
Husflid på Sønderborg slot
17. og 18. oktober 2009

For 19. gang blev der afholdt husflidsudstilling på Sønderborg slot. Det var foreningen for hus-
flidsarbejder på Als der stod for arrangementet og det var virkelig gennemført. Vor udstilling i 
Notmark havde fået foreningen til at kaste et blik på os og invitere os med. Det er en temmelig 
stor udstilling der dækker riddersalen samt tilstødende lokaler samt et lokale i underetagen 
hvor vi holdt til. Både Hjortspring og Nydambåden var repræsenteret og flere gæster havde lidt  
problemer med at finde ud af hvilket skib der var hvilket. Formanden samt et par andre havde 
hentet remedier på nausten fredag aften og lørdag morgen satte vi det sidste på plads. Vi var to 
der havde standtjeneste lørdag og søndag var der tre andre der skulle overtage.
Arrangementet var velorganiseret og deltagelsen gratis - der var desuden mad og drikkelse 
samt kaffe og kage til dem der stod på standene. Der var et meget bredt udsnit af udstillere ud 
over os med skibene - trædrejere, knivmagere, bogbindere, garnspindere og ja, alt fra de gamle 
håndværk. Besøgsfrekvensen var ikke så stor som ønskeligt, men der var en del der var forbi 
for at høre om skibet lørdag og ja, en del der aldrig havde hørt om skibet og havde boet i Søn-
derborg i mere end 30 år - vi skal nok være lidt mere aktive i at promote vort skib og vore akti-
viteter. Udstillingen var åben fra 10.00 til 16.00 og lørdag blev vi “smidt ud” 16.15 sammen med 
de sidste gæster. Et godt arrangement og en stor tak til arrangørerne fra skibslaget Sebbe Als.

Skibslagshilsen
Steen Weile Billedgalleriet

Fortsættes

Billeder, huggeplads, værk-
tøj, bøger og brochurer, vi 
havde en fin lille stand - det 
var bare skibet der mang-
lede.

Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg



Nede i slotsgården stod en 
stævn fra Hjortspringbåden 
sam midterstykket fra Ny-
dambåden. Inden for havde 
de en stand.

Der var stande rundt i den 
smukke riddersal - masser 
af gammelt håndarbejde.


