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Til Nydamselskabets medlemmer november 2018.2 
  
 
Bådophaling 
Lørdag d.29.oktober havde vi ophaling af Nydam Tveir, efter en lang sæson, med mange dejlige 
oplevelser på Alssund og Flensborg fjord.  Det var på høje tid, at det smukke skib kom i vinterlogi, 
for nu er der for alvor kommet omskiftning i vejret.             
 
                                   
Der var rigtig god tilslutning til denne 
arbejdslørdag, 35 fremmødte - Jeg tror aldrig vi 
har været så mange aktive tidligere. 
 
Vi startede med morgenkaffe, rundstykker og 
kaffekassen gav en Fernett.  
Efter en hyggelig snak, hvor det nylig 
overståede rejsegilde var et centralt samtale 
emne, var vi klar til dagens arbejde. 
 
Der blev båret årer og rullemåtter, fendere og 
andre løsøre ind fra båden, og snart sås to 
trillebøre køre ud på broen klar til at 
transportere ballast retur. 
 
De kom til at køre i pendulfart mellem båd og 
den sydlige side af nausten, hvor stenene blev 
anbragt i poser, så de til foråret kan finde 
tilbage til den samme plads i båden. 
 
Slisken blev samlet og lagt ud i vandet, seletøj 
og træktov blev gjort klar. 
 
-og så kom det store øjeblik… 
 

 
 

  

 
 
 
Jeg har sommerfugle i maven hver gang og her 6. gang  var det ikke bedre. Vinden pressede båden 
ind mod broen, og når først ballasten er taget op, er båden ret levende. 
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Opgaven er holde båden balancerende på rullerne; understøttelsesfladen  mellem ruller og køl er 
lille og skibsiden lang så vinden kan lege med den. 

                      
 
Men med kyndige bådbyggeres hjælp kom Nydam Tveir fint op og fik fodfæste på land. Så der 
kunne holdes en velfortjent pause.  
Efter et solæg og mere snak , gik vi atter i gang, nu var det tid til at rengøre båden og rense den  
for muslinger. Man kender Nydamfolket på deres blå jakker, men i dagen anledning kunne andre 
former for påklædning også accepteres. 
 

   
 
Lars styrede capstanen, så båden gled fint ind på plads i huset, støttet af mange ivrige hænder. 
Alle bukke blev sat på plads så Nydam Tveir kan stå selv, og herefter blev der pakket sammen, 
slisken trukket op, skildt ad og lagt på plads og naustens gavl lukket igen. 
 

    
Der r tragt i nausten, når båden er på plads, men hvor der er hjerterum ….e
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Aktivitetsudvalget
I forbindelse med optagning af båden, blev der afholdt valg til aktivitetsudvalget.  
Da Flemming og Pernille er blevet valgt til bestyrelsen, skulle der vælges 2 nye medlemmer. 
Ingebeth blev valgt ind og en plads er vakant. 
 
Udvalget består nu af: 
Andreas, Inger, Jørn Anders, Lis, Ingebeth samt 3 udpegede medlemmer fra Bestyrelsen. 
 
Udvalget udpeger en tovholder på det kommende møde d. 8. november 2018. 
 
Foreningen er gået i vinterhi 
Frem til slutningen af april 2019, vil aktiviteten på tirsdage være flyttet Bakkensbro. 
 
Træmændene vil arbejde ude i Sottrupskov tirsdage og torsdage til formidlingsbygningen er under 
tag.
 
Venligst 
 
Pernille Lindberg Kjær 
Formand 
Selskabet for Nydamforskning 


