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Til Nydamselskabets medlemmer september 2018 
  
 
Formandsferie 
Jeg har tilladt mig at holde ferie, så det er lidt begrænset, hvad jeg har fået opsnappet i 
Sottrupskov, men I får alligevel en lille hilsen, så I ikke går hen og tror, jeg har glemt jer! 
                                                          
Kulturnat 
 
Vi roede til Sønderborg torsdag sidst på dagen 
og havde en fin tur der ind, trods modvind og 
modstrøm. Det gav et par pauser under vejs, 
bl.a. ud for Bøgely, hvor vi kunne rejse årene 
som fødselsdagshilsen for husets beboer.  
 
Det blev en fin fredag i Sønderborg, og båden 
var godt besøgt, ca. 400 lagde vejen forbi, trods 
de voldsomme byger, der kom først på dagen. 
Vore formidlere måtte hjem og skifte tøj . 
Tak til alle jer, der kom og hilste på, det er 
dejligt, at I bakker os op, når vi er ude og 
’vise os frem’. 
Der kommer stadig nye folk til, der kan få en 
fortælling om båden, mosefundene og en 
invitation til at komme på besøg i Sottrupskov. 
 
Lørdag gik turen tilbage til Sottrupskov, og selv 
vi kun lige akkurat var roere nok, gik det stærkt, 
med lidt medstrøm og en god rom til hjælp.  
  

 
 
 

 
 

Formidlingshuset 
Det går stadig fint fremad med byggeriet, og der arbejdes nu med den første rem, der skal have 
hele husets længde. Remmen må nødvendigvis sættes sammen af flere stykker tømmer, og 
skarringerne passes nøje til. Stenene som skråstiverne skal hvile på, er også kommet på plads, men 
de er så flade, de er svære at få øje på. 
 
 



                                                                                                                                                          
 

2 
 

 

      
 
Byggeriet startede lidt sent på ro-sæsonen, og der er fortsat meget arbejde, der skal laves, inden 
båden kan komme op. Derfor har træmændene besluttet, at de må have to torsdage i ugen, for at 
nå at blive færdige. Ved at arbejde både tirsdage og torsdage forventer selskabet, at kunne holde 
rejsegilde sidst i oktober. Invitation følger. 
 
Ophaling af båden 
Da båndsaven skal ud af nausten, inden båden kan komme på plads, må datoen for ophaling af 
båden rykkes til den 27. oktober 2018. 
 
’Det er vores sang’ 
Som I måske husker fra et tidligere nyhedsbrev, besøg af Ane Høgsberg og Thomas Buttenschøn 
Nydam bådens laug d. 5. juni i år. De var i gang med optagelser i det sønderjyske til programmet 
’Det er vores sang’ og både de og filmfolkene var med os ude at ro. 
Programmet havde præmiere d.1. september og programserien sendes hver lørdag kl. 19:30. 
Det program hvor Ane og Thomas besøger Gråsten og Sottrupskov  
sendes d. 15. september på TV Syd kl. 19.30 – husk at se det  
 
Venligst 
 
Pernille Lindberg Kjær 
Formand 
Selskabet for Nydamforskning 


