Selskabet for Nydamforskningens 25 års jubilæum
18. august 2008
En dejlig afslappet eftermiddag i godt selskab, er ordene vi vil sætte på dette arrangement. Stedet
i sig selv er virkelig skønt, det nyrestaurerede hus og engen der rummer så meget historie og har
været medvirkende til at skrive vor historie fra år 200 - 400.
Der var omkring 100 fremmødte og vejret var fortræffeligt. Vincent Jessen bød velkommen og
fortalte om stedets historie, både fra fortiden og de udgravninger der er foretaget både i forrige
århundrede og gennem de seneste år. Der blev serveret rødvin og kanapeer og snakket livligt.
Klokken 14.30 ankom Prins Joakim der er protector for selskabet, han har gennem tiden fulgt udgravningerne med stor interesse.
Selskabet havde valgt at markere dagen ved at give nogle symbolske gaver til personer der har
betydet noget for projektet, både økonomisk og praktisk. Piet Van Deurs modtog som gave en kopi
af et sværd for at have gjort projektet populært gennem TV udsendelser. A. P. Hansen modtog
ligeledes et sværd bl.a som lodsejer til mosen. Bitten Clausen var forhindret i at deltage, men hendes indsat blev ligeledes markeret. Inge Adriansen var ligeledes forhindret - men havde en standin til at modtage gaven. Flemming Rieck (medbygger af vikingeskibet Sebbe Als) blev ligeledes
hædret for sin store indsats i mosen som arkæolog. Prins Joakim fik også en gave - en kopi af en
bronce fibula der er fundet i mosen.
Der blev holdt en række taler og til slut, uden for programmet, snuppede Prins Joakim mikrofonen
og udtrykte sin store glæde og stolthed overfor hele projektet.
Et virkelig vellykket arrangement - en tak for invitationen fra Skibslaget Sebbe Als.
Sylvie og Steen Weile

Pladsen foran det smukke lille hus dannede rammen omkring arrangementet.

Fortsættes

Piet beretter om mosens
historie

Piet modtager et sværd

Prins Joakim modtager
en fibula
Fortsættes

Som protector ønskede prins Joakim Nydamselskabet
tillykke med dagen med håbet om alt godt i fremtiden

En afslappet stemning prægede arrangementet

Fortsættes

Sebbe Als var også repræsenteret

Prins Joakim tager afsked med selskabet

