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Kalender
Lørdag den 19. juni
Medlemssejlads til Varnæsvig (alternativt, hvis dårligt vejr: Johannes Diderichsens bådebro).
Tilmelding senest mandag den 7. juni på opslag i Lindeværftet eller via e-mail til
formand@hjortspring.dk.

Mandag den 19. juli – fredag den 6. august. Kl. 14-17
Sommeråbent i Lindeværftet.

Lørdag den 7. august kl. 10-16
Historisk dag ved søen

Lørdag den 21. august
Alternativ dato for medlemssejlads.

Mandag den 4. oktober kl. 19
Medlemsmøde.

Mandag den 6. december kl. 18
Medlemsmøde. Gule ærter.
J.J. Kjær Rasmussen

Bilag:
Beretning, regnskab og status for 2009, samt budget for 2010.

Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august.
Indlæg sendes til:
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail: lsandersen@mail.tele.dk

Navne og adresser
Formand:
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30, e-mail: formand@hjortspring.dk
Næstformand : John Petersen, Ugebjergvej 13, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 71, e-mail: naestformand@hjortspring.dk
Kasserer:
Knud E. Andersen, Bygtoften 7, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 74 49 12 01, e-mail: kasser@hjortspring.dk
Sekretær:
Margit Christensen, Momarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals, tlf. 74 40 70 88.
Øvrige
bestyrelse:
Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: post@hjortspring.dk
Sonja Madsen, Ugebjergvej 15, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 62 38, e-mail: post@hjortspring.dk
J.J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: besoeg@hjortspring.dk

Redaktion:
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://www.hjortspring.dk
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Laugets ny bestyrelse
Generalforsamlingen 2010 medførte nogle ændringer af laugets bestyrelse. Inge Skovvang og Anton Johnsen
ønskede ikke at fortsætte. I stedet blev Sonja Madsen og Margit Christensen valgt. På valg var desuden
Chresten Møller, J. J. Kjær Rasmussen og N. P. Fenger, som alle blev genvalgt.
Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Besøgskoordinator:
Øvrige:

N. P. Fenger
John Petersen
Knud Andersen
Margit Christensen
J. J. Kjær Rasmussen
Chresten Møller
Sonja Madsen

Vi takker de afgående medlemmer for godt samarbejde og byder de ny medlemmer velkommen.
N. P. Fenger

Påskeudstilling
I år har vi igen haft åbent i hele påsken med udstilling af malerier fra
Winds Galleri i Svenstrup samt keramik fremstillet af Majbrit Maagaard fra
Himmark. Jeg må sige, at de 3 piger fra Winds galleri - Ida, Mette og
Marianne - havde nogle fine billeder med, og de fik lavet en spændende
udstilling i vores værksted, hvor også Majbrits keramik tog sig flot ud.
Inde i vores samlingslokale havde vi "piger" lavet en udstilling med vores
håndarbejde og smykker, og de fleste dage var der nogen til at vise
fremstillingen af håndarbejdet. Vikinge-Middelaldergruppen - især Lis havde lavet en stand med deres ting vedr. middelalderen.
I værkstedet var der gang i fremstilling af skjolde og sjippetove, nogle
dage var smedien også i gang.
Af besøgende havde vi 110 voksne og 8 børn, og alle var de meget
interesseret, ikke kun i malerier og keramik, men lige så meget i film, båd,
håndarbejde og middelalder. Jeg tror snart, at DVD en er meget slidt, for
den blev vist mange gange i de 5 dage.
Marianne Wind, Svenstrup.

Der var fri entre i hele Påsken, men mange valgte alligevel at putte en skilling i vores "kirkebøsse", og der blev
også solgt en del smykker og håndarbejde, samt et par bøger. Vi må derfor konstatere, at det var 5 meget
gode dage for vores laug.
Sonja Madsen
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Medlemsmøde 3. maj
Chef for Museum Sønderjylland Orla Madsen holdt et langt og meget,
meget spændende og indholdsmættet foredrag om oldtiden i
Sønderjylland. Først lovede han en lang aften uden kaffepause, hvis vi
skulle nå hele perioden igennem. Oldtiden er jo fra de første mennesker
indfandt sig i området til og med vikingetiden. Orla Madsen indskrænkede
perioden han ville omtale til 14.000 f. Kr. til 700 e Kr. Det gjorde han så og
belyste det ved fund, som han viste overheadbilleder af. Teorier om
udviklingen blev omtalt og nye funds indflydelse på den øjeblikkelige
opfattelse blev påvist. Ved studier af arkæologiske fund har man kunnet
danne sig et billede af kulturelle forhold i oldtiden. De første 9800 år har
man været samlere og jægere. Overgangen til bondesamfundet varer
næsten 1000 år.
Et fund af en brandgrav ved Hammelev dateret 8300 f. Kr. vidner om
dødeomsorg.
Ca. 2300 f. Kr. ser det ud til at øksen udskiftes med dolken som fornemste
våben.
Gravhøje og dermed begravelsesskikke fortæller O.M. om. Der kendes 1718.000 gravhøje i Danmark. I Sønderjylland ca. 4.000 i den nordlige del og
ca. 7.000 i den sydlige.
Bebyggelsen, som man er kommet til at kende mere til i de senere år på grund af de mange udgravninger
(motorveje bl.a.) viser udvikling og forskelle i 3 senere 2 områder af Sønderjylland. Måske er stammerne
samlet til kongeriger.
Set var sten- og bronzealder. Så kom vi til jernalderen, og vi fik alligevel en kaffepause.
80 % af udgravninger arkæologerne laver er jernalderfund.
Her begynder de skriftlige kilder at fortælle om germanerne, som romerne betegner folk nord for Romerriget.
Kilderne er romerske, f. eks. Tacitus.
Hjortspringfundets våben er nogle af de få våben, der er fundet fra den tid.
De fleste moseofferfund er især fra perioden 2-400 e. Kr. En krigerisk periode. Våbenofringerne viser, at det er
de lokale, der har vundet. Det er fjendens våben, der ofres. De tabte slag giver ingen ofringer her.
Danerne underlagde sig anglerne og jyderne i 400 tallet e. Kr.
Og således nåede vi igennem stoffet. Ovenstående er kun pluk, som jeg kunne nå at notere ned fra det meget
materiale en inspireret og inspirerende Orla Madsen lagde frem for os.
Jeg vil gerne anbefale alle interesserede at læse Sønderjyllands Historie 1. Indtil 1815 side 11-40, skrevet af
vores foredragsholder. Bogen er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og udgivet i 2008.
J. J. Kjær Rasmussen

Nyt skilt
Nikolaj Madsen og Gunnar Poulsen har lavet et nyt skilt. Nikolaj har
smedet og Gunnar har savet og malet. Skiltet skal fortælle folk på vej til
eller fra Dyvig, at der nu er åbent i Lindeværftet. Her er det hængt op og
præsenteret af de to herrer en tirsdag aften lige i skumringen.
J. J. Kjær Rasmussen
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Opfordring til medlemmerne
Skjolde.
I bestyrelsen og blandt de arbejdende medlemmer om tirsdagen er der opstået en
tanke der er blevet til et mål: At få lavet så mange skjolde at alle på båden kan
være forsynet med skjold ved visse sejladser/præsentationer af Tilia.
Lindetræ er skaffet hjem at Arne og han har flækket, og han har savet og flækket
det, så passende stykker ligger klar til at blive bearbejdet. Medlemmerne
opfordres hermed til at komme nogle tirsdage og lave et/sit skjold.
Der er altid kaffe til en til tirsdag aften.
Bestyrelsen

Sebbe Als – invitation
Sebbe Als vikingerne inviterer medlemmer af Nydambådens Nydambådens og Hjortspringbådens laug til en
fælles bålaften ved deres naust i Augustenborg lørdag den 26. juni kl. 18.
Der vil blive arrangeret fælles spisning (max. 100 kr./person). Drikkevarer medbringes.
Tilmelding til Conni Rick tlf. 28 77 28 92, e-mail: rickconni@hotmail.com senest den 21.juni.
J. J. Kjær Rasmussen

Bogsa lg
Fra Lizzie Balleby har lauget modtaget et par bøger, som vi kan sælge til vore
medlemmer.
Det drejer sig om Nationalmuseets tre udgivelser ”Da våbnene tav” af Flemming Kaul,
”Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium” redigeret af Lars Jørgensen,
Birger Storgaard & Lone Gebauer og ”Hjortspring. A Pre-Roman Iron Age Warship in
Context” redigeret af Ole Crumlin-Pedersen og Athena Trakadas.
Bøgerne skal koste 50 kr., 180 kr. og 200 kr.
Henvendelse: Sonja Madsen tlf. 74 45 62 38 eller
HYPERLINK "mailto:sokrma@c.dk" sokrma@c.dk
Bøgerne kan hentes en tirsdag aften mellem kl. 18.30 og 21 i Lindeværftet, Dyvigvej 11,
Holm.
Ved forsendelse må køber regne med at skulle betale fragtomkostninger.
J. J. Kjær Rasmussen

4

