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Indvielsen af Nydamhuset
22. august 2006

22. August blev det nyrestaurerede Nydamhus i Nydam mose ind-
viet. Huset ejes af Nydamselskabet og vi havde fået en invitation 
til festlighederne.

Vi har tidligere holdt 
møde i det gamle 
hus som Nydamsel-
skabet overtog fra 
Skov og Natursty-
relsen. På det tids-
punkt var huset i en 
meget dårlig forfat-
ning. Restaureringen 
har været meget 
omfattende, men er 
lavet meget nænsom 
og husets rustikke stil 
er bibeholdt - selv de 
meget skæve mure 
er blevet som de var, 
men utrolig smukt 
med nyt stråtag og 
rygning af lyng.

Indvielsen startede 
klokken 14.00. Der 
dukkede en række 
prominente gæster 
op her iblandt Fru 
Bitten Clausen 
der er gudmor til 
Sebbe, Hans Kon-
gelige Højhed Prins 
Joachim der står 
som protektor for 
Nydamselskabet, 
borgmestre m.m. 
Flemming Rieck der 
var med til at bygge 
Sebbe og siden er 
blevet arkæolog og 
har stået for ud-
gravningerne i Ny-
dam mose var også 

mødt. Vore venner fra både Nydamselskabet og Hjortspringlaget var 
der selvfølgelig også.

Det nyrenoverede

Mange var mødt op for 
at deltage i indvielsen
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Vincent Jessen startede med at byde velkommen og fortalte lidt om 
projektet hvorefter der var rundgang i huset. Der var så en fin rødvin 
samt lidt god mad hvorefter der blev holdt forskellige taler. 

Prins Joachim var 
en af talerne og 
han nøjedes ikke 
kun med at tale om 
huset, men om hele 
udgravningsprojektet 
frem til nu samt om 
de probematikker 
der ligger med hen-
syn til udtørring af 
mosen samt ukrudt 
der sender sine rød-
der ned gennem det 
porøse træ der stadig 
ligger i mosen.
Vi var meget heldige 
med vejret. 

Blå himmel og sol under den officielle del, 
men så var det også slut for pludselig stod 
vandet ned i stænger. Huset blev hurtigt fyldt 
og resten klumpede sig sammen under de 3 
parasoller der var nogenlunde vandtætte.

Det var et meget fint arrangement. Stemnin-
gen var dejlig afslappet og deltagerne nød det 
virkelig - noget arrangørerne kan være stolte 
af. Vi fik selvfølgelig også en skibssnak bl.a. 
om det 3. fælles midsommerarrangement.

En tak til Nydamselskabet for invitationen og 
et flot arrangement og så endnu et tillykke 
med huset.

Steen

Krone 65 ankom med 
Prins Joachim

A. P. Hansen, 
Fru Bitten Clausen 
og Vincent Jessen
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Prins Joachim,
Fru Bitten Clausen
og Flemming Rieck

Deltagerne hyggede
sig i det gode vejr

Og så kom regnen!


