Beretning for året 2010
Traditionen tro var der påskeudstilling på Lindeværftet. Foruden maleriudstillingen var der aktiviteter med
fremstilling af skjolde og sjippetove. Desuden var smedjen i gang.
Ved medlemsmødet den 3.maj fortalte chefen for Museum Sønderjylland Orla Madsen om den udvikling,
som Danmark gennemgik i oldtiden 14.000 f. Kr. til 700 e. Kr. Denne udvikling er en tolkning af en lang
række fund, hvortil Hjortspringfundet har givet et vigtigt bidrag.
Et nyt skilt blev fremstillet og sat op på søjlen ved Dyvigvej. Nu kan de forbipasserende se, hvornår der er
åbent i Lindeværftet.
Der var planlagt en medlemssejlads den 19. juni, men den måtte desværre aflyses, idet der ikke var tilmeldt
tilstrækkeligt mange medlemmer.
Den 26. juni deltog formanden i den bålaften, som Sebbe Als vikingerne arrangerede ved deres naust. Det
var en hyggelig aften, og vi var enige om, at det er en god ide at de tre historiske bådelaug mødes ved
sådanne lejligheder således at vi kan inspirere hinanden.
Den15. juli havde vi besøg af Norsk TV (NRK). Tilia kom i vandet og sejlede rundt i Dyvig. Imens blev der
lavet optagelser, som skal indgå i en udsendelse om norsk historie i oldtiden. Undervejs blev vi interviewet
om båden og fundet. Udsendelsen bliver vist i Norsk TV til efteråret, og det bliver interessant at se den. Det
nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort senere. Vi er blevet lovet en video.
Historisk dag ved søen var planlagt til at finde sted den 7. august. Desværre var plænen ved Nordborg Slot
blevet ødelagt af den megen regn, som faldt under musikfestivalen i juni, og den historiske dag måtte derfor
aflyses. Vores medlem Erik Juul-Kristensen havde arrangeret et stort familietræf og det var aftalt,
familiemedlemmerne kunne komme ud at sejle med Tilia på vores sædvanlige betingelser. Vi ville imidlertid
gerne leve op til aftalen og besluttede derfor at gennemføre turen som en medlemssejlads i Dyvig. Vejret
viste sig fra sin bedste side og det blev til en fin dag. Der kom mange positive tilbagemeldinger.
Den 17. august havde vi besøg af TV SYD, som arbejdede på en udsendelse om Holm. Optagelserne om
Hjortspringbåden foregik på Lindeværftet. Båden blev vist frem og der blev fortalt om båden og dens
historie. Udsendelsen blev vist sidst på året 2010.
Et foredrag ved medlemsmødet i oktober måtte desværre aflyses. Emnet skulle være de udgravninger, som
er foretaget i forbindelse med motorvejsbyggeriet mellem Sønderborg og Tinglev. Vi prøver at få det afholdt
ved det kommende medlemsmøde i maj måned.
Den 8. februar deltog vi et fællesarrangement sammen med Nydamselskabet. Det bestod i en interessant
tur til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Vi fik set, hvorledes man konserverer de mange fund fra
vores oldtid. Desuden fik vi set noget af arkiverne, hvor de konserverede genstande opbevares, et sted, som
man normalt ikke har adgang til.
En varmepumpe er blevet købt og installeret. Herved kan vi holde en passende temperatur i foredragssalen
om vinteren således at vi undgår fugtproblemer. Det er nu langt nemmere at få bragt temperaturen op ved

hjælp af brændeovnen, når vi skal bruge lokalet. Fabrikant Mads Clausens Fond har givet et tilskud til
anskaffelsen. En tak skal lyde herfor.
Båden har i vinterens løb fået den normale vedligeholdelse.
Hejseværket til båden skal forbedres, således at det ikke bliver så tungt. Det forventes færdigt til næste
søsætning.
Der har som sædvanligt været åbent for besøgende på Lindeværftet på lørdage i perioden fra april til
september. Ligeledes har der været åbent dagligt i sommerperioden i ugerne 29-30 og 31. Der var et pænt
besøgstal, som gav en indtjening på 4.500kr.
En tak skal lyde til alle, som har medvirket til at gøre de nævnte besøgsdage til virkelighed.
I Lindeværftet er der aktiviteter hver tirsdag.
Der arbejdes med fremstilling af lerkar. Der er forbilleder fra Haderslev museum og fra Hjortspringfundet.
Der er klar til at blive brændt, og der kan bygges en mile, således at det kan finde sted i påsken. Der må dog
tages forbehold for vejret.
Der er også gang i fremstilling af en blæsebælg, og de fire plader er næsten færdige. Visionen er at vise,
hvorledes man har smedet i oldtiden. Det kunne også være interessant at demonstrere, hvorledes man
udvandt jern.
Der bliver også fremstillet skjolde. Det er hensigten, at der skal være et skjold til hvert besætningsmedlem.
Den store væv er i gang. Der kartes og spindes uld, både med håndten og rok.
Af andre aktiviteter kan nævnes nålefiltning og båndvævning. Der fremstilles en flettet snor med en japansk
teknik, som kaldes kumihino.
Der er fremstillet et skilt til træsøjlen ved landevejen, således at man kan se, om lindeværftet har åbent.
Der har nu været mere end 100.000 besøg på laugets hjemmeside.
I 2009 blev der gennemført sejladsforsøg med henblik på at bestemme bådens afdrift. Målingerne blev
registeret med en såkaldt vejrstation, der lagrer målinger i laugets computer. Tolkningen af disse data har
vist sig at være meget vanskelig og tidsrøvende. Vi er dog på det sidste kommet lidt videre.
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