
 

1 
 

Til Nydamselskabets medlemmer maj 2019 
 

Søsætning  

Den sidste weekend i april var mere end 40 medlemmer samlet for at søsætte Nydam Tveir, efter 

båden havde ligget i nausten vinteren over. Det er altid spændende og dejligt at se hende tilbage i 

sit rette element, og på sin plads ved broen ved Sottrupskov. Torsdagsholdet havde sørget for at 

klargøre båden, men inden vi gik til arbejdet, måtte vi have hilst på. 

Også denne lørdag var vejret med os, bøgene var sprunget ud og dannede en fin ramme om 

begivenheden og der var rig mulighed for at nyde morgenkaffen og få en hyggesnak med 

hinanden. 

   

   
 

Som et særligt festligt indslagkom A.P. forbi og ønskede os en god ro-sæson. Han havde 

medbragt fedt og whisky, der blev nydt oven på arbejdsindsatsen, med udsyn til smukke Alssund, 

Nydam Tveir og Dannebro. 
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Generalforsamling 2019 

Ved generalforsamlingen måtte vi sige farvel til Knud Bache og Steen Weiss Pedersen, og takke 

dem begge for deres arbejde i bestyrelsen. 

Knud Bache har gjort et stort stykke arbejde for at videreføre Vincent Jessens idé om at få bygget 

et formidlingshus, og Steen Weiss Pedersen har fået redigeret foreningens hjemmeside, så den er 

mere brugervenlig på blandt andet mobiltelefoner. Begge fortsætter som aktive medlemmer i 

Selskabet. 

Der blev valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, henholdsvis Ingelise Jacobsen og Jens Hansen. 

Ingelise er lærer på Nydamskolen, startede som roer i bådelauget sidste år, og er i vinterens løb 

blevet fanget ind af kvindegruppens forskellige håndværk på BAKC. 

Jens er vokset op med mosens muligheder, har den historiske interesse vagt gennem mosefund 

og ’Prins Valiant’. Han har en driftig virksomhed i lokalområdet samt erfaring med 

bestyrelsesarbejdet.  

Efter den ordinære generalforsamling kunne vi nyde Museumsdirektør Ole Nielsens foredrag om 

Tollund manden ’Nyt om en gammel mand’. Et meget spændende foredrag leveret med humor og 

stort vid. Man kunne kun fascineres af de nye undersøgelsesmetoder og deres muligheder. 

 

Besøg fra Nationalmuseet 

I begyndelsen af maj havde vi fint besøg i mosen 
af senior arkæolog Henning Matthiesen fra In situ 
gruppen under Nationalmuseet.    
Gruppen arbejder med in situ bevaring på 
arkæologiske lokaliteter i samarbejde med 
Kulturstyrelsen. De var senest forbi Nydam mose i 
årene 1997-2008, og har nu fået mulighed for et 
genbesøg, hvor der skulle følges op på gamle 
undersøgelser med bl.a. vandstandsmåling og 
korrosion af jern. 
 
Det var en kølig fornøjelse i regn og slud, men de 
to fyre fra Miljøarkæologi og Materialeforskning 
Henning & co. tog det med godt humør og har 
skrevet en fint tak i Nydamhusets gæstebog. 
 
Vi håber de vil besøge mosen en tirsdag, når de 
igen kommer på besøg, så vi kan høre dem 
fortælle om deres arbejde med at bevare 
kulturarven i mosen. 
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Årets første ro tur  

 

 

Der var glæde blandt alle roere, da vi tirsdag aften igen havde vand under kølen, og iført mange 

lag tøj, kunne vi også ro os til varmen. 

Værst var det for Skipper, der frøs som en lille hund i tynd snor. 

 

Venligst  

Pernille Lindberg Kjær 
Formand 
Selskabet for Nydamforskning 

 


