Nydambådens køl blev strukket 31. marts 2009
Så er det en realitet - køl og stævne er på plads! Og det
er stort, meget stort - 23 meter eller små 6 meter længere end Sebbe. Det var imponerende at se de store
forarbejdede træstykker. Skibet skal stå færdigt om 4 år
(2013).
I anledning af kølstrækningen var der inviteret medlemmer, VIP / sponsorer og venner. Det blev som altid et
fremragende arrangement - roligt, afslappet, enkelt og
rigtig hyggeligt.

Prins Joakim får en forklaring på byggeriet

Peter Clausen banker to nagler i kølen

For at markere færdiggørelsen slog Hans kgl. højhed
Prins Joakim 2 trænagler i forskibets køl og stævn - det
lykkedes meget godt. Så var det Peter Clausen fra Danfoss der slog 2 nagler i agterskibet, det gik også fint så
nu “hænger” det sammen.
Så var der gaver til sponsorerne. De bestod i en fibula
der blev overrakt af Prins Joakim. Flemming Rieck
- æresmedlem i Sebbe - holdt en fin tale hvor han
fokuserede på de 3 skibe i området fra hver deres tidsperiode - Hjortspringbåden ca. år 350 før vor tidsregning,
Nydambåden fra ca. år 320 og så det “nye” skib Sebbe
fra år 1050.
Så var der skipperlabskaus der blev indtaget ved et
meget langt langbord det var en bordplanke der var lagt
på bukke - smart. Og til maden var der en kold øl - ikke
at foragte.
Efter maden var der almindelig hygge før folket stille og
roligt trak sig tilbage efter en god dag hos Nydamselskabet. Det skal bemærkes at Nydam folket kender kunsten
at lave noget meget højtideligt enkelt og hyggeligt. Vi
var fra Sebbe repræsenteret ved 4 nuværende/tidligere
medlemmer og vi var velkomne!
Skibslagshilsen
Steen Weile

Prinsen bankede også nagler i
Fortsættes

Flemming holdt en fin tale

Prinsen holdt sin tale

Spisning ved langbord

En imponerende køl

