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FOLKEUNIVERSITETET.
Der har desværre ikke været noget
Folkeuniversitet her i foråret. Bestyrelsen
beklager, men der kommer heller ikke noget
Folkeuniversitet til efteråret 2018, grundet flere
omstændigheder.
Vi arbejder målrettet på at sammensætte en
rigtig god foredragsrække til foråret 2019.
Hvis der er medlemmer, der har en god ide,
om hvad det eventuelt kan handle om, hører vi
meget gerne fra dem.

illustreret med fotos af Marcus Krag, den koster
275 kr. og kan købes på Kroppedal Museum.
Læs mere om bogen på deres hjemmeside.
www.kroppedalmuseum.dk
VIKINGESKIBSMUSEET.
På Vikingeskibsmuseet er man i gang med en ny
rekonstruktion af Skuldelev 3. Den første
rekonstruktion var Roar Ege, der blev bygget for
30 år siden. Det er ikke sikkert, de 2 skibe bliver
helt ens, da der er kommet nye erfaringer om
sejlads og vedligehold af et 14 meter langt skib.
Læs mere og se fotos på deres hjemmeside.
www.vikingeskibsmuseet.dk

KØBENHAVNS MUSEUM.
TVÆRPILEN.
Københavns Museum har gjort et
opsigtvækkende fund på Rådhuspladsen, der
viser ukendte sider af byens historie. De har
udgravet 20 skelletter fra mænd, kvinder og
børn, der levede for ca. 1000 år siden. Med
baggrund i de nyeste arkæologiske resultater,
gøres det op med opfattelsen, at det var biskop
Absalon, der grundlagde København, den har
eksisteret før hans tid, men der vides meget lidt
om denne del af byen historie. Skelletterne er
sendt til undersøgelse på Statens Naturhistoriske
Museum og Det sundhedsvidenskablige Institut
på Københavns Universttet, hvor resultaterne vil
give svar på mange spørgsmål. Læs meget mere
om fundet på deres hjemmeside.
www.cphmuseum.kk.dk

HUSK generalforsamlingen torsdag den 5. april
2018 kl. 20.30 i Taastrup Medborgerhus.
Der vil fra kl. 19.30 være et foredrag om
Hvordan går det med Vikingebroen ved
Museumsinspektør Maria Lisette Jacobsen,
Kroppedal Museum.
Der er kaffe og kage i paucen.
Tværpilens næste foredrag Broncealderkvinders
fortællinger ved forskningsprofessor ved
Nationalmuseet Karin Magarita Frei, bliver
tirsdag den 24. april kl. 19.00 i Taastrup
Medborgerhus. Bemærk tidspunktet.
Læs mere om begge arrangementer i Tværpilens
forårsprogram.

KROPPEDAL MUSEUM.
Kroppedal Museum udgiver nu andet bind i
serien Wealth and Preitige. Bogen kaster lys
over dengang, det var almindelig praksis at
hunden, hesten, grisen og gåsen fulgte med i
graven, når man begravede sine døde. Bogen går
helt tæt på de dyreknogler, arkæologerne har
fundet i menneskegrave fra jernalderen på
Sjælland. Bogen udkommer på engelsk og er

Husk at kontingent til Tværpilen bedes betalt
senest den 1. marts.
Kontooverførsel:
Reg.nr. 1551 Kontonr. 5684382
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