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Kalender
Mandag den 1. oktober kl. 19
Medlemsmøde. Hanne Smedemark fortæller om udstillingen på Sønderborg Slot: Fejder om fortiden - retten til oldtiden

Lørdag den 20. oktober - søndag den 21. oktober kl. 10 - 16
Husflidsudstilling på Sønderborg Slot

Mandag den 3. december kl. 18
Gule ærter i Lindeværftet

Alle tirsdage kl. 18.30 - 21.00
Medlemmer er velkommen på Lindeværftet. Kaffe drikkes kl. 20.30
Leif Stig Andersen

Tilia Alsie hjem fra Frankfurt
Onsdag den 27. juni omkring klokken 9 ankom Tilia ombord på Søndergård Krantransports lange lastvogn med
Per ved rattet til Lindeværftet efter en meget våd men ellers vellykket tur fra Frankfurt am Main. Her ved Archaologisches Museum var båden løftet ud gennem den ca. 25 cm for smalle museumsport tirsdag formiddag med
hjælp fra Arne, Jørn Anders, Jens Peter og under-tegnede, 6 mand af museets personale med museumsdirektør Egon Warmers i spidsen samt ikke mindst chaufføren Per og hans kran på lastbilen.
Inden vi kom dertil måtte vi dog vente på, at en ejer af en personbil blev fundet blandt andet ved rekvirering af
politiet. Bilen var blevet parkeret så lastbilen ikke kunne komme ind i den gade, hvor læsningen skulle foregå.
Stedet havde været meget tydeligt afspærret i flere dage. Lige før politiet bestilte vognen fjernet kom ejerens far
susende.

Fotos: Lene Bonné Rasmussen
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Da vi langt om længe havde fået Tilia op på lastbilen, måtte vi konstatere, at vi havde vendt den forkert. Den
skulle vendes 180 grader. Det klarede Per, som det ses af billedet taget gennem en termorude med mobiltelefon. Eneste mulighed var at løfte den op over træet for at vende den.
2 gange på motorvejen passerede vi lastbilen med Tilia. Begge gange holdt den stille på grund af en meget lang
kø af lastbiler.

Da Tilia var i hus onsdag formiddag fik de fremmødte medlemmer samt Per kaffe og rundstykker med ost og
pålæg. Vi takkede Per for hans helt igennem fortrinlige indsats og sendte ham hjem med bogen ”Hvad Haanden
former er Aandens Spor”og 2 af de helt små T-shirts til sønnerne.
J. J. Kjær Rasmussen

Interview i Franfurt
Søndag den 24. juni i Frankfurt blev en begivenhedsrig dag for vi seks medlemmer af lauget, der var nede efter
Hjortspringbåden. Det var udstillingens sidste åbningsdag, og vi blev involveret i 2 af 3 rundvisninger. Jørn Anders, Lene og Jens Peter, der kan forstå og tale tysk kom rigtig i ilden.
Udover det blev vi interviewet af et hold studerende fra ”Wöhlerschule” (www.woehlerschule.de).
I spidsen for gruppen var: Florian Schickling og Kai Helge Wirth.
Projektet de arbejder med i et års tid hedder ”Argonaut”. Man kan besøge deres hjemmeside
www.artandscience.de
Skolen er et institut for kunst og videnskab, og den sætter forskellige projekter i gang, fx markedsresearch, eksperimenter, foredrag, seminarer, ekskursioner og publikationer. Hovedområdet er udover kunstvidenskab studiet
af forhistorien..
Interviewet blev optaget på video, og vi blev lovet et eksemplar af resultatet, når det foreligger om ca. 1 år.
J. J. Kjær Rasmussen

To nye foldere
Denne sommer gav to nye foldere, hvor Hjortspringbåden er omtalt.
Den første er vores egen trefløjede, som blandt andet fortæller, hvad vi alle ved: Tilia Alsie er vendt tilbage fra
sin fire måneders udflugt til Frankfurt am Main. Som tidligere er de faste oplysninger på tre sprog: dansk, engelsk og tysk, mens for eksempel omtalen af sommerens begivenhed: ”Historisk dag ved søen” kun er på
dansk. Se den på vores hjemmeside www.Hjortspring.dk i afsnittet på dansk. Herfra kan den jo printes ud –
også i farver.
Den anden, ”Nord-Als – toppen af en smuk ø”, er udgivet i farver af Danfoss. I den trefløjede folder er afbildet og
omtalt Lindeværftet-Hjortspringbåden, Nordborg Slot, Havnbjerg Kirke, Jollmands Gård, Nordborg Vandtårn og
Havnbjerg Mølle. Adresser og åbningstider er oplistet på bagsiden. Folderen er udgivet i udgaver på dansk, engelsk og tysk.
J. J. Kjær Rasmussen
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Historisk dag ved søen
Lørdag den 11. klokken 10 så markedspladsen med de 11 vikingetelte og Flemming Elimars middelaldertelt
med ”middelalderøl” og hyldedrik ud som på det første billede viser: ”Tomt og dækket til mod regnen.”
½ time senere holdt regnen op og tilstrømningen begyndte. Antallet af besøgende blev meget stort (600 – 800?)
- og arrangementet blev en stor succes.

Dagen bød som nævnt på markedsplads med værksteder og udstillinger med pileflet, rakubrænding, smykkefremstilling, lædervarer, vævning, kartning, honningfremstilling, smedning, trædrejning, fremstilling af bastreb,
bueskydning, m.m.
I dagens løb afvikledes et langt program styret af herold og lurblæser: Gamle børnelege, islandske heste, falkoner, middelaldergøgl, sejlads med Tilia fra vores nye pontonbro, fægtekamp og bueskydning.
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Dagens sidste aktivitet var, at Hjortspringbåden blev jaget på flugt af 3 bueskytter fra Teambuilding Middelalder/viking. De skød med ”ildpile”.

Der var stor interesse dagen igennem for Hjortspringbåden. Udover de planlagte 3 ture måtte vi ud en ekstra
gang. Dejligt var det, at en del medlemmer gennem mange år ønskede at komme med ud at sejle for første
gang. Også nye medlemmer blev tegnet. 9 blev indmeldt og kom med i båden.
Styregruppen har holdt evalueringsmøde. Vi har fået mange tilbagemeldinger om et succesfuldt arrangement.
Det mener vi også selv, og vi vil gå i gang med planlægningen af næste års Historisk dag ved søen”. Det bliver
lørdag den 2. august 2008 kl. 10-17.
Ideer til aktiviteter og indslag modtages gerne.
J.J. Kjær Rasmussen

Fotografer: Peter Mølgaard og Henry Stefansen.

Historisk dag ved søen set fra vævegruppens telt
Trods heftig regn i starten og våde tæer resten af dagen, synes vi, at vi havde en aktiv og hyggelig dag.
Der blev lavet ca. 50 stk. fingerflettede bånd af de børn, som besøgte vores telt, og der var mange som skulle
prøve at lave tråd af kartet uld. Vi havde besøg af både tyskere, belgiere, hollændere og selvfølgelig danskere,
så vi måtte forsøge at tale flere sprog.
Vi fik også solgt lidt af vores håndlavede ting, så som fingerflettede vedhæng til nøgleringe, bælter med perler
og filtede brocher.
P.S.: Vi har nu fået et fint stativ med disse håndlavede ting, som er til salg i Lindeværftet.
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Forsøg med fremstilling af bast.
Vi har nu forsøgt at lave lindebast af barken fra ca. 80 år gamle lindetræer, og det lykkedes.
Barken har stået i blød i et kar med vand i 12 uger – føj, hvor det lugtede – og så kunne vi trække 10-12 lag af,
som var meget tynde. Så det behøver ikke at være bark af unge træer, der skal bruges.
Arne Madsen

Fotos: Knud Andersen

Udstilling på Sønderborg Slot
I lighed med tidligere år deltager vi i husflidsudstillingen på Sønderborg Slot. Udstillingen er berammet til den 20.
og 21. oktober – begge dage fra kl. 10 til 16.
Nærmere om stadeplads og tidspunkt for opstilling tilgår senere.
Vi påregner i lighed med sidste år at deltage med en smedegruppe i gården sammen med Nydamselskabet.
Endvidere vil vi i gården udstille stævnstykket af båden.
I Riddersalen/Hjørnegemakket vil vi have en udstilling med plancher samt værktøjs- og våbendele.
Endvidere vil vi i forbindelse med udstillingen oprette en arbejdende stand med vævning, fletning m.v..
Knud Andersen

Pige i blåt
I uge 37 var vi i Vestjylland, og blandt andet var vi i Nymindegab. Vi besøgte et nyoprettet kulturhistorisk museum i byen. Et meget spændende egnsmuseum, hvor vi blandt andet kunne se en fin udstilling om Lønnepigen” pige i blåt”, som overskriften i en artikel i Skalk nr. 3 -1971 lyder. På Lønne hede fandt man en begravelse fra
ældre romersk jernalder, hvor meget store dele af den dødes dragt, i blåt stof med striber og bort i rødt, var bevaret.
Artiklen i Skalk fortæller både om fundet og om dragten og de forskellige væveformer, der er brugt.
Se også www.torshammer.dk. Klik på artiklen Lønnepigen her på Lønne Højskoles hjemmeside.
Lene Bonné og J. J. Kjær Rasmussen
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Forslag til
til jubilæumsskrift
Fra Hans Peter Rasmussen i Sønderborg har vi modtaget følgende:
Jeg har tænkt på, at det om små to år er 10 år siden, vi satte Hjortspringbåden i vandet. Skulle vi måske udgive
et skrift, der markerer denne dag? Det kunne være med, hvad båden er brugt til af ture, oplevelser, erfaringer,
historier, ny viden, værdier og hvad vi mener kendetegner: ”Det liv der er ført med Hjortspringbåden og dens
mennesker.”
Hilsener Hans Peter

Fiskerbåd i Kerala
Ved afhentningen af Hjortspringbåden i Frankfurt fik vi bøger, udstillingsplancher, plakater, foldere med mere
med hjem.
Vi fik også en kuvert med et par håndfulde billeder. Billederne var af træbåde fra Kerala i Indien. Bådene var af
sammensyede planker. Sammensyningerne så til forveksling ud, som dem vi har præsteret i Tilia. Se billederne,
der sammen med resten kan ses i farver på Lindeværftet. Billederne er sendt os af Zayd R. Paris i Berlin.
J. J. Kjær Rasmussen

Fejder om fortiden - retten til oldtiden
Sådan hedder en permanent udstilling, som Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot åbner onsdag den 19.
september kl. 14.
I indbydelsen til åbningen kan læses:
”Udstillingen belyser vigtige træk af arkæologiens historie og fortæller om brug og misbrug af oldtiden og oldtidsfund i den nationale kamp mellem dansk og tysk. Fra nationalromantik til nationalsocialisme, fra gravhøje til
guldhorn, fra digt til virkelighed – ideen om den historisk betingede ret til et territorium har ført til fejder og forunderlige, foranderlige forestillinger om fortiden.”
Hjortspringbådens Laug har udlånt (permanent) et skjold, en lansepids, et spyd og et drejet bæger i tjørnetræ til
udstillingen, der er etableret af Hanne Smedemark.
J. J. Kjær Rasmussen
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Jernaldersko
Som billedet viser er medlemmer af lauget i gang med at fremstille sko. Vi har tegninger af to forskellige typer.
Der er masser af skind til formålet. Velkommen om tirsdagen! I skal nok få hjælp til klipning og syning.
Håndværkergruppen

Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes i januar 2008 og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo 2007.
Indlæg sendes til:
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail LSAndersen@mail.tele.dk
Lene Bonné Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail bonne@post9.tele.dk

Navne og adresser
Formand:
J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail: formand@hjortspring.dk
Næstformand: Jørn Anders Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 85 03, e-mail: naestformand@hjortspring.dk
Kasserer:
Knud E. Andersen, Bygtoften 7, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 74, e-mail: kek@andersen.mail.dk
Sekretær:
Øvrige
bestyrelse:
Redaktion:
Lindeværftet:
Internet:

Anton Johnsen, Strandvej 1 E,1. tv, 6400 Sønderborg, tlf. 74 45 62 81, e-mail: antonjohnsen@mail.dk
N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 04 30
Chresten Møller, Hjortspringvej 23, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 84 63, e-mail: stevninghjorn@worldonline.dk
Inge Skovvang Jensen, Bakken 12, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 75 12 82 89, e-mail i.skovvang@ofir.dk
Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 64 49, e-mail: LSAndersen@mail.tele.dk
Lene Bonné Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 06 27, e-mail bonne@post9.tele.dk
Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg
http://www.hjortspring.dk
http://home6.inet.tele.dk/hjortspr
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