvilligt stillede sig til rådighed som vagter.
En opgørelse viste at lauget i oktober måned havde 140 medlemmer. Heri er medregnet de tre, som
tegnede sig for et halvårligt medlemskab ved historisk dag ved slottet. Erfaringen viser dog, at det ikke er
alle, som har tegnet dette halvårlige medlemskab, som ønsker at forblive medlemmer fremover.
Den 2 marts 2015
N. P. Fenger

