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Til Nydamselskabets medlemmer februar 2019 
 
Kyndelmisse - hvad laver Nydamselskabets aktive medlemmer på årets koldeste dage? 
 
Formidlingsbygningen 
Torsdagsholdet har igen styr på ugedagene, og har kun én torsdag i ugen.  
Træet til tagbeklædningen blev leveret i begyndelsen af januar og træmændene er begyndt på 
ydertaget. 
 
 
 
Tirsdage på BAC 
I vore lokaler på Bakkensbro aktivitetscenter er 
der livlig aktivitet på tirsdage fra kl 18:30 og 
aktiviteterne er mangeartede. 
Bestyrelsens sekretær Birthe instrueres i det 
arkivsystem som Richardt Fisker og Henning 
Ladefoged har opbygget, da vi fik mulighed for 
at samle alt materiale omkring Nydam 
Selskabet på BAC. Det har været et stort 
arbejde, at få alt materialet sorteret og sat i 
mapper. 
Nu kan man diskutere om vi fremadrettet, skal 
opbevare referater fra de forskellige udvalg på 
papir eller i elektronisk form.  
 
 
 

 

 

Redningsveste 
 
Hvert år gennemgås redningsvestene, så vi er 
sikre på, at de er tætte. De pustes op og ligger 
oppustede en uges tid, så vi kan kontrollere. at 
de kan holde luft, derefter tømmes de for luft 
og pakkes i deres beskyttelses hylster. 
Inden de pakkes, kontrolleres patronen, om den 
er intakt og fyldt og hver vest registres, 
efterhånden som de bliver kontrolleret. 
Der er også tid til at fortælle historier, eller 
drøfte livet i ’Lidenlund’. 
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Bast 
Jesper, der selskabets specialist i at slå 
lindebast, har også travlt. I år skal flere af 
rullemåtterne og de brædder der udgør dørken, 
trådes om. Den oprindelige syning er blevet mør 
eller slidt. 
Og der skal mange meter tovværk til. Da tovet 
skal være 2- slået, skal der med håndkraft snos 
2 gange det færdige tovs længde plus 10 %.  
Jesper klarer at sno 8 meter kordel på en aften 
og har nu 100 meter klar til brug  
 

 

 

 
Blandt de aktive medlemmer har vi nogle dygtige 
fotografer. De tager, som I tidligere har set, nogle 
flotte billeder af båden og ’vores sted’ i Sottrup 
skov. 
En tisdag var det tid til at beundre Ingelises 
billeder af Nydam Tveir, og andre fine foto. 
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Vævning 
I vores andet lokale står væve af forskellige typer og 
her væves de bløde ’pyldrepuder’ af lækkert uspundet 
uld. De er både lune og bløde at sidde på.  
 
Her er laves også brikvævede bånd. 
 
Vi har fået noget meget tyndt hørgarn foræret, som 
Joan tvinder til en kraftigere tråd. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der væves klæde på de store skaftevæve. 

 Susanne er i færd med at klargøre væven.

 
Ingebeth har lavet garn, spundet og indfarvet ulden og vævet klæde med samme teknik, som 
jernalderkvinderne brugte til deres ’tørklæder’. Her er det et fund fra 1879 i Huldremosen ved 
Ramten på Djursland. 
Fantastisk at Huldrekvindens klædedragt (fra 100 e. Kr.), er så velbevaret, at det har været muligt 
for Ingebeth at genskabe et sjal i præcis de samme farver og mønstre. 
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 Ingelise prøver det tynde uldsjal 

 
Huldrekvinden bar klædet over højre 
skulder, det var lukket med en nål 
under venstre arm. 
 

 
Aktivitetsudvalg og Bestyrelsen 
Og i baggrunden arbejder Aktivitetsudvalget med forårets- og sommerens aktiviteter og de har 
som den første aktivitet i dette år arrangeret en udflugt for Nydamselskabets medlemmer. 
Turen går til Fyn, hvor vi skal se Ladbyskibet. Udflugten løber af stablen lørdag d. 30.3.2019. 
 
Bestyrelsen forbereder bl.a. den kommende Generalforsamling, der planlagt til d. 30. april kl. 19. 
Der kommer en officiel invitation til begge dele. 
 
Venligst  
Pernille Lindberg Kjær 
Formand 
Selskabet for Nydamforskning 
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