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Islagning af den sidste jernklinkenagle
i Nydambåden
Nydambådens laug har i flere år bygget på en kopi an Nydambåden. Nydambåden er fundet i Nydam mose og er et offerskib fra ca. år 650 efter kristi

Det stolte skib og en
gruppe af bådebyggerne

En nøje forklaring fulgte
fra Vincent - dyb koncentration

fødsel. Båden er 23 meter lang og har en vægt på 7 - 8 ton. Uheldigvis har
den ingen sejl og må derfor roes. Der er lagt meget arbejde i skibet og det er
meget imponerende at se på - et rigtig godt arbejde. Det er bygget på skabeloner ligesom vi byggede Sebbe, så nu genstår arbejdet med at få fremstillet
og monteret “indmaden”.

25. oktober er en mærkedag for lauget, for da blev den sidste jernklinkenagle
slået i af Hans kgl. højhed Prins Joakim. Der var mødt mange mennesker og
da der var kommet en invitation til Sebbe deltog undertegnede sammen med
næstformanden, der i øvrigt repræsenterer begge skibe. Det var rigtig hyggeligt og der var mange bekendte - den mest kendte for skibslaget var Flemming Rieck. Da prins Joakim, der er protector for skibet, dukkede op blev
han vist rundt af formanden for Nydambådens laug Vincent Jessen. Herefter

Fortsættes

holdt Vincent en lille tale der endte med at han opfordrede Prins Joakim til at
arbejde - nemlig ved at slå de sidste 2 nagler i skibet. Det gjorde han godt og
sikrede sig også at de var gået igennem. Så var der skålen og maden kom på
bordet - en god gang skipperlabskaus. Der var øl til, men pludselig dukkede et

En kongelt skål kræver sit
krumhorn

Ute og Flemming betragter det stolte skib

af medlemmerne fra lauget op (min navnebror Steen) med hjemmelavet mjød
og jeg må sige, den var rigtig god! Ute Drews fra vikingemuseet i Haithabu
(Slesvig) var også mødt op og inviterede til vikingedag i Slesvig næste år.
Hele arrangementet løb af stablen på den sædvanlige måde for Nydambådens laug, stille og roligt og samtidig rigtig hyggeligt - de kan det der! En
stor tak for invitationen - det er vigtigt at skibslagene i området holder sammen.
En rigtig god dag.
Sædvanen tro havde jeg kamera med!
Steen Weile

