PROGRAM FORÅR 2018
TVÆRPILEN – VESTEGNENS AMATØRARKÆOLOGISKE FORENING

Gåsetårnet forograferet af Merethe Jackson på tværpilens tur til Danmarks borgcenter

FORMANDEN HAR ORDET
Kære medlemmer!
Efteråret har stadig været præget af at få vores
hjemmeside godt i gang. Nu ligger både
program og nyhedsbreve på hjemmesiden.
Kontaktmailadressen fungerer omsider godt,
Derimod er vores facebook-kontakt ikke rigtigt
kommet i gang – hvis nogle af medlemmerne er
skrappe til facebook, er I mere end velkomne til
at hjælpe os lidt!

De mange års Folkeuniversitetsforedrag står for
en ændring, idet vores mangeårige
FUplanlægger Hans Kristen Nielsen nu går på
pension! Vi kan ikke sige for stor tak til ham for
hans store og uegennyttige arbejde igennem
rigtig mange år! Heldigvis har Hans Kristen
fået overtalt en af vores mangeårige
medlemmer Hans-Henrik Ohlsen til at
fortsætte arbejdet, og tak for det! Der bliver dog

Vores foredrag har været velbesøgte, også det

først en ny runde folkeuniversitetsforedrag til
efteråret. Foråret byder på nogle spændende

vi holdt i Hedehusene, men der kom dog ikke
så mange, at de kunne drikke de 50 kander

foredrag, og muligvis et detektormøde.

kaffe, der ved en fejltagelse var leveret! Og

Derudover en tur til Borgringen ved Lellinge
og en lille udflugt til det igangværende byggeri

turen til Vordingborg, hvor vi så udlånte
genstande fra Hedeby var en succes, trods

af en vikingebro over Store Vejleå. Se nærmere

elendigt vejr. Også turen til Glyptoteket med

fremmøde også i det nye år. Godt nytår!

havfund fra Sicilien (og en meget engageret
rundviser) var rigtig spændende. Der er nu

Ann Welling

inde i bladet. Jeg håber at der vil blive godt

mange detektorinteresserede medlemmer og
der har været en del muligheder for at bruge
detektorerne på nogle af de steder, der skal
byggemodnes her i Taastrup. Men vi kan
stadig bruge flere områder til at søge på.
Der har også været bud efter gravegruppen,
hvor det især var den arkæologiske
undersøgelse forud for nogle motorvejsramper
ved Ikea, der var interessant, da der blev fundet
rigtig mange pilespidser og spor efter en
palisade. Vi håber på et senere tidspunkt at få
et foredrag om udgravningen fra en
Kroppedalmedarbejder.
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BERETNINGER FRA
GRUPPERNE

GRAVEGRUPPEN

DETEKTORGRUPPEN

Der er ikke noget nyt fra gravegruppen.

af Lina Poll

Af Nina Bech

Vejret har ikke været med os i den forløbne
periode siden sidst. Den megen regn har gjort
søgearealerne umulige at færdes på, og
regnvejr har heller ikke gjort søgning aktuelt.
Trods dette har Kroppedal givet os

FOREDRAG

muligheder på deres udgravninger, dog uden

EN FLÅDENATION FØDES

bemærkelsesværdige fund.

Foredrag ved arkæolog Anne Nørgård Jørgensen Ph.d.
specialkonsulent ved Slots- og Kulturstyrelsen Onsdag
den 7. februar 2018 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

Først i det nye år indkalder Peter gruppen til
møde for at lægge planer for forår 2018 inden
for de muligheder gruppen og Kroppedal
byder ind med.
TURGRUPPEN

Deltagerne i turen til Vordingborg
Tværpilen havde i juni måned en fin tur til
Danmarks Borgcenter i Vordingborg, som pt.
har lånt en stor del af udstillingen i Hedeby,
da Hedebymuseet er under renovation.
Desværre var vejret ikke med os, men det var
en meget spændende udstilling og vi fik en
rigtig god rundvisning med en meget
kompetent rundviser.

Anne Nørgård Jørgensen fortæller om
flådefartøjer og den militære organisation i
tiden 500 – 1000 e. Kr. Publikum bliver taget
med til Kanhave, Gudsø Vig, Kertinge Vig,
Jungshoved og Slien med vigtige sømilitære
anlæg, flådehavne og militære organisation i
yngre jernalder og vikingetid. Anne
Jørgensen vil også fortælle om hvordan vi
tilegner os viden om fortidens flåde og
militær. For eksempel kan vi hente viden om
flådehavne fra skriftlige kilder: hvilke krav
skulle.flådehavne opfylde, og hvilket
potentiale er der i iagttagelserne?
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HVORDAN GÅR DET MED VIKINGEBROEN
Foredrag ved museumsinspektør Maria Lisette Jacobsen,
Kroppedal Museum
Torsdag den 5. april kl. 19.30 Taastrup
medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

Inden generalforsamlingen vil en medarbejder
fra Kroppedal fortælle om det store og
spændende projekt med at få opført en
vikingevej og - bro over Store Vejleå mellem
Kroppedal museum og vikingelandsbyen.
Hvordan er arbejdet organiseret? Hvilke
erfaringer er der gjort med hensyn til
vikingernes teknik? Hvad betyder projektet for
lokalområdet og naturen? Vi kan måske senere
på året tage en tur til Risby og se arbejdet med

Danmarks første professor i arkæometri, dvs.
diverse naturvidenskabelige målinger af
oldsager.
I foredraget vil Karin Frei indvi tilhørerne i sit
tværfaglige forskningsprojekt
"Bronzealderkvinders fortællinger", hvor hun
samarbejder med forskere inden for mange
forskellige områder, bl.a. arkæologi, genetik,
retsmedicin, tekstilforskning, geologi, geokemi
og antropologi.
Ved at kombinere en række forskellige
metoder undersøger forskerne, hvor mobile
bronzealderens kvinder var, hvordan de blev
betragtet i deres samfund, og hvilken rolle de
havde i handel.

egne øjne.

BRONCEALDERKVINDERS
FORTÆLLINGER
Foredrag af forskningsprofessor ved Nationalmuseet
Karin Magagarita Frei
Tirsdag den 24. april kl. 19.00 NB: Bemærk
tidspunkt.
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

I de senere år har Karin Frei givet os
opsigtsvækkende viden om kendte
bronzealderkvinders liv og færden. I 2015
kunne hun fortælle, at Egtvedpigen var en ung
berejst kvinde, der var kommet til Danmark
langvejs fra kort før sin død. Siden har Karin
Frei bevist, at Skrydstrupkvinden også har
været på en lang, men anderledes rejse hertil.
For at nå frem til denne viden har Karin Frei
bl.a. benyttet strontiumisotop-analyse.
Karin Frei er ph.d. i forhistorisk arkæologi, har
kandidatgrad i geologi og geokemi og er

Karin Frey og IreneSkals planlægger hvor prøverne
skal udtages
Nyt Fra Tværpilen
Tværpilens nyhedsbrev udgives 4 gange om året – 1.
marts, 1. maj, 1. oktober og 1. december.
Den elektroniske udgave af Nyt fra Tværpilen er gratis
og suppleres lejlighedsvis med en ”husk at”. Tilmeld dig
ved at maile ”Nyhedsbrev” og din mailadresse til Bente
Larsen: larsen.bente@gmail.com
Ønsker du Nyt fra Tværpilen i papirudgave, sendes
det som almindelig brev og koster 35 kr. om året.
Beløbet kan eventuelt betales sammen med
kontingentet.
Tilmeld dig hos Bente Larsen på 28939467.
Husk at meddele os eventuelle ændringer i dine postog mailadresser.
Stof til Nyt fra Tværpilen skal fremsendes senest en
uge før udgivelsen.
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TUR
TUR TIL VALLØ BORGRING VED LELLINGE
Lørdag 16 juni 2018

Der arrangeres tur til Vallø Borgring ved
Lellinge. Borgring er er som bekendt den

FOLKEUNIVERSITETET
.
Under denne overskrift plejer man i
Tværpilens program at kunne finde emne, tid
og sted for næste foredragsrække, men til

senest fundne Trelleborg.

PROGRAM FORÅR 2018, kan vi desværre ikke

Der er bestilt rundvisning til kl. 13.30, så jeg

følge traditionen.

forestiller mig, at de der har lyst til at spise

Hans K Nielsen, vor ihærdige tilrettelægger af

medbragte madpakker sammen, kan mødes kl.
12.30 og de der spiser hjemmefra kan

vore foredragsrækker, har ønsket at ”gå på
pension”. Det er et stort tab for foreningen,

ankomme kl. 13.15.

men vi har fuld forståelse for Hans´ beslutning.

Det er muligt at komme til Borgring med

Vi udtrykker megen ros og stor
taknemmelighed for det udførte arbejde. Vi

offentlig transport, men man er også
velkommen til at køre i egen bil. Der gives
meddelelse om mødetid og sted , for os

ser gerne, at Hans og Lis ”kigger indenfor” til

der skal med offentlig transport, når tiden

Tværpilens kommende arrangementer, hvis
museumsbesøg og læsning af bøger og artikler

nærmer sig.

om arkæologi giver plads i kalenderen.

Kirsten Rajakumar

Tværpilen har været så heldig, at et medlem af
foreningen, Hans Henrik Ohlsen, har tilbudt at
videreføre arbejdet med foredragsrækkerne.
Det er vi i Tværpilen meget glade for.

Nyt om arkæologi videnskab.dk

Af Nina Bech

Læs spændende artikler om seneste forskning inden for
mange forskellige områder, heriblandt arkæologiske
nyheder på videnskab.dk.
Hver dag udsendes et nyhedsbrev med en kort
beskrivelse af links til artiklerne.
Tilmeld nyhedsbrev allernederst på deres forside.

historie-online.dk
Læs seneste nyt om danske historiske og arkæologiske
emner, og bliv orienteret om nye udstillinger,
bogudgivelser m.m. på historie-online.dk.
Hver uge udsendes et nyhedsbrev med en kort
beskrivelse af og links til nyhedsartiklerne.
Tilmeld nyhedsbrev øverst på deres forside.
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BESTYRELSEN
Formand
Ann Welling
Baunevej 84
2630 Tåstrup
2613 9147
formand@tvaerpilen.dk

Næstformand
Ninna Thomsen (Er pt. på orlov)
Annexstræde 12
2500 Valby
3324 0822
naestformand@tvaerpilen.dk

Kasserer
Lina Poll
MacNiven alle 1
2750 Ballerup
5133 1423
kasserer@tvaerpilen.dk

Sekretær
Bente Larsen
Egevangshusene 71
2630 Tåstrup
2893 9467
sekretaer@tvaerpilen.dk

Bestyrelsesmedlem
Nina Bech
Sankt Ibs Allé 40
2630 Tåstrup
3042 1364
kontakt@tvaerpilen.dk

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rajakumar
Støbervænget 15, 1. v.
2791 Dragør
3253 0394
kontakt@tvaerpilen.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Enghoff
Baunevej 46
2630 Tåstrup
2343 2302
kontakt@tvaerpilen.dk

Suppleanter
Chris Welling
Inger Byrjalsen
Jørgen Nielsen

Revisor
Sven Erik Nordal Rask
4373 9403
Revisorsuppleant
Jens V. Bruun

Gravegruppen
Lina Poll (5133 1423)
Ninna Thomsen (3324 0822) orlov

Turgruppen
Kirsten Rajakumar (2353 0394)
Chris Welling (2835 9147)

Detektorgruppen
Nina Bech (3042 1364)
Ninna Thomsen (3324 0822)
orlov

Folkeuniversitetsgruppen
Nina Bech (3042 1364)

Redaktionsgruppen
Kirsten Rajakumar
Ann Welling
Nina Bech

KONTAKTPERSONER

KONTINGENT
Kontingent for 2018 bedes indbetalt senest 1. marts 2018.
Og vi opfordrer alle til at indsende deres mail-adresse til bestyrelsen på kontakt@tvaerpilen.dk.

Medlemstype og pris
Enkelt
200 kr.
Familie
300 kr.
Studerende
100 kr.

Betalingsformer
Kontooverførsel: reg.nr. 1551 kontonr. 5684382
Indbetalingskort: korttype +01 kode 5684382 (via Netbank)
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ADRESSER
Taastrup Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup
4335 2790

Kroppedal Museum
Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup
4330 3026

Blåkildegård
Skolevej 54
2630 Taastrup
4335 3610

Taastrup Bibliotek
Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
4325 2000

Hedehuset
Hovedgaden 371 B
2640 Hedehusene
4335 2843

Taastrup Kulturcenter
Poppel Allé 12
2630 Taastrup
4335 2843

SAMMENSLUTNING AF DANSKE
AMATØRARKÆOLOGER
SDA udsender medlemsbladet Fund & Fortid fire gange om året,
i marts, juni, september og december. Gennem Tværpilens
medlemskab af SDA kan du abonnere på bladet og modtage de
fire numre på din hjemadresse for kun 200 kr. om året (240 kr. for
ikke-medlemmer).
Bladet sigter primært mod amatørarkæologer og detektorførere.
Her kan de berette om deres nye og interessante fund og få
fotografier af dem offentliggjort. Her er plads for
foreningsmedlemmernes fortællinger om oplevelsesrige ture,
udflugter og rejser med arkæologiske og forhistoriske temaer.
Her bringes portrætter af entusiastiske amatørarkæologer, samt
reportager om nogle af de mange udgravninger og aktiviteter,
som landets foreninger tager del i.
Åbenhed, bredde og fascination ved forhistorien i dens mange
aspekter er en ledetråd ved redaktionen af bladet.
Mere information findes her:
http://www.arkaeologi-sda.dk/fund-fortid Fund
& Fortid på facebook:
https://www.facebook.com/groups/234008400090/ SDAs
hjemmeside kan ligeledes anbefales:
http://www.arkaeologi-sda.dk/
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GENERALFORSAMLING
Ifølge foreningens vedtægt af 1. januar 2007 indkaldes hermed til Tværpilens ordinære, årlige generalforsamling

Torsdag den 5. april 2018 kl. 20.30 (foredrag kl. 19.30) i Taastrup Medborgerhus, Taastrup hovedgade 71,
Taastrup
Dagsorden ifølge vedtægt:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Regnskab til godkendelse (decharge)
b. Budget og kontingent for det kommende år
4. Forslag (fremsendes til formanden senest 15. marts)
5. Valg
6. Eventuelt
Ad 3. Regnskab. Det reviderede regnskab vil foreligge på mødet
Ad 5. Ifølge vedtægterne er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Det drejer sig om
• Ann Welling (p.t. formand)
• Bente Larsen (p.t. sekretær)
• Lina Poll (p.t. kasserer)
• Kirsten Rajakumar (p.t. redaktør af Programmet)
Bestyrelsens øvrige medlemmer er Ninna Thomsen (p.t. næstformand på orlov), Nina Bech og Palle Enghoff.
Herudover skal vælges indtil 7 suppleanter, der er på valg hvert år. Suppleanterne er p.t.
• Chris Welling
• Inger Byrjalsen
• Jørgen Jan Nielsen
Til slut skal der vælges en revisor (p.t. Svend Erik Nordal Rask) og en revisorsuppleant (p.t. Jens V. Bruun)
Konstituering foretages på bestyrelsens første møde.
Inden generalforsamlingen (kl. 19.00 til 20.00) indbyder Tværpilen til et foredrag om, hvordan det går med
bygningen af Vikingebroen over St. Vejleå. Se nærmere inde i bladet. Derefter byder vi på kaffe.
VEL MØDT!
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