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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Igen har det været en spændende vinter/forårs 

sæson. Vi har haft nogle rigtig dygtige 

foredragsholdere, der har taget os vidt omkring. 

Efterårets folkeuniversitet bliver Vikingetid og 

tidlig middelalder i Danmark og Sverige. Kurset 

har nr. 1007 og kan findes under Historie, når 

det nye katalog udkommer. Tilmelding den 19. 

juni fra kl. 10.00. Se mere på deres hjemmeside. 

www.fukbh.dk 

 

HJEMMESIDEN. 

 

Efter en del problemer, har vi endelig fået vores 

hjemmeside til at virke. Så nu er det muligt igen 

at følge med i hvad der sker. 

www.tvaerpilen.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Kroppedal har åbnet udstillingen 99xVSTGN, 

det er en fin lille udstilling, der er værd at se. 

Der er dog ikke meget arkæologi. Fra 2017-

2019 kan man opleve opførelsen af det længste 

vej-og broforløb fra vikingetiden. Når den 770 

meter lange vej-og brokonstruktion står færdig i 

2019, vil den smyge sig gennem Store 

Vejleådal. Broen bliver lavet i samarbejde med 

Vikingelandsbyen i Albertslund. Se mere på 

deres hjemmmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

NATIONALMUSEET. 

 

6 fredage i 2017 slår Nationalmuseet dørene op 

efter lukketid og inviterer til Natnight, fyraften 

med kulturel kant. Næste gang den 5. maj 

mellem kl. 18.00 – 22.00. SOLKULT, Rituel 

dans, Helleristninger, Egtvedpigens bryg. 

Pris 50,00 kr. Se mere på deres hjemmeside. 

www.natmus.dk. 

GLYPTOTEKET. 

 

Glyptoteket har en særudstilling fra den 6. april 

til 20. august 2017. Krig og storm. Vragskatte 

fra Sicilien. Udstillingen viser et bredt udvalg af 

vraggods bl.a. eksklusive bronzevarer, vaser og 

våben, som afspejler antikkens alsidighed, med 

en tidshorisont på næsten 3000 år. Tværpilen vil 

prøve at arrangere en tur til udstillingen, mere 

om det senere. Se mere på deres hjemmeside. 

www.glyptoteket.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Den 29. april 2017 åbner en ny udstilling på 

Vikingeskibsmuseet. Dyk Ned – kom med 

marinearkæologen på arbejde. 

Om marinearkæologi og de spændende historier 

fra de første mennesker frem til vores tid, som 

havet omkring os gemmer på. For 10.000 år 

siden lå havets overflade ca. 30 meter lavere end 

i dag. Marinearkæologer regner med, at der 

findes spor efter 20.000 bopladser fra 

stenalderen i de danske farvande. Se mere på 

deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

FOTEVIKEN. 

 

Foteviken museum i Skåne er et arkæologisk 

friluftsmuseum, som viser livet i vikingetiden 

og tidlig middelalder.Det er en by med 23 huse 

af forskellig karakter og et vikingeskib. Den 27. 

august 2017 er det arkæologisk dag på foteviken 

fra kl. 10.00 - 16.00. Kl. 13.00 er der foredrag i 

entrebutikken, Harald Blåtand og Haraldsguldet 

ved Sven Rosborn. Kl. 14.00 er der guidet tur 

rundt på museet. Se mere på deres hjemmeside 

www.fotevikenmuseum.se 

 

HUSK Tværpilens foredrag den. 9. maj kl. 

19.30 i Taastrup Medborgerhus. Den kongelige 

residens ved Tissø ved Josefine Bican, 

Nationalmuseet. 
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