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15. årgang

Kalender
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00
Åbent i Lindeværftet. Medlemmer arbejder med historiske emner.

Lørdag den 11. september kl. 14-17
Åbent i Lindeværftet.

Lørdag den 18. september kl. 14-17
Åbent i Lindeværftet.

Lørdag den 25. september kl. 14-17
Åbent i Lindeværftet.

Mandag den 4. oktober kl. 19
Medlemsmøde.

Lørdag-Søndag den 23-24. oktober kl. 10-16
Husflidsudstilling på Sønderborg slot.

Mandag den 6. december kl. 18
Gule ærter. Tilmelding i Lindeværftet, på telefon: 7445 8463 eller på post@hjortspring.dk.
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Næste Nyhedsbrev
Bestyrelsen
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TVTV-optagelser. Norsk TV (NRK)
I juni ringede Gunn Aasen fra NKR og spurgte om mulighed for at filme Tilia under sejlads. Dagen efter modtog
jeg anmodningen på mail:
”Norsk rikskringkasting, NRK arbeider for tiden med en TV dokumentarserie vi har kalt Norske røtter. Den handler om hvordan Norge ble befolket, hvor de kom fra, hvem de var og hvordan de overlevde de første menneskene som kom til våre kyster. Gjennom mitokondrielt DNA og arkeologi søker vi våre røtter. Vi kommer ikke utenom våre spor og forbindelser til Danmark. Hvordan kom de seg over Skagerrak til Norge? Selv om
Hjortspringbåten som ble funnet i 1915 er fra tidlig jernalder, ca 350 år før Kristus, ligner den på båtene som er
avbildet i bronsealderens helleristinger.
Om vi kunne filme Hjortspringlaugets Tilia Alsie på vannet på Nordborg Sø ville det være fantastisk. Jeg vet at
det er meget arbeid å finne mannskap som kan være med, men om dere ville forsøke å få det til vil vi sette meget stor pris på det. Innslaget vil utgjøre en viktig del av en av de tre programmene i serien. Det er ikke nødvendig med tidsriktige kostymer, men om dere har slike klær kan vi jo tenke på om dere skal bruke dem. Det kan
godt være at de som padler likevel skal ha på moderne klær som passer når man er om bord i en åpen båt. Det
kan vi eventuelt komme tilbake til. Vi ønsker å filme at dere padler båten på vannet på Nordborg Sø. Kan hende
ber vi om at vår unge programleder Samina får være med blant mannskapet. Fotografen vil også bli mer dere
ombord i tillegg til at han filmer dere fra land. Det betyr at vi ber dere om å padle båten på klarsignal fra vår fotograf. Jeg vil tro at vi kan få det hele gjort på 3 – 4 timer, kanskje tar det kortere tid. Det er ikke nødvendig å padle
langt av gårde.
Dersom det medfører kostnader å få båten på vannet kan vi dekke dette etter avtale. Det kommer selvfølgelig litt
an på hva det koster om vi kan gjennomføre det hele, men jeg vil tro at det ikke vil bli for kostbart. Det er fint at
du undersøker hva det vil koste.
Og så skal Hjortspinglauget selvfølgelig få DVD av det ferdige programmet slik at dere kan se resultatet, men da
må dere være litt tålmodige med oss fordi programmet ikke blir ferdig før i desember 2010.
Vi foreslår opptak med Hjortspringlauget og Tilia Alsie på Nordborg Sø torsdag 15. juli, gjerne om morgenen om
det passer for dere, men vi kan tilpasse oss det tidspunkt på dagen som måtte passe best for dere. Dersom det
ikke passer, finnes det en mulighet fredag 16. juli? Eventuelt lørdag 17.juli?
Det er min kollega Ole Egil Størkson som produserer serien og det vil være han som møter dere sammen med
fotograf Odd Arne Olderbakk og programleder Samina Bruket. Ole har e-post ole.egil.storkson@nrk.no, mobil: +
47 928 68 451. Jeg sender kopi av denne e-posten til ham og det ville være fint om du også sender kopi til ham
når du sender e-post til meg fordi jeg skal på ferie om noen dager. Da kan Ole holde kontakten med deg videre.
Du må bare si fra om dere vil vite mer om vår TV- dokumentarserie.
Vi ser frem til å høre fra deg og håper at Hjortspringlauget vil delta i vår TV-dokumentar med Tilia Alsie.
Beste hilsen
Gunn Aasen”
Der kom en aftale ud af henvendelsen og den 15. juli om eftermiddagen blev Tilia kørt ud af Lindeværftet og søsat i Dyvig med fuld besætning. Der var en meget flot opbakning fra medlemmerne til dette arrangement, der
sluttede med skipperlabskovs i Lindeværftet ved 20-tiden.
Vi forlangte og fik 5000 kr. for indsatsen.
Fortsættes:
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Om Tilias tur fortæller logbogen:

Sejlads den 15. juli 2010
Det blev en kort sejlads på et par timer. Afgang fra Værftet kl. 16, og retur ca. kl. 18.30.
Formålet var TV optagelser til Norsk TV (NRK).
Måske et 5 minutters indslag om hvordan Nordmændene kom til Norge.
(Jeg ville ikke vove at sejle over Skagerak i Tilia.)
Turen gik fra søsætningsstedet I Dyvig, ud til tangen ved Farresdam, hvor vi gik i land. Derefter over sejlrenden,
og igen over sejlrenden, og helt ind til nordsiden af den ydre del. Ud igen til midten og så direkte til optagningspladsen.
Blæsten var kraftig og vi havde svært ved at komme rundt i vendingerne. Vi havde stor afdrift, når vi lå med siden til vinden.
Det var ikke en dag til hyggesejling.
Optagelsen forløb fint og efter turen ud til tangen fik vi fotografen over i følgebåden. Så der er optagelser både i
og fra båden samt af båden på afstand.
Tæthed
Båden var meget tæt. Specielt i betragtning af at vi var 24 mand ombord.
Vind
Vinden var hård, og stod lige ind på søsætningsstedet, så der var modvind helt ud til tangen ved Farresdam.
Ifg. DMI-måling fra Sønderborg lufthaven var middelvinden 6-7 m/s i den tid vi sejlede. Der var kraftig afdrift, når
vi lå med siden til.
Besætning
Alle pladser besat + fotograf og kaptajn
Styrmand: Christen
Taktpadler: Arne og John
Trommen: Valbjørn
Kaptajn: Dan
19- juli 2010
Dan Feldfos
Dagen efter arrangementet modtog vi flg. mail fra Ole Størkson:
” Hei
Vi er nå tilbake i Bergen, men vi vil nok en gang takke både for at det stilte så velvillig opp, og for at dere gjorde
en stor innsats for at vi skulle få en god og spennende sekvens til vår tv-serie ”Norske røtter”.
Vi må også beklage at vi ikke kunne ta oss tid å spise med dere da det hele var over. Vi håper dere har forståelse for vårt stramme tidsskjema. Vi var på hotellet kl. 23 og sto opp kl. 6.
Hils alle fra oss, og en fortsatt riktig
god sommer.
Ole
Ps! Legger ved et billede fra i går.”
15. juli. NKR filmer i Dyvig. Padlere, som
kommer med i norsk fjernsyn:
C. B. Hansen, Vincent Jessen, Johannes
Diederichsen, C. Jervelund, Bent Stage,
H. C. Christiansen, Chresten Møller, N. P.
Fenger, Annie Mikkelsen, John Petersen,
Christine Riis, J. J. Kjær Rasmussen, K.
V. Valbjørn, Hans Lumbye, Lydia Stefansen, Henry Stefansen, Knud Andersen, Anton Johnsen, Margit Kristensen, Erik Longfors, Arne Madsen.
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Om uge 2929-3030-31
Tusind tak til alle dem, som tog en eller flere vagter, da vi havde sommeråbent.
En særlig tak til de nye vagter, det var dejligt, at I havde mod til at være med.
Vi håber, at I alle vil være med igen næste år, hvis vi beslutter at have åbent i
ferietiden.
Mange venlige hilsener
Sonja Madsen
Antal voksne besøgende (heri medregnet de 19 halve medlemskaber fra7/8 -10,
ligesom beløbet for disse medlemskaber også er med i det samlede resultat):
Samlet resultat
Børn
Salg af T-shirts m.m.
Salg af håndarbejde
Overskud ved salg af øl og vand 7/8
Samlet indtjening

146
28
260,00 kr.
65,00 kr.
99,00 kr.
4.589,00 kr.
Knud Andersen
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Historisk dag ved søen
Den 30. juni blev styregruppen for Historisk dag ved søen mødt med et sørgeligt syn, da vi skulle holde det sidste møde inden arrangementet skulle løbe af stabelen 1 måned senere. Græsset eller rettere resterne, vi skulle
agere på var ved at blive fræset op. Nyt skulle sås. Vi måtte udsende nedenstående til alle implicerede fra nær
og fjern:
”Aktører ved Historisk dag ved søen
Det er med stor beklagelse, at jeg på vegne af styregruppen for ”Historisk dag ved søen” må skrive denne meddelelse til jer:
Historisk dag ved søen den 7. august 2010 må aflyses. Store dele af slottets græsarealer er netop blevet fræset,
og de er i gang med at klargøre dem til nysåning. Den situation er opstået, fordi arealerne blev ødelagt under
Nordals Musikfestival for kort tid siden. Der kom så meget regn, at det er blevet nødvendigt. Vi erfarede det først
i går, da vi holdt møde for at gøre de sidste forberedelser.
Vi har i styregruppen vendt og drejet problemet for at se, om en alternativ mulighed findes for at gennemføre
arrangementet. Det er der efter vores bedste overbevisning ikke.
Vi håber på jeres forståelse, selvom det er sent at få en aflysning.
Det er besluttet, at vi kommer igen næste år med fuld styrke, Det bliver den 6. august kl. 10-16, og vi vil gerne
hermed bede jer om at reservere dagen og deltage i Historisk dag ved søen 2011. Vil I venligst give os en tilbagemelding herom trods det tidlige tidspunkt. Vi regner med at vende tilbage med en mail i oktober-november.
Kontakt til os kan også ske på mit telefonnummer 74 45 06 27 eller mobil 29 26 30 37.
Venlig hilsen
J. J. Kjær Rasmussen”
Der var aftalt med Erik Juul-Kristensen, at hans familie, der var samlet i Nordborg, kunne komme med ud at sejle på Nordborg Sø. Vi tilbød Erik at vi ville sætte Tilia i vandet i Dyvig, mod at mindst 12 blev medlemmer af lauget.

En bolværksmatros refererer sejladserne med ”Telia”
lørdag d. 7. august.
Den ultrakorte version: Vi kom, så og sejlede – og det var skægt og interessant!
Den lidt mere kødfulde version: I vor families foreløbig 3 generationer, fortrinsvis bosat på Sjælland, har vi de
seneste 6 år udviklet en tradition for vore fætre/kusinetræf, som kræver, at de skal indeholde et moment med
vand under en køl. Det har foreløbig bragt os over Øresund både til Middelgrunden og Hven, gennem Susåkanalen til Karrebæksminde, rundt på Esrum Sø, til Bornholm samt Roskilde Fjord. Træffet for 2010 blev allerede
for et år siden projekteret til ”Historisk Dag” på Nordborg Slot d. 7. August med et tilsagn fra lauget om, at vi
kunne få lov at sejle med i Telia i 2 grupper, når vi nåede frem til slottet med 15 – 20 mand. Som arrangør må
jeg så have lydt desperat i telefonen, da Jørgen for en måned siden måtte meddele om force majeureaflysningen af Historisk Dag på grund af slottets ødelagte plæner. En plan B forelå ikke, og vi nåede lige at udelukke rafting på Rhinen i Lichtenstein etc. etc., inden Jørgen ringede igen og tilbød os den store faveur at sætte
Telia i vandet i Dyvig kun til benefice for os. Så under vejrs og vindes nåde med Dyvig spejlblank og lige til at
padle i var succesen helt hjemme. For alle padlere havde fået en rigtig god oplevelse af turen rundt i Dyvigs
vande, af landskaberne, af Telia og dens historie og autensitet. Man havde også noteret sig disciplinen bag den
afslappede hygge ombord, og nogle havde efterhånden godt kunnet se det nyttige i de planlagte pauser. Det gik
vist op for alle, at det både har været hårdt og vådt at være på langfart i en jernalderkrigskano med en hård, men
ubønhørlig trommers kadence. Den havde nu ikke været lige let at følge, enkelte padlere mente, da de havde
fået fast grund under fødderne, at det var dem, som havde styret trommen og ikke omvendt! De gav endog
”ham gong-gongmanden”, som altså hedder ”trommeren”, skylden for nogle af de ugler, som blev fanget undervejs, og som angiveligt havde ført til mytteri - eller repressalielignende tilstande i et par situationer. Ingen havde
dog måttet gå planken ud. Kort og godt følte alle, at det var turen værd, og at man varmt kunne anbefale sådan
en sejlads til venner og bekendte. Og det viste sig at have givet masser af appetit til Dethleffs vildsvinesteg på
Nygård, hvor vi var indkvarteret. Begge dele kan for resten også anbefales varmt!
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Så stor tak til lauget fra os alle – 17 aktive i alt på to hold plus undertegnede bolværksmatros – også for udvist
tålmodighed, da vi fik melding fra to deltagere om, at de sad fast i en trafikkø syd for Flensborg. De nåede lige
frem før deadline og takker, fordi besætningen ventede på dem!
Erik J-Kr.

Foto: Bjarne Juul-Kristensen
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Besøg af TV SYD
TV SYD arbejder på en udsendelse om Holm. Den skal indeholde indlæg om blandt andet Jollmands Gård, Dyvig Badehotel og Holm Sognegård. Desuden skal der være noget om Lindeværftet og Hjortspringbåden. Den
17. august kl. 17 ankom Jørgen Guldberg og en kamera-mand, begge fra TV SYD, til Lindeværftet. Under optagelserne fortalte Arne om båden og dens bygning og svarede på de spørgsmål, som Jørgen Guldberg stillede.
Arne viste også de værktøjer, som blev benyttet til bygning af båden og demonstrerede deres brug. Der blev
også lavet optagelser af smedning og fremstilling af historiske ting, som foregår i lauget. Endeligt sluttede formanden af med at fortælle om fundets historie.
Der redigerede optagelser bliver vist med en udsendelse på 9 minutter tirsdag den 24.august kl. 19:30 i TV SYD.
Den kan nu ses på hjemmesiden www.tvsyd.dk/video/30978. Desuden kommer der en længere udsendelse på
27 minutter fredag den 19.november I TV SYD+.
Et formål med lauget er udbredelse af kendskabet til Hjortspringbåden og fundet. Dette formål tilgodeses på en
udmærket måde med en sådan udsendelse i fjernsynet.
N. P. Fenger

Nye priser på vore bøger.
Salget af vore bøger går, trægt konstaterede vi på bestyrelsesmødet den 30. august. Flere af
medlemmerne havde konstateret, at interesserede besøgende afstod fra køb, når de hørte prisen. Især ”Hvad Haanden former ...”, der har kostet 120 kr. har været taget op af en del for derefter at blive sat tilbage på hylden. Priserne er herefter:

Hvad Hånden former er Åndens Spor.
Tanker om Hjortspringfundet og Als
i keltisk jernalder.
Hjortspring (Frankfurt) og
Das ”Hjortspring-Boot” (Gottorp)

80 kr. Medlemmer 40 kr.
50 kr.

”

30 kr.

50 kr.

”

30 kr.
Bestyrelsen

7

Hjortspringbådens Laug

Nyhedsbrev

September 2010

Nyhedsbrev via www.hjortspring.dk
Det er nok snart et par år siden vi i et Nyhedsbrev opfordrede medlemmer til at modtage nyhedsbrevene via vores hjemmeside. 34 modtager dem nu på den måde. Det sparer megen porto for lauget.
Kan du tænke dig at deltage i denne ordning bedes du sende en mail til: post@hjortspring.dk.
Fremover vil du så modtage en mail så snart et nyt Nyhedsbrev er lagt ind på www.hjortspring.dk. Du opnår at
have det 2-5 dage før det postomdelte, og du kan se det (og evt. selv printe det ud) i farver.
Bestyrelsen

Plakat

Først på sommeren blev denne plakat lavet af K.V. Valbjørn og Ib Stolberg-Rohr.
Den er ophængt 10 steder – i Dyvig, på kommunes turistkontorer og biblioteker.
Plakaten kan ses og hentes på hjemmesiden.
Bestyrelsen
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