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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i 2002 afholdes mandag d. 4. februar 2002 kl. 19.30 i Lindeværftet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen senest 18/1.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Knud V. Valbjørn, J.J. Kjær Rasmussen, Niels
Peter Fenger og Erik Longfors er på valg.

6. Valg af suppleant
Reinhold Joppich er på valg.
7. Valg af revisor
Ejvind Bojsen er på valg.
8. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det
årlige kontingent
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.

HJORTSPRINGBÅDENS LAUGS OG NYDAMBÅDENS LAUGS FÆLLES
UDFLUGT TIL
VIKINGESKIBSVÆRFTET I ROSKILDE
I lighed med succesen med udflugten til Nydamhalle i Slesvig, hvor vi så og oplevede Nydambåden, har vi besluttet at gøre en endagstur til Roskilde, fredag den 15. marts.
Vi skal se det spændende og opleve det arbejdende vikingeskibsværft på Museumsøen ved Vikingemuseet i
Roskilde. (Se også artiklen på side 3 om byggegruppens tur til Roskilde i november)
Vi bliver vist rundt og får lov til at komme ind bag ved deres byggeri af historiske både. Vi ser deres byggeri af
det 30 m lange vikingekrigsfartøj, der er på beddingen. Kølen er lagt, stævne er rejst og de er i gang med at opsætte bordplankerne. Vi får at se hvordan de udvælger egetømmer, kløver og grovtilhugger (og får lov til at prøve selv med historisk værktøj).
Leder af værftet, Søren Nielsen, vil vise os rundt.
Vi vil også besøge Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser der har deres kontor lige i nærheden, og
her vil museumsinspektør Flemming Rieck vise os rundt og fortælle om deres aktiviteter.
Vi vil også møde Morten Gøthche som vil supplere med de seneste undersøgelser på Nydambådens rekonstruktion.
Vi forventer ekspeditionen forløber således:

•
•
•
•
•
•
•

Busafgang fra Nordborg kl. 6.30 morgen, opsamling i Sønderborg på Kirketorvet kl. 7
Ankomst ca. kl. 10.30 til Museumsøen.
Rundgang, snak og erfaringsudvekslinger kl. ca. 10.30 – 12.30
Fortæring af medbragt madpakke et eller andet sted på området kl. 13 - 14
Besøg på Vikingeskibsmuseet for dem der har lyst til det ind i mellem (egen entréudgift med de rabatter vi kan få)
Besøg på Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser kl. 14.15 – 16
Hjemtransport 16.15 – ca. 20

Udgift til Storebælt og transport er med en bus til 49 personer: 2540 + 7310 kr. Alt efter antallet af deltagere (ca.
30 eller ca. 50) bliver det ca. 300 kr. eller ca. 200 kr. pr næse.
Tilmelding senest 1. marts på liste i Lindeværftet eller (post, telefon eller E-mail) til J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg. Tlf. 74 45 06 27. E-mail: bonne@post9.tele.dk.
Som det fremgår af artiklen side 3 kan det godt være koldt på Vikingeskibsværftet, så husk varmt tøj.
Vincent Jessen
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Medlemsmøder.
Husk medlemsmøder første mandag hver måned. De foregår på Lindeværftet og starter kl. 1930.

Mandag, den 4. februar, år 2002 (inklusiv generalforsamling)
Mandag, den 4. marts, år 2002
Mandag, den 8. april, år 2002 (anden mandag pga. påske)
Mandag, den 6. maj, år 2002
På møderne rapporterer de forskellige grupper som sædvanlig om aktiviteter og planer til åben diskussion.
Leif Stig Andersen

Tur til Gottorp Slot den
28. august.
Af Ole Møller-Olsen
Der var 35 deltagere i busturen til
Gottorp Slot (i Slesvig by). 26 var
fra Hjortspringbådens Laug - resten fra Nydamselskabet. Vi blev
modtaget af museets direktør
Claus von Carnap-Bornheim, der
taler et nydeligt dansk og med det
samme lod os forstå, at vi var museets gæster. Så vi følte os rigtig
velkomne. Direktørens sprogkundskaber stammer bl.a. fra aktiv deltagelse i udgravningerne i Illerup
ådal. (Skanderborg).
Vi startede med at se en kort film
om Stedingsehre, den første replica af Nydambåden, bygget i 1934
på det kendte værft, Abeking &
Rasmussen i Lemwerder. Det var
ganske spændende at følge stabelafløbningen og de efterfølgende prøvesejladser med fuldt
mandskab ved årerne.
Bådens senere skæbne er omgivet af nogen mystik, hvorom man
kan læse i Nydamselskabets hefte
fra 1999 ”Stedingsehre” skrevet af
Hans Peter Rasmussen efter mange års omfattende efterforskning i
emnet
Nydambåden er anbragt i en separat bygning sammen med en række udstillingsmontrer og plancher.
Den nuværende opstilling er først
lavet for et årstid siden og præsenterer sig meget elegant. Samtidigt
er bygningen gjort i stand bl.a.
med lyddæmpende loftsplader, der
giver en god akustik.
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Bygningen rummer tilsvarende
udstillingsmateriale fra Torsbjergfundet, et krigsbytte-offerfund fra
romersk jernalder, udgravet i
1858-61 lidt nord for Slien. På en
planche beskrives endvidere en
sammenhæng mellem de to fund
og Illerup-fundet.
Man bemærkede i øvrigt med interesse, at der i bygningen var ophængt en model af vores egen
Hjortspringbåd!

Inden vi kørte hjem bød museet
på et glas vin og en ostepind. Vore
to formænd takkede for den gode
modtagelse og museumsdirektørens personlige orientering, længe
efter fyraften. De kvitterede endvidere med en invitation til genvisit
af direktøren og hans stab og med
ønsket om et frugtbart, grænseoverskridende samarbejde i forbindelse med vores Nydambådprojekt.

Museumsdirektøren kom afslutningsvis ind på projektet vedrørende udstilling af Nydambåden på
Nationalmuseet i København i
2003. Han appellerede i denne
forbindelse til Nydamselskabet om
at hjælpe med til at undgå en debat om Nydambådens fremtidige,
retmæssige placering. Båden hører hjemme på Gottorp Slot!

Vores vært Claus von Carnap-Bornheim fortæller om Nydambåden
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På besøg i Roskilde.
Af Jørn Anders Jørgensen
Fredag den 9. november tog en
del af byggegruppen, i alt 9 mand,
til Vikingeskibsmuseet i Roskilde
for at se på værktøj og arbejdsmetoder.
Museet er i disse år ved at bygge
en kopi af det store langskib fra
Skuldelevfundet.
Kl. 7 startede vi fra Sønderborg og
ankom ved 10-tiden. Her blev vi
modtaget af Søren Nielsen fra deres byggegruppe, som viste os
rundt på bygge- og kløvepladsen.
Her så vi flere forskellige bile og
retøkser fra vikingetiden, både
danske og engelske. Vi fik huggeteknikken demonstreret og fik selv
lov til at prøve økserne på en af
deres udkløvede planker.
Der stod en strid, kold blæst ind
fra fjorden den dag, så efter at vi
havde hugget lidt med de forskellige økser, gik vi indenfor i varmen i
deres værksted, for at snakke om
værktøjet. Selve skibsbygningen
foregår udendørs.
Herefter gik vi sammen med Søren over i en anden bygning, hvor
en konservator er ved at rense og
tegne dele fra de skibe de fandt
under bygningen af museumsøen.
Her så vi forskellige værktøjsspor
på skibsdelene. Konservatoren
gjorde meget for at finde ud af
hvilken slags værktøj der var blevet brugt i vikingetiden.
Om eftermiddagen mødte vi så
Morten Gøthche, hvor han bl.a.
viste os en papmodel af Nydambåden, hvor han forklarede os
hvordan han havde fundet frem til
den form, som det oprindelige skib
havde før det endte i mosen. Vi
talte også om hvordan det gik med
vores prøvestykker og om forskellige detaljer, som vi var i tvivl om.
Til sidst blev vi vist rundt i deres
kontorer og arbejdsrum før vi startede på hjemturen.

Jørgen Jessen afprøver vikingetidsøkse.

Museet er i disse år ved at bygge en kopi af det store langskib fra Skuldelevfundet.

En høvl fra vikingetiden studeres
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STATUS FOR EGENINDTÆGTER I 2001
Besøg i Lindeværftet

Specialarrangementer
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Vi har i år 2001 haft en entreindtægt på 26.000 kr., betaling for deltagelse i færgeindvielse i Hardeshøj på 500 kr. og 155
kr. i overskud fra jubilæumsfesten. Entreindtægterne ligger desværre et godt stykke under sidste års rekord. Vi havde sidste
år en entreindtægt på 35.900, næsten 10.000 kr. mere. Det er specielt juni, juli og august der har været skuffende. I disse 3
måneder sidste år havde vi en entreindtægt på 22.600 kr., mens de samme 3 måneder i år har kun givet 9.100 kr.
Vi har solgt kort, T-shirts og foredrag for 5.350 kr. Vi har haft udgifter til fremstilling af foredrag og T-shirts på 1.600 kr.
Endelig har vi solgt bøger for 4.900 kr. Så alt i alt har vi haft egenindtægter på ca. 36.900 kr. mod 53.000 kr. sidste år. I de
53.000 kr. sidste år indgår dog 10.000 kr. fra deltagelsen i Tollundmandens jubilæum i Silkeborg.
Der er registreret 1376 besøgende i Lindeværftet – præcis 100 færre end sidste år.
Leif Stig Andersen
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H JORTSPRINGBÅDEN

PÅ INTERNETTET

Der har gennemsnitlig været 145 gæster på vores hjemmeside pr. uge. I uge 36 topper besøgstallet, måske pga. udsendelsen
Viden Om på DR2 og genudsendelse på DR1.
Statistikken for den første del af året viser ikke det reelle billede, fordi Ib har haft nedbrud på hans harddisk og derfor har vi
ikke tallene for de enkelte uger indtil uge 20, så tallene pr. uge er et gennemsnit for perioden.
HOME
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Henvendelser

Hjortspring WEB 2001:

Båd
Tilbehør / Våben

350
325

Udsendelse
Viden Om på
DR2

300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

8

10

6

4

2

Ug
e

0

Som det fremgår af nedenstående graf har der igen i år været et klart stigende besøgstal på vores hjemmeside.
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