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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Efterårets Folkeuniversitet er kommet godt i 

gang. Der har været 3 spændende foredrag med 

dygtige foredragsholdere. Forårets emne er 

Vikingetid og tidlig middelalder i Danmark. 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Kroppedal museum og Vikingelandsbyens store 

projekt Vikingebroen gennem Store Vejleådal er 

kommet godt i gang. Flere skolebørn var med til 

at få de store stolper på plads og arbejdet skrider 

godt fremad. Broen bliver opført med 

inspiration fra svellebroen over Ravninge Enge 

– et af Harald Blåtands store bygningsværker. 

Skolebørn, borgere og frivillige kan sammen 

med professionelle deltage som ”brobisser”. 

I samarbejde med Kroppedal er det muligt at 

besøge Statsfængslet i Vridsløselille, den sidste 

søndag i hver måned fra kl. 13.00-15.00. Kom 

helst ved åbningstiden begyndelse for at få mest 

ud af besøget. Besøget er gratis, men 

kustodernes kaffekasse må gerne betænkes. 

Se mere på kroppedals hjemmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Den 7.-8. oktober er der på Nationalmuseet en 

omvisning  ”HIGHLIGHTS” kl. 14.00-15.00 

med spektakulære fund fra Danmarkshistorien. 

Uroksen fra Vig, Egtvedpigen, Guldhornene og 

de mange runesten m.m. Få alle de historiske 

højdepunkter. Omvisningen tager ca. 50 min. og 

er indkluderet i entreprisen. Se mere på deres 

hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

 

 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Det første skib der blev rekonstrueret på museet 

var en kopi af Skuldelev 3, en af de fem skibe 

der blev fundet i Roskilde fjord ved Skuldelev. 

Kopien ”Roar Ege” blev bygget fra 1982 og 

søsat i 1984. Kopien er nu så svækket, at dens  

sejlende tid er forbi. Museet startede derfor 

bygningen af en ny kopi den 1. maj 2017 og 

søsætningen skal være i 2019 når museet har 50-

års jubilæum. Rekonstruktionen bliver dog ikke 

en ren kopi af ”Roar Ege” da 35 års erfaring 

med fortolkning og sejlads giver et andet 

perspektiv. Følg byggeriet på museets værft.  

I efterårsferien den 14.-22. oktober kan børn 

være viking for en dag, med værksteder og 

krigertræning. Den 18. og 20. oktober kl. 10.30-

16.30 vil der være opvisning med lynhurtige 

falke. Entre i efterårferien er gratis under 18 år. 

Se mere på deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

FOREDRAG. 

 

Vi har desværre været nødsaget til at flytte 

Tværpilens foredrag fra den 14. til den 8. 

november. Taastrup Medborgerhus kl. 19.30. 

Borgring – i ringborgenes land.  

Ved Forskningsleder Jens Ulriksen.  

For et par år siden blev det bevist, at Borgring 

vest for Køge, er en blandt flere geometrisk 

udlagde borganlæg fra Danmarks vikingetid, der 

også tæller Trelleborg, Nonnebakken, Fyrkat og 

Aggersborg. Samlet set hører de til i Harald 

Blåtands regeringstid og er blevet henført til 

kongens markering af sin magt. Borgring er den 

5. ringborg i Danmark. Udgravninger skal vise, 

hvilken rolle den har spillet på Østsjælland. 

Foredraget omhandler både udgravningerne fra 

2016 og 2017, og sætter Borgring ind i en – 

forløbig- sammenhæng med vikingetidens 

samfund. 
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