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Kalender
Mandag den 5. december kl. 18
Medlemsmøde, gule ærter.
Hej alle
Så er der tid til det årlige gule ærter.
Vi skal have en tilmelding senest torsdag d. 1.dec.
I kan skrive jer på listen, som hænger i Lindeværftet eller svare på denne E-mail eller ringe til
Sonja på tlf. 74 45 62 38 / 21 81 40 38.
Det vil komme til at koste 100,00 kr.
Mvh.
Sonja Madsen

Mandag den 6. marts kl. 19
Generalforsamling.

Historisk Dag ved Nordborg Slot
Den 13. august i år deltog vi igen i Historisk Dag ved Nordborg Slot.
Båden var klar og vi startede tidligt fra Lindeværftet i Holm, hvor vognen med båden blev spændt bagefter en traktor.
Båden kom godt til Nordborg og i mellemtiden havde vi gjort vore 2 telte på pladsen klar med vores
håndarbejde og bøger, samt lidt reklame for lauget.
I alt 4 gange var båden på vandet med både gamle og nye medlemmer.
Der var fin underholdning og det hele gik godt med mange interesserede gæster indtil vi var næsten færdige, sår kom der en byge og en kastevind, som bevirkede, at 3 af teltene væltede, og det ene ramte lydmandens bil, som fik en slem bule.
Bygen gjorde også, at alle 13 telte var våde, da vi nåede hjem med dem, men medlemmerne var flinke til
at får dem hængt op i værkstedet, sår de kunne tørre.
Vi sluttede så af med en kop kaffe, og fik snakket lidt om hele arrangementet og vi er glade hver gang båden er kommet godt tilbage på sin plads.
Tak til alle de medlemmer, som deltog i arrangementet, jeg ved, at mange har gjort et stort arbejde.
Med venlig hilsen
Sonja
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Als Fjord dagen 2016
Foreningen bag det nye tiltag på Nordals, Als Fjord dagen, der blev afholdt for første gang lørdag d. 3.
september 2016, havde virkelig lagt sig i selen, for at sammensætte et bredt program. Der var deltagelse af
mange aktiviteter og foreninger fra lokalområdet og der var mulighed for at opleve alt lige fra musik,
søsport, sejlads til demonstration af sikkerhedsudstyr og ja, kopier af historiske både. Dagen er ment som en
slags udstillingsvindue for de mange aktiviteter, der findes i området omkring Als Fjord. Der var aktiviteter i
Ballebro, Hardeshøj, Mjels, Dyvig og desuden Høstmarked i Nordborg. Takket være flere sponsorer var der
sørget for gratis bustransport mellem Hardeshøj, Mjels, Nordborg, Holm og Dyvig, trylleshow til børnene og
musikalsk underholdning i teltene. Nydambådens Laug
var roet til Hardeshøj i en temmelig strid nordvestenvind.
Nydam Tweir blev lagt til den nordlige side af broen og
kunne beses, men der blev ikke sejlet med gæster på
grund af den stærke blæst.
Hjortspringbådens Laug var også blevet inviteret til at
deltage. Da vi allerede har haft Tilia i vandet flere gange
tidligere på året, valgte vi at deltage på land med information om Tilia og det nye projekt, Björkebåden. Den første
udmelding fra arrangørerne var, at aktiviteter skulle foregå ved Hardeshøj og Ballebro, så derfor havde vi meldt
Nydam Tveir, foto: Charlotte Jervelund
ud, at vi deltog med vore aktiviteter i Hardeshøj. Det betød, at vi skulle have transporteret udstillingsgrejet fra Holm til Hardeshøj. Fra lauget var det Johannes,
Burt, Åse og undertegnede, der mødte i Lindeværftet lørdag morgen og efter en rekognosceringstur til
Hardeshøj, hvor vi endelig fik oplyst placeringen for vores stand, kunne returnere til Holm og pakke det
nødvendige til udstillingen på den lånte trailer. Vi var dog ikke helt færdig med at stille op på den anviste
plads i Hardeshøj, da den officielle åbning af dagen fandt sted med taler af borgmester Erik Lauritsen og
hovedmanden bag arrangementet, Lars Carlsen. En anden gang stiller vi op dagen før, hvis der er mulighed
for det.
Men vi havde en fin plads lige ved færgelejet i Hardeshøj og der var mange gæster. De laminerede plancher
med historien om Bjørkebåden var udstillet på træstativet, hvor der normalt hænger diverse skind. Vores håndarbejdsudstilling, især flettehjulene var en succes og flettehjulene blev næsten udsolgt. Vores gæster havde også
mulighed for at lave sig en god jernalderbrunch: Perlebygpandekager med æg, strandvejbred og strandsennep.
Vi måtte konkurrere med en isbil, grillpølser og fadøl,
men der var dog en snes modige personer, der vovede sig
ud i tilberedningen af den nærende ret.
Åse og Burt, foto: Charlotte Jervelund
Da klokken nærmede sig 15 begyndte det at regne og
da det var tyndet ud med besøgende, besluttede vi at pakke udstillingen sammen og tage hjem.
Lisbeth og Valbjørn havde sørget for at holde åbent i Lindeværftet, så gæster i Dyvig havde mulighed for
at opleve Tilia.
Skrevet af Charlotte Jervelund

Husflidudstilling Sønderborg Slot den 22. og 23. oktober 2016
Igen i år fik vi invitationen til at deltage i denne udstilling sammen med 50 andre udstillere, så vi pakkede alt det håndarbejde sammen, som vi syntes kunne interessere publikum.
Andre havde så læsset vores stævnstykke og den lille kopi af Bjørkebåden på en anhænger, så det også
kunne komme med.
Vi fik indrettet vores stand i det bageste gemak -“ rigtig pænt med færdigt håndarbejde plus det, som vi
arbejdede på, samt bøger, postkort, foldere -“ også på Bjørkebåden- t-shirts og kasketter.
Nede i slotsgården havde Arne slået et telt op med materialer om Hjortspringbåden og Bjørkebåden;
stævnstykket stod ved teltet.
Udstillingen var godt besøgt, og der var virkelig mange af de besøgende, der var meget interesseret i vores arbejde. Det tyder vores salg også på; vi solgte for ca. 1.300 kr. Her var en stor del Gunnars fortjeneste,
for vi solgte 32 flettehjul, som han har lavet.
Alt i alt en god weekend.
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Tusind tak til de søde piger, som hjalp mig både lørdag og søndag. Tak til Arne fordi du ville stå nede i
slotsgården og fryse. Også en tak til Karin, Knud og Gunnar, som i mange år har taget deres slæb.
Med venlig hilsen
Sonja

Björkebåden Status efteråret 2016
Udarbejdet af Bent Aasand
Det har været en rigtig dejlig tid hen over sommeren og nu ind i efteråret. Vi er i fuld gang med den
udvendige bearbejdning af den store stamme som bliver til bundstykket.

Den rå stamme, efter afbarkning – opmærkning, bearbejdning med EL-høvl
Mange spåner skal hugges/høvles af, mange overvejelser om hvordan og hvor meget. Gemmer stammen
på finurligheder som gør at vi bliver nød til at ændre planen og finde nye løsninger, hele tiden med tanken
på hvordan de gjorde det for 2000 år siden.
I denne forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på hvordan livet var i jernalderen, hvordan blev
man uddannet til håndværk. De kunne jo ikke læse og skrive, jo de kunne slå en streg i sandet eller tegne på
jorden, men en arbejdsbeskrivelse som vi kender det i dag har de ikke haft. Kunne det have foregået som vi
ser det i Nordisk mytolog at alt blev videregivet som vers, noget du kunne lære udenad! Hvad med målemetoder, hvad blev der brugt. Der var ingen metersystem og begreber som tommer, fod eller alen var heller
ikke helt kommet frem. Men tingene kom til at passe sammen med eller uden målesystemer. En ting har vi
dog til fælles og det er at det er træstammen der bestemmer resultatet og håndelaget der giver finis. Den
glæde vi oplever i at arbejdet med træet må være den samme som de gamle mestre fik.
Kommende opgaver.
•
•
•
•
•
•

Udvendig udformning/tilpasning
Beslutte stævnform
Indvendig udformning/tilpasning
Færdigbearbejde stammen og klargøring til udspænding
Udspænding
Bearbejde de to stævne

Det er mit ønske at der blive etableret nogle arbejdsgrupper som ud fra listen over kommende opgaver
forbereder disse, her kunne også nye medlemmer bidrage fra dag et!
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Udvendig udformning, der bliver arbejdet med kædesav, EL høvl samt div. andet
håndværktøj

Mange ting gør sig gællende undervejs. Der er knaster, steder med råd, alt sammen noget der skal tages
stilling til. Igen viser det sig at det er træet der afgør fremgangsmåde. I processen kikker vi meget på
hvordan Vikingeskibsmuseet i Roskilde gjorde, men må gang på gang konstatere at vi ikke kan lave et nøjagtig kopi, men en båd ud vore forudsætninger med hensyn til træ og andre ressourcer. Så vi laver en båd
der tager udgangspunkt i Björkebåden men at båden bliver ud fra vores fortolkning.

Indvendig udformning:
Følgende billeder er fra Vikingeskibsmuseet.

Den indvendige udformning foregår i flere etaper
1.
2.
3.
4.

Tilskæring af bølgeform
Udhuling af stammen (frem til de to stævne)
Tilskæring af de to stævne
Udhuling færdiggøres

Udspænding. (termin forår 2017)
1.
2.
3.
4.
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Bundstykket ligges i vand for at øge fugtigheden i hele stykket (1 uge nedsænket i saltvand)
Bundstykket tømmes for vand
Bål til opvarmning etableres
Opvarmning og udspænding gennemføres
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Følgende billeder er fra Vikingeskibsmuseet

Beslutte stævnform
Viste billeder er fra Vikingeskibsmuseet.

Stævnene er sammensat af flere stykker som både bliver limet og klinket på.
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Bjørkebåden
Det nye projekt, som har til formål at fremstille en kopi af Bjørkebåden, er nu i gang. Vi har fået en stor
stamme, som er transporteret ind i Lindeværftet. Den skal nu tildannes og hules ud med henblik på den senere udspænding. Til arbejdet med den nye båd har vi fået et pænt sponsorat fra Traugot Møllers Fond, som
vi er meget taknemlige for. Det betyder, at vi nu har de nødvendige midler til at komme videre med projektet.
N. P. Fenger

Navne og adresser
Formand

N.P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30, e-mail: formand@hjortspring.dk

Næstformand

Lisbeth Simonsen, Oldenorvej 6, Dyvig, 6430 Nordborg, tlf. 50 62 43 20, e-mail: naestformand@hjortspring.dk

Kasserer

Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, 6430 Nordborg, tlf. 21 81 40 38, e-mail: kasserer@hjortspring.dk

Sekretær

Barbara Mai, Brushøjvej 21A, Holm, 6430 Nordborg, tlf. 74 49 19 69, e-mail: post@hjortspring.dk
Åse Ditlefsen Ferrão, Stegvej 2, 6430 Nordborg, tlf. 27 50 10 68, e-mail: post@hjortspring.dk
Gunnar Poulsen, Ugebjergvej 22, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 60 85 18 07 , e-mail: post@hjortspring.dk
Johnny Christensen, Runevænget 61, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 22 41 25 21, e-mail: post@hjortspring.dk

Øvrige
Redaktion

Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dk

Lindeværftet

Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg

Internet

http://www.hjortspring.dk

Næste nyhedsbrev
Få dit Nyhedsbrev elektronisk, send os din e-mail adresse!
Dette Nyhedsbrev findes også på vores hjemmeside
http://hjortspring.dk/da_nyhedsbreve_01.php.
som sider med de enkelte artikler
og
i arkivet som en printbar fil (PDF) på
http://hjortspring.dk/da_nyhedsbreve_99.php,
sammen med alle tidligere nyhedsbreve.
Du kan tilkendegive dit ønske om at få den elektroniske udgave ved at sende en e-mail med
din egen e-mail adresse til pr@hjortspring.dk.
Det næste nyhedsbrev udsendes den 3. februar 2017 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den
10. januar 2017. Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dk
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Nostalgibilleder
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Billederne blev givet til os sommeren 2016 af en bådejer, der var ved at reparere sin båd på Sunes plads
ved vores bagindgang; navnet er ukendt.
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