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Aktiviteter i den kommende tid.
Medlemsmøder
Mandag den 2. september 2002 kl. 19.30
Et vigtigt emne på dette møde vil være Udlån af Tilia til Landesmuseum på
Gottorp Slot. Se nærmere på side 2.

Mandag den 7. oktober 2002 kl. 19.30
Mandag den 4. november 2002 kl. 19.30
Mandag den 3. februar 2003 kl. 19.30 inkl. generalforsamling
Arrangementer
Smededag på Lindeværftet søndag den 25. august kl. 9-16
Smed Aage Frederiksen kommer til Lindeværftet søndag den 25. august kl. 9-16. Aage
Frederiksen er en meget dygtig smed som har speciale i gammel og ny kunstsmedning.
Aage vil først og fremmest vise og demonstrere hvordan han har smedet klinknagler til
vikingebådene i Roskilde (12.000 stk.) og foreslå hvordan vi fremstiller klinknagler til
Nydambåden.
Se nærmere side 2
Vincent Jessen

Medlemssejlads "EN SØNDAG PÅ SØEN" den 15. september 2002 kl. 13
Søndag den 15. september 2002 fra kl. 13 vil der blive arrangeret sejlads på Nordborg
Sø.
Det skal være et arrangement med dragter og med mulighed for nytegning af medlemmer, som dermed får muligheden for at komme i båden og få en tur på søen.
Sejladsen skal for nuværende medlemmer foregå i dragter og med svømmeveste.
Vi vil forsøge at få flere arrangementer tiltrukket, så der kunne komme til at foregå nogle
ting omkring broen over for Slottet og måske på slotsgrunden og P-pladsen ved Johan
Hansens Vej.
Det vil vi få et se i tiden frem til d. 15. september.
Se nærmere på side 3.
Knud Skov Rasmussen og Mogens Steffensen

Officiel indvielse af smedjen lørdag den 5. oktober kl. 14-17
Vores smedje i Lindeværftet er nu blevet færdig og taget i brug. Det skal selvfølgelig fejres med en officiel indvielse.
Vi har besluttet at indvielsen skal foregå lørdag den 5 oktober. Arrangementet bliver offentlig ved at vi udvider vores sommeråbning med en ekstra lørdag. Denne lørdag vil der
selvfølgelig blive arbejdet i smedjen.
Den officielle indvielse vil ske kl. 15 med deltagelse af Metal Nordborg, som har givet
10.000 kr. til etablering af smedjen.
Leif Stig Andersen

1

Hjortspringbådens Laug

August 2002

Nyhedsbrev

Udlån af Tilia i 2003/04.
Som tidligere drøftet var der en mulighed for at lade Tilia udstille på Nationalmuseet i forbindelse med deres udstilling af jernalderens våbenofringer. På samme udstilling skal Nydambåden fra Slesvig vises.
Nationalmuseet har imidlertid nu meddelt, at man ikke ser sig i stand til at udstille Tilia
ved denne lejlighed.
Der er nu dukket et ønske op fra Landesmuseum på Schloss Gottorp om at låne/leje Tilia i
den tid, hvor Nydambåden er i København.
Bestyrelsen har på et møde 5. august drøftet dette alternativ og har enstemmigt vedtaget at
godkende dette udlån. Der er aftalt, at repræsentanter fra Landesmuseum ledet af Claus v.
Carnap-Bornheim (vor vært ved udflugten til Slesvig), kommer til Lindeværftet for at drøfte
detaillerne med bestyrelsen 15. august. Mødet har altså fundet sted, når dette læses.
På medlemsmødet 2. september vil resultatet af mødet blive fremlagt, og vi indbyder alle
medlemmer, der har en interesse i det foreslåede udlån, i at deltage i medlemsmødet.
Der har været nogle uformelle kontakter med Landesmuseum, og emner, såsom pris og sejlads på Slien i forbindelse med aflevering eller afhentning af Tilia som en medlemsaktivitet
(og som PR), har været berørt.
Men alt dette kan vi fortælle om den 2. september.
Knud V. Valbjørn

Smededag på Lindeværftet
Smed Aage Frederiksen kommer til Lindeværftet søndag den 25. august kl. 9-16. Aage Frederiksen er en meget dygtig smed som har speciale i gammel og ny kunstsmedning. Aage
vil først og fremmest vise og demonstrere hvordan han har smedet klinknagler til vikingebådene i Roskilde (12.000 stk.) og foreslå hvordan vi fremstiller klinknagler til Nydambåden. Han vil vise teknikker, værktøj og materialevalg. Aage vil også fortælle om sine erfaringer med at smede historiske værktøjer (som de to økser vi har købt af ham til projektet),
våben, knive mm. Aage vil også fortælle om hvordan han har smedet en kopi af ankeret til
Ladbyskibet (vikingeskibet udgravet på Fyn med et fundet, meget rustangrebet anker).
Deltagere er de medlemmer der er først og fremmest er interesseret i at arbejde videre med
fremstilling af smedearbejderne til Nydambåden. Der er kun plads til et begrænset antal (8
-12 personer). Interesserede til smededagen skal henvende sig til formanden for smedegruppen, Erik Longfors, tlf. 7445 8811 for at være med i den aktive information. Øvrige interesserede kan kikke forbi.
Vincent Jessen

Besøg Gottorp Slot
Vi har fået en fin aftale med Museet på Gottorp Slot, direktør Claus von Carnap-Bornheim.
Medlemmer, der ønsker at se og nærkikke på Nydambåden på Gottorp Slot, kan komme
gratis ind såfremt man

•
•

forinden giver besked om antal og tidspunkt til Claus von C-B.
melder i billetsalget på museet, at man har en aftale med Claus von C-B

Meddelelse om besøg gives til museet til Claus von C-B med e-postadresse:
Carnap@t-online.de
Vincent Jessen
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En søndag på søen
Bestyrelsen besluttede mandag d. 5. august at igangsætte følgende medlemssejlads.
"EN SØNDAG PÅ SØEN".
Søndag d. 15 september 2002 fra kl. 13 vil der blive arrangeret sejlads på Nordborg Sø.
Det skal være et arrangement med dragter og med mulighed for nytegning af medlemmer,
som dermed får muligheden for at komme i båden og få en tur på søen.
Sejladsen skal for nuværende medlemmer foregå i dragter og med svømmeveste.
Vi vil forsøge at få flere arrangementer tiltrukket, så der kunne komme til at foregå nogle
ting omkring broen over for Slottet og måske på slotsgrunden og P-pladsen ved Johan
Hansens Vej.
Det vil vi få et se i tiden frem til d. 15. september.
Men hele arrangementet afhænger af medlemstilslutningen, som vi forventer vil være meget
stor, hvilket også er højst nødvendig hele dagen og eventuelt forud.
Om formiddagen skal der være mandskab til at bringe båden til søen og sætte den i vandet.
Båden skal lægges ved bådebroen ved Slotsmosevej og være helt klar til kl. 13.
Hele eftermiddagen skal der være mandskab til at sejle både en præsentationstur og
derefter ture med nytegnede medlemmer. Desuden være hjælpere til at stå bi på
landjorden.
Vi må derfor kraftigt anmode jer om at tilmelde jer meget snart og inden udgangen af
august til Jørgen Kjær Rasmussen - tlf. 74450627 eller e-mail: bonne@post9.tele.dk
Vi vil melde mere ud efterhånden som tingene bliver afklaret - vi vil bruge dagspressen og
satser stærkt på at få lavet plakater.
Vi må også bede jer følge med på eventuelle opslag på Lindeværftet.
Nordborg Turistkontor har lagt ind på deres hjemmeside og vil følge op.
Venligst - gruppen med Knud Skov Rasmussen og Mogens Steffensen.

Sidst Tilia var på Nordborg Sø
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Spadseretur langs Stolbro
Bæk
Af Leif Stig Andersen
Den 15. maj kl. 18 samledes ca. 15
ulveunger og ledere fra Hjortspring
Trop med ca. 10 laugsmedlemmer
ved Gøllinggård i Stevning, for at gå
en tur langs med Stolbro Bæk for at
følge
Hjortspringbådens
sidste
sandsynlige rute til dens hvilested i
Hjortspring Mose.
Vejret var rimelig godt med overskyet men tørt vejr.
Vi gik fra Gøllinggård ned forbi et
sted, hvor der før i tiden lå et teglværk. Chresten Møller fortalte undervejs lidt om historien.
Vi kom ned til Stolbro Bæk lidt oppe
ad bækken. Vi fulgte bækken og
kunne konstatere at der mange steder i dag er så tilgroet at det ville
give stort besvær at fragte båden op
ad bækken i dag, men for 2.350 år
siden har landskabet uden tvivl set
meget anderledes ud end i dag.
Der er mange idylliske steder langs
bækken og vi kunne konstatere at
turen lå ca. en måned for tidligt, fordi
på et tidspunkt kom vi forbi en stor
jordbærmark, men det var for tidligt
for jordbær.
Vi fulgte bækken indtil Møllehøjvej,
hvor vi holdt rast. Herfra kunne vi
ikke følge bækken, fordi den er rørlagt på det sidste stykke. Vi fortsatte
til landevejen som vi krydsede og
derfra gik vi det sidste stykke til
Hjortspring Mose, hvor turen sluttede.

Spadseretur langs Stolbro Bæk

Idyl

Det er ikke alle steder båden kan komme forbi i dag

Der er mange smukke steder langs bækken
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Medlemssejlads til Stevning Nor
Af J. J. Kjær Rasmussen
I ugen, der sluttede med den 25.
maj, kiggede 22 laugsmedlemmer
på vejrudsigter, spændte på hvorvidt
meldingerne om kraftig vind ville
holde stik. Det var fastslået, at vindhastigheden ikke måtte overstige 8
meter/sek.
Klokken 08.30 lørdag morgen var vi
samlede i Lindeværftet, og vi kunne
trække Tilia til Dyvig og sætte den i
vandet. Det var første kontakt med
vandet efter den store reparation på
begge sider af bagstavnen.
Knud Skov Rasmussen var kaptajn
og styrmand, Magda Petersen
trommeslager (2 trommer revnede
undervejs), Cathrine Melkersen var
øser og Vagn Valbjørn bådsmand
og padler, resten var padlere.
Der var god vind og pæne bølger.
Det mærkede vi rigtigt, da vi skulle
ud i Alssund. Vi havde mod- og
sidevind indtil vi drejede ind i Stevning Nor.
2½ time padlede vi, før vi nåede i
land inderst i noret ved Fritz Müller,
der tog imod med fanfare på signalhorn. Den enkelte padler havde dog
holdt hvil i 30 minutter undervejs,
idet man padlede i 12 minutter og
hvilede i 3 minutter på skift. Det
fungerede perfekt.
En meget stor grill var tændt, da vi
kom, og i det herlige vejr grillede vi
det medbragte kød. Under spisningen og kaffedrikningen spillede Fritz
Müller på harmonika. Det var et
pragtfuldt sted ved Stolbro bæks
udløb.
8 mand skulle vende båden, men på
grund af vindens styrke var 8 mand
ikke nok, så Müller måtte vade ud
og hjælpe os.
Vel ude af noret fik vi med meget
besvær en line over til ledsagebåden med Ulla og Jørn Jensen, så vi
kunne trækkes hjem, - eller næsten
hjem. I Stegsvig overtog vi igen driften af Tilia.
Trætte og glade kørte vi den i hus
og hængte vore nye svømmeveste
på plads i skabet ca. klokken 17.

På vej ud af Dyvig

En del bundvand på trods af reparationerne

Underholdning ved vores vært Fritz Müller

På slæb på hjemvejen
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Rengøring
af Lindeværftet, især i mødelokalet og toilettet skal jo også til. Det har vi ikke været
for gode til. Derfor er det til stor gavn for lauget, at et medlem Cathrine Melkersen i
foråret sagde ja til stå for organiseringen af denne opgave. 6 – 8 medlemmer har
meldt sig til turnussen. Holdet har været i gang de sidste tre måneder. Én gang om
måneden mødes 2 mand og giver lokalerne en omgang.
Det dobbelte antal medlemmer på opgaven ville være endnu bedre, så hvis nogen
har lyst til at give lauget et nap med denne opgave, vil Cathrine meget gerne høre fra
jer. – Og, det er ikke kun for piger.
Ring til 74 45 12 17
J. J. Kjær Rasmussen

N ÆSTE

Øvrige
bestyrelse:

NYHEDSBREV

Det næste nyhedsbrev udsendes i november/december og eventuelle indlæg skal være
indsendt primo november
Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7,
Himmark, 6430 Nordborg
(LSAndersen@mail.tele.dk)

N AVNE

OG ADRESSER

Knud V. Valbjørn, Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 15 83, e-mail: val@mail.tele.dk
Næstformand: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 06 27, e-mail: bonne@post9.tele.dk
Kasserer:
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49, e-mail: LSAndersen@mail.tele.dk
Sekretær:
Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 88 11

Formand:

PR:
Redaktion:

Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 85 03, e-mail: jorn.a.j@mail.dk
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 04 30
Jørgen Jessen, Ugebjergvej 25, Svenstrup, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 63 74
Mogens Steffensen, Enebærvej 2, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 19 98, e-mail: mosteff@danbonet.dk
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 64 49, e-mail: LSAndersen@mail.tele.dk

Lindeværftet:

Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg

Internet:

http://home6.inet.tele.dk/hjortspr

STATUS FOR EGENINDTÆGTER I 2002
Besøg i Lindeværftet

Specialarrangementer

Diverse salg
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Vi har i 2002 til og med 11/8 haft en entreindtægt på 15.500 kr. På samme tid sidste år havde vi en entreindtægt på ca.
17.000 kr., så vi ligger lidt bag efter sidste år.
Vi har solgt kort, T-shirts, foredrag og bøger for 9.000 kr. Det tilsvarende tal for sidste år er ca. 7.000 kr., så samlet ligger
indtægterne på samme niveau som sidste år på samme tidspunkt.
Der er registreret 778 besøgende i Lindeværftet – mod ca. 950 sidste år på samme tid.
Leif Stig Andersen
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H JORTSPRINGBÅDEN

PÅ INTERNETTET

Der har gennemsnitlig været 127 gæster på vores hjemmeside pr. uge. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor der på samme tid sidste år havde været 145 gæster pr. uge.
HOME
Laug
Henvendelser

Hjortspring WEB 2001:
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