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Til Nydamselskabets medlemmer marts 2019 
 
 
Formidlingsbygningen 
Siden jeg skrev sidst, er der sket meget med byggeriet i Sottrupskov.  
 

 
 
Der er nu lagt tagbeklædning på hele den nordlige side af taget og torsdagsholdet er gået i gang på 
sydsiden. Andreas Jepsen har smedet flotte beslag til porten og der brolægges langs siderne af 
huset. 
Det kølige vejr til trods, kommer der 15-20 mand hver torsdag, så der også kan afsættes folk til at 
gøre båden klar til den kommende ro-sæson. Under tagskægget på nausten står de nysmurte 
rullemåtter og dørken, herligt fedtede og dufter af tjære og linolie. 
 
 
 

mailto:pernille@lindbergkjaer.dk


 

Ønsker du ikke Nyhederne fra Selskabet for Nydamforskning tilsendt; kan du give besked på pernille@lindbergkjaer.dk    
 

 

       

 
Udflugten til Ladbyskibet. 
Der er lagt et spændende program for dagen, bussen kører lørdag d. 30.marts kl. 8, og du kan 
stadig nå at komme med. Der er få ledige pladser tilbage. Tilmelding til andreas.krogh@mail.dk. 
 
Generalforsamling 
Husk at sende emner til dagsordenen senest 1. april. 
 
Sutton Hoo    
Aktivitetsudvalget har barslet med et nyt tiltag. Den første tirsdag i vinterhalvårets måneder, 
inviterer de på kaffe, kage og fortælling på Bakkensbro.  
De beder et af de aktive medlemmer fortælle om et emne, relateret til selskabets arbejde, de 
brænder for. 
 

 
Ved arrangementets debut, var det Ole Brixen Søndergaard, der med sin vanlige lune fortalte om 
sit besøg i Sutton Hoo og om de fornemme fund, der er gjort under udgravningen af skibsgraven. 
Selv båden fra gravfundet er både længere og yngre, har den mange lighedstræk med 
Nydambåden. 
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Det blev et tilløbsstykke, og vi måtte supplere med både stole og kopper  
 

  
Og der blev lyttet med stor opmærksomhed…. 
 
Gammelt nyt 
Formanden ønskede at takke de aktive medlemmer, for deres indsats i 2018, og inviterede til 
Nytårskur i slutningen af januar. Det blev en hyggelig aften, de fremmødte skabte en god stemning 
og de to kogekoner havde gjort sig umage. Stor tak til Lis, Jørgen og Flemming for jeres hjælp. 
 

   

   
 
 
Venligst     
Pernille Lindberg Kjær,  
Formand Selskabet for Nydamforskning 
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