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Til Nydamselskabets medlemmer oktober 2018

 
Forlænget ro-sæson 
Vi har aftalt at forlænge ro-sæsonen til og med oktober, da båden ikke kan komme op, før vi har 
holdt rejsegilde. Det har været med blandet succes. Enten har vi haft ligeligt med både roere og 
vind, og vi tager ikke ud at ro ved vindstyrker over 8, eller også har vi haft for få roere og smukt 
vejr, så det kun er blevet til en øl i den lune og stille efterårsaften. 
Vi satser dog stadigt og håber det lykkes, ellers må vi bare nyde naturen herude. 
 

               
 
 
                                                          
Kvinderne i Nydam 
Nogle af kvinderne i Nydam selskabet møder 
også op på tirsdage og tager med ud at ro, 
andre bliver på land og holder ’øje’ med båden 
og dens mandskab. 
Mange af dem har en helt særlig interesse i 
fremstilling af garn og at farve det i de 
smukkeste farver. 
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Formidlingshuset 
Nu begynder huset for alvor at tage form. 
Remmene er passet til og lagt på plads, efter alle stolper var sat op. Så kom skråstiverne på plads, 
afbrudt at noget dræningsarbejde, så skråstiverne på nordsiden af huset skal remonteres. 
Sideløbende er der arbejdet med spærene. 8 ud af 14 spær er i skrivende stund færdige, og 
træmændene er fortrøstningsfulde og mener, at de når at lave det sidste inden rejsegilde d. 23. 
oktober. 
Nedenfor kan I se billeder fra byggeprocessen og det flotte arbejde de laver. 
 

 

 

 
 

   
 
 

1. Stopler placeres 
2. Stopler sættes i lod  
3. Remende hugges til – skabelonen afgør målet! 
4. De første skråstivere er på plads 
5. Der hugges ud til spærene 
6. Alle stolper og remme er på plads og huset beklædes 
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På forkant 
Foreningen har søgt Trygfonden om en hjertestarter, der kan anbringes i madpakkerummet, når 
huset er færdigt og anvendes af alle der færdes i området inkl. beboere i Sottrupskov. 
 
UNESCO besøg 
Siden sidst har vi haft besøg af konferencedeltagere fra Damp. Unesco havde arrangeret en 
grænseoverskridende kulturarvskonference med deltagere fra lande beliggende omkring Østersøen. 
Selv det havde regnet det meste af formiddagen, endte det med at vejret blev rigtig fint, til de 25 deltagere, 
der have ’Nydambåden’ som projekt, ankom. De var ude og prøve kræfter med at ro båden, vejledt af de 16 
faste roere og efter turen ned ad Alssund serverede Berit, Lis og Olga brødtorte og kaffe for dem. 
De var meget tilfredse med arrangementet, og syntes at oplevelsen var clou ‘et på deres workshop. 
 
 

    
 

 
Arrangementer i selskabet. 
Husk at du skal tilmelde dig pr. mail, hvis du ønsker at deltage i vores planlagte arrangementer. 
 

 
Venligst 
 
Pernille Lindberg Kjær 
Formand 
Selskabet for Nydamforskning 


