Beretning for året 2015
Påskeudstilling
Traditionen tro bidrog Hjortspringbådens Laug til påskeudstillingen 2015. Der blev vist malerier af
kunstneren Hanne Jacobsen og nogle medlemmer af lauget viste aktiviteter i form af smedning og
andre håndværk. 165 personer valgte at besøge Lindeværftet i den anledning.

Björkebåden
Vi er nu i gang med det indledende arbejde med vores nye projekt, som består i at bygge en kopi af
Björkebåden. En interessant opgave er udspændingen af den stamme, som danner bådens
bundplanke. For at få erfaring med en sådan udspænding, her vi valgt at udføre et forsøg i en lidt
mindre skala. En cirka 2 meter lang stamme med en diameter på omkring 40 cm er tilhugget i
bådens facon og vi er kommet langt med at hule den ud. Vi regner med at kunne udspænde den i
forårets eller sommerens løb.
Ved medlemsmødet først i maj måned blev der fortalt om det nye projekt.

Sommåbent
I sommerferieperioden i juli måned var der i 3 uger åbent for besøgende hver dag. Det medførte et
besøgstal på 173, hvilket er lidt færre end året før. Der har desværre været et svagt faldende
besøgende i sommerperioderne hvert år siden 2012.

Skibslaug
Som bekendt findes der tre historiske skibslaug her på egnen, nemlig vores samt Nydambådens
Laug og Sebbe Als. Vi har i en del år talt om at afholde at fælles arrangement for alle tre laug med
henblik på at gøre opmærksom på vores eksistens i en bredere kreds. I året 2015 blev det til
virkelighed. Men desværre blev planlægningen vanskeliggjort idet Nydamselskabets formand
Vincent Jessen pludseligt døde kort før arrangementet. I den første uge i august måned samledes
bådene fra de tre laug ved Nydambådens bro ved Sottrup Skov. På den måde kunne vi vise
udviklingen i skibsbygning gennem mere end 1000 år. Derudover havde vi nogle telte, hvor der
blev vist eksempler på det håndværk, som bliver udført i vort laug. Vejret viste sig fra den gode
side, idet det var solskin det meste af tiden. Bådene sejlede ved flere lejligheder, men Tilia dog kun
om søndagen. Ved en sådan lejlighed er det oplagt at sejle om kap, og det viste sig, at Tilia kunne
sejle de andre agterud. Når vi passerede broen, hilste vi ved at række padlerne lodret i vejret og det
gav stort bifald fra publikum. De øvrige dage var der personer fra vores laug til stede som kunne
fortælle om båden og fundet. Mange besøgende kom forbi for at høre derom og de nye
bundbrædder blev rosende omtalt. Arrangementet må betegnes som en succes, idet der
skønsmæssigt var flere tusinde besøgende. På den måde har det bidraget til vort formål om at
udbrede kendskabet til Hjortspringfundet og båden.

Den Maritime Arv
Sammenslutningen Den Maritime Arv har i årets løb afholdt to arrangementer. Et par
repræsentanter fra lauget deltog i foråret i et besøg i Hedeby og i efteråret i Det gamle Værft i
Ærøskøbing.

Historisk dag ved Slottet
Lørdag den 8 august afholdt man i lighed med tidligere år Historisk dag ved Slottet. Der var mange
arrangementer i løbet af dagen og vi havde telte med udstilling af vore håndværk. Tilia sejlede tre
gange i dagens løb med gæster, og mange benyttede lejligheden til en sejltur i det gode vejr.

Husflidsudstillingen
Lauget deltog i husflidsudstillingen på Sønderborg Slot i lighed med tidligere år

Gule ærter
Ved årets sidste medlemsmøde på den første mandag i december måned blev der traditionen tro
serveret gule ærter. Mange medlemmer benyttede lejligheden til et hyggeligt samvær.

Ror
Hver tirsdag er et antal medlemmer samlet i lauget hvor der er arbejdet med de forskellige
håndværk. Roret har gennem mange år været monteret på en måde, så det var meget ubekvemt at
være rorgænger. Nu er roret monteret på en ny måde. Der er en kort, tværgående rorpind. Den er
forbundet med en langsgående stang, hvorfra roret bekvemt kan betjenes fra en plads agterligt i
båden. Det bliver spændende at afprøve ved de kommende sejladser.

Tirsdage
Vi har forsøgsvis prøvet at holde åbent om tirsdagen for besøgende i den sidste del af sæsonen. Det
ser ud til at være en god ide og det vil vi fortsætte med i det kommende år. Der har i årets løb været
i alt 657 besøgende. Det er en lille fremgang i forhold til det forrige år, måske som følge af tirsdagsåbent. Men besøgstallet er ikke så højt som i 2012.

Tak
Hermed en tak til alle medlemmer, som har medvirket til vores aktiviteter i årets løb. Uden denne
medvirken kan det ikke lade sig gøre. Vi håber på stor tilslutning til de ting, som vi planlægger at
gennemføre i det kommende år. Ligeledes en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
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