
 

Til Nydamselskabets medlemmer januar 2019 

Nytår 
Jeg håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det nye år. 
Nytåret kan være tid sammen med gode venner i festligt lag og tid til stille refleksion, tid til 
nytårsfortsæt og tid til at høre Dronningens – og Statsministerens nytårstaler. 
I dette års taler var der budskaber, der gik igen; Budskaber om at tage ansvar, at have omtanke for 
hinanden og at være nærværende i nuet. 
Det synes jeg i høj grad er værdier, der er i spil i det arbejde, der bliver lagt i Nydamselskabets 
regi. 
 
Vejret 
Det nye år startede med kraftig vind, der først blæste vandet ud af Alssund, så havbunden blev bar 
og broen stod på tæer. 
DMI havde varslet højvande, og vi var et par stykker, der tog ud til nausten d. 1. januar, for at få 
samlet dørk og rullemåtter sammen og bragt i sikkerhed inde i nausten, ligesom kasserne til 
ballasten blev anbragt højt. Selv erfaringen fortæller os, at når vinden løjer af, eller drejer i en 
anden retning, så kommer vandet tilbage i overflod, virkede det urealistisk i det blæsende men fine 
solskinsvejr. 
Men det holdte stik, onsdag steg vandet, endda mere end DMI havde forudset og både nausten og 
formidlingshuset kom til at stå i vand. De er bygget til det, der skete ingen skade og dagen efter var 
vandet væk igen. 
 

                                                                                                                                 Foto Flemming Petersen 

 
Torsdagsholdet har ryddet op efter højvandet, den megen tang, der var skyllet på land, blev samlet 
sammen og kørt væk, så pladsen igen ser ryddelig og fin ud. Stor tak til jer for oprydningsarbejdet, 
og tak for de tilsendte billeder. 
 
Generalforsamling 
Datoen til dette års generalforsamling er nu på plads, så I kan allerede nu sætte kryds i 
kalenderen. Nærmere information følger. 
 
Venligst & godt nytår 
 
Pernille Lindberg Kjær 
Formand  
Selskabet for Nydamforskning 
 


