
 

1 
 

 

Til Nydamselskabets medlemmer juli 2019 
  
 
Juli blev en måned med kraftig blæst, men også smukke og særlig varme dage, og en af de helt 
store oplevelser var vores deltagelse i Sebbe Als’ jubilæum. 
 
Sebbe Als’ 50 års jubilæum  
 

 

En varm sommereftermiddag var Nydamfolket 
med til at fejre et 50 års jubilæum.  
Det var Sebbe Als, der havde budt til et 
omfattende arrangement. 
Flere af de medlemmer, der havde været med 
til at bygge Sebbe Als, var mødt op, sammen 
med medlemmer fra andre bådelaug. 
Det gav anledning til et flot skue, da flere 
historiske skibe var samlet i Augustenborg havn 
det døgn.  
 
Her ses fra venstre Ladbydragen, Freja Byrding, 
Ragna, og bagest Nydam Tveir. 
 
Sebbe Als var der selvfølgelig også, men havde 
plads andet sted i havnen. 
 

 
Nydam Tveir var startet hjemme fra i god tid   
- troede vi – men med de vind- og 
strømforhold, der mødte os på den anden side 
af Arnkilsøre, oplevede vi at lufthaven blev 
længere og længere! 
Da vi var ud for Ny Stavnsbøl, blev vi hentet for 
at komme i tide og fik et slæb ind i nærheden 
af havnen, og kunne så ro det sidste stykke.  
Ved ankomsten blev vi hilst velkommen af 
flotte festdeltagere. 
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Steen bød på mjød og den blev nydt til den 
sidste del af madpakken. 
Skipperne fra de 4 både drøftede muligheden 
af at lade bådene sejle gæsterne ud til Nausten, 
hvor receptionen skulle foregå, men det blev 
vurderet for risikabelt, så Sebbe blev bemandet 
og vi andre måtte tage turen til fods eller i bil 
og fik fornøjelsen af, at se ’jubilaren’ ankomme. 

 

  
Venter på jubilaren Formand i XXXL  

 

 

Formand Allan Jensen byder velkommen -og gæsterne hyggede sig. 
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At Sebbe Als har været rammen om lange, gode og drabelige historier i tidens løb, fremgik af de 
mange taler, der med vid og humor blev leveret i dagens anledning.  
Historier om konkurrencer vikingeskibslaugene imellem; forsøg på at kapre både; kamp om ære og 
land (Okseøen under en Romregatta) og mange andre vikingehistorier. 
 

 

Efter et par hyggelige timer ved nausten, 
afbrød formanden talerækken, da nogle meget 
mørke skyer truede i vest, og resten af talerne 
blev gemt til middagen. 
 
Sebbe Als blev bemandet og roede i fuld fart 
ind til Augustenborg. Den nåede frem inden 
tordenvejret og et voldsomt regnskyl satte ind. 
 
 
 
 
Bemærk de blå trøjers stil  

 
Inden middagen var det atter tørvejr og gæsterne kunne komme tørskoede i hallen, hvor festen 
skulle stå. 
 

  
 
Her blev der serveret helstegt vildsvin og gode salater, sunget, snakket og holdt flere taler. 
Sebbe havde også arrangeret en festlig auktion over nogle nummererede jubilæums øl.  
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Nydam var de allersidste til at hylde jubilaren. 
Anton optrådte i sin gamle gule 
drengespejderuniform(der stadig kunne 
knappes!) 
Allan fik overrakt den skarøkse, Anton havde 
brugt, da han lavede kølen til Sebbe Als. 
Øksen havde fået et fint nyt skaft til 
lejligheden. 

 
 
Næste morgen var der fornemt morgenbord, sponsoreret af Rømø bageri, for både de deltagere 
der havde overnattet og de der havde valgt at sove hjemme. 
Det var en fin start på hjemturen til Sottrupskov. 
Anton havde tilbud os et slæb, for vinden var vendt, så det nu blæste kraftigt fra vest, og selv det 
er lidt usportsligt, ikke at ro, var det hyggeligt at have tid til at snakke med de andre roere. 
For ikke at rykke båden i stykker, blev der lavet et ’seletøj’ af tovværk og der blev lagt kræfter i da 
slæbebåden satte i gang. 
 

  
Vandskitræning? Vi har også vandmåler ombord 

 
Og vi blev et fint lille optog, for efter Nydam Tveir kom Ragna med på slæb. 
Slæbestedet i Augustenborg var for stejlt, så Ragna ville benytte det, vi har i Sottrup skov. 
Ladbydragen kom også til Sottrupskov pga. vejret, og udsatte turen videre til Dyvig. 
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Ragna ved slæbestedet i Sottrupskov Besøg af Ladbydragen 

 
 
Tirsdags sejladser 
Vejret har drillet lidt, så vi har måttet aflyse en sejllads pga. kraftig vind, og i tirsdags måtte vi 
aflyse, da vi var for få roere. 
Til gengæld har det ikke skortet på gæster og folk, der gerne ville afprøve deres evner til at ro. 
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Formidlingshuset 
Der er sket meget med 
formidlingshuset, det sidste år. I 
nyhedsbrev juni 2018 skrev jeg til 
jer, at der var støbt gulv og 
entreprenøren havde sat forskalling 
op; og nu står der et lukket hus. 
 
Sådan ser vores herlige sted ud fra 
vandsiden, her fotograferet af en 
forbipasserende sejlbåd ’Blue 
Pearl’, på vej fra Sønderborg mod 
Middelfart i sidste uge. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Frokostrummet er blevet beklædt, og der er sat 
bænke op. 
Bænkene bliver her afprøvet af vores medlemmer, 
men de første vandrere på Nydamstien har også 
benyttet sig af bekvemmeligheden. 
Der er udtænkt et klapbord, som skal hænge på 
væggen, og der er forberedt installationer til en 
hjertestarter, hvis vi er heldige at komme i 
betragtning, når Trygfonden i efteråret har en ny 
ansøgningsrunde.  

 
 
 
  
 
  
Venligst og fortsat god sommer 

Pernille Lindberg Kjær 
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Formand 
Selskab for Nydamforskning
 


