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FORMANDEN HAR ORDET 

 

Kære medlemmer! 

På årets generalforsamling fik vi først en 

interessant gennemgang af, hvordan det går 

med arbejdet på den nye vikingebro over St. 

Vejleå og de pædagogiske tiltag, det har 

medført. Det bliver helt sikkert et kommende 

udflugtsmål! Ved valget af bestyrelses-

medlemmer sagde vi desværre farvel til Ninna 

Thomsen, der selv ønskede at fratræde, og 

ligeså til suppleant Chris Welling, der heller 

ikke ville fortsætte.  Jørgen Nielsen er nu fast 

medlem af bestyrelsen og tager sig af 

hjemmesiden.  Ny suppleant er Lissi Jensen 

(velkommen!).  

Foråret 2018 har budt på flere gode foredrag og 

en kedelig aflysning, som vi desværre ikke 

kunne gøre noget ved. Og desværre kiksede det 

også med at få en række Folkeuniversitets-

foredrag i gang.  Der bliver heller ikke 

folkeuniversitet til efteråret. Men vi har nu et 

fast tilsagn om, at vi kommer i gang i foråret 

2019. Og så må vi nok indstille os på, at der kun 

bliver én række om året fremover. 

Vi har fået en hel del nye medlemmer her i 

løbet af foråret; så vidt jeg kan se er de alle 

stærkt detektorinteresserede. Så detektor-

folkene må arbejde hårdt på at få egnede steder 

at gå. I Høje Taastrup er der stadig megen 

byggeaktivitet, så det vil forhåbentlig ”kaste 

noget af sig”, når Kroppedal museum skal 

forundersøge byggetomter. 

Gravegruppen trænger til, at yngre kræfter 

melder sig på banen, den ”faste stok” er jo ikke 

blevet yngre! 

Mht. foredrag og ture se inde i bladet, og hold 

øje med Nyhedsbrevet! Vi håber på stort 

fremmøde til de forskellige arrangementer. 

På Generalforsamlingen blev der ytret ønsker 

om et medlemsmøde, hvor medlemmerne 

kunne lære hinanden bedre at kende og fortælle 

om deres oplevelser i marken, eller hvad de nu 

har lyst til. Det vil vi så arrangere, formentlig i 

november. Når vi har fundet et egnet lokale og 

en dato, vil vi sende det ud i Nyhedsbrevet. 

Ann Welling 
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BERETNINGER FRA 

GRUPPERNE 

DETEKTORGRUPPEN 

Af Nina Bech 

 

Efter en lang periode med regn her i foråret, 

lykkedes det endelig for Peter at kunne 

arrangere en detektortur søndag den 6. maj. Vi 

blev en stor gruppe, 16 i alt den dag, blandt 

andet fordi vi i den sidste tid har fået flere 

indmeldelser, og vejret var utrolig godt. Godt 

vejr er nemlig hverken regnvåde marker eller 

sol”stegte” marker. 

6. maj havde Kroppedal Museum stillet et 

større areal til rådighed for Tværpilens 

detektorgruppe og endda i en vis periode. Det 

siger vi mange tak for.  

 
Det blev en fin dag. Der var efter endt søgning 

fundet gamle mønter og en del bondejern, 

gammelt jern fra landmandens aktiviteter på 

marken, men ingen oldtidsfund. Gamle mønter 

har også en historie, som er værd at lytte til, 

ligesom beretninger hinanden imellem siden 

sidst, for vi er jo ikke ”gravrøvere”, men vi 

leder efter dokumentation for oldtiden og 

efterlever vore Etiske Regler, som både 

detektorsøger og jordejer er bekendt med.  

 

TURGRUPPEN 

af Kirsten Rajakumar 

Forårets tur til Vallø Borgring er i skrivende 

stund endnu ikke afviklet, så her er ikke noget 

at berette.  

GRAVEGRUPPEN 

af Lina Poll 

Der har ikke været aktivitet i vinterhalvåret. 

Jeg har snakket med 2 af arkæologerne om evt. 

at være med ved udgravninger i sommer. 

De har ansøgning inden om udgravning ved 

Bondehøjvej i Tåstrup. 

De håber i slutningen af juni, at have 

finansieringen på plads. 

Der vil måske være mulighed der. Nærmere 

besked følger til gravegruppen, når jeg hører 

noget. 

Muligvis kan der komme noget i Albertslund 

senere på året, men prøveudgravningen er 

ikke startet endnu.  
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FOREDRAG 

UDGRAVNINGER I FORBINDELSE MED 

DEN NYE BRO VED FREDERIKSSUND 

 

Foredrag ved museumsinspektør Ole Kastholm, ROMU 

Onsdag den 5. september 2018 kl. 19.30 

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 

 

 I 2015-2017 har Roskilde Museum foretaget 

omfattende arkæologiske udgravninger forud 

for vejanlæggene til den nye fjordbro ved 

Frederikssund. I alt 180 hektar er blevet 

undersøgt. Undersøgelserne har afdækket et 

utal af arkæologiske fund, fra jægerstenalderen 

til op i historisk tid. Blandt højdepunkterne er 

et omfattende palisadeanlæg fra 

bondestenalderen, flere gravpladser fra 

jernalderen og udstrakte spor af bopladser, 

især fra jernalderen. Foredraget fortæller om 

undersøgelsens rammer og trækker de mest 

spændende fund frem. 

AGERBRUGET I SYDSKANDINAVIEN, 

HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR? 

 

Foredrag ved Forsknings- og samlingschef Lasse 

Sørensen, Nationalmuseet 

Mandag d. 24 september kl. 19.30  

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 

 

Agerbrug er en meget kompleks teknologi, 

som det tager lang tid at lære, hvorfor det er 

meget usandsynligt, at landbruget ville kunne 

spredes udelukkende som en idé. I stedet 

argumenteres der for, at landbrugets 

udbredelse i Sydskandinavien var et resultat af 

migrationer af bønder, som var forbundet med 

Michelsbergkulturen. Disse bønder havde de 

rette kompetencer til at lære den lokale jæger-

samler-befolkning om agerbruget ved at 

etablere praksisfællesskaber. Engagementet i 

praksisfællesskaberne ændrede den materielle 

kultur og et nyt agerbrugssamfund opstod i 

Sydskandinavien. 

 Foto, Nationalmuseet: Udgravningsfoto af 

Dragsholm-manden, som sandsynligvis er en af de 

tidligste bønder i Sydskandinavien.  

 

DEN MARINARKÆOLOGISKE 

AFDÆKNING AF JYLLANDSSLAGET 1916  

 

 Foredrag ved Marinarkæolog (og tidligere projektleder 

ved Vikingeskibsmuseet) Jørgen Spaanheden Dencker 

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30  

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 

 

 For første og eneste gang tørnede den tyske 

Højsøflåde og den britiske Grand Fleet 

sammen, 240 skibe og 100.000 mand mødtes 

med det ene formål at ødelægge og dræbe 

hinanden i kampen om herredømmet i 
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Nordsøen, og den samlede ildkraft kunne have 

lagt en storby øde. Resultatet var forfærdende. 

På blot et døgn blev 25 fartøjer ud af 240 ofre 

for en massiv ildudveksling, og sammen med 

de ombordværende næsten 9.000 britiske og 

tyske marinere sank de mod havets bund. 

Slaget foregik i Nordsøen ud for Thyborøn. 

Beboere i byen kunne ikke se skibene, men 

larmen fra slaget kunne tydeligt høres i byen. 

Krigshandlingen gjorde et stort indtryk på 

lokalbefolkningen, ligesom strandingen et par 

km syd for Thyborøn af U-20, en tysk ubåd, 

der i 1914 sænkede det amerikanske 

passagerskib Lusitania. 

Behovet for at give de engelske og tyske 

marinere et mindesmærke opstod, og 

udvirkede oprettelsen af Sea War Museum 

Jutland og Mindepark for Jyllandsslaget. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TUR 

 

BESØG PÅ GLYPTOTEKET 

Lørdag 18 august 2018 kl. 10.45 

Den enestående romerske sølvskat fra 

Berthouville i Frankrig er kun tidligere vist i 

 USA og Frankrig. Nu er den helt exceptionelt 

kommet til Danmark.  

Det er det tredje århundrede efter vores 

tidsregning, og Romerriget strækker sig ud 

over store dele af Europa. Romerne udbreder, 

på godt og ondt, deres kultur til de besatte 

områder. Det inkluderer også en dekadent 

forkærlighed for fest og overflod. 

Men Romerriget er ikke kun fester og 

overdådighed – det er også krig og vold, og 

her i det tredje århundrede er det urolige tider 

i det romersk besatte Gallien (vor tids 

Frankrig). Barbarerne angriber utrætteligt 

romerne. For at beskytte deres værdier 

gemmer de romerske præster i Merkurtemplet 

al deres smukke sølv under flisebelægningen i 

tempelgården. Skatten (25 kg. sølv) bliver 

glemt, og først i 1830 kommer sølvet op af 

jorden igen, da en noget overrasket bonde i 

den franske landsby Berthouville helt 

bogstaveligt pløjer den op af sin mark. 

 

Tværpilen har bestilt omvisning til lørdag den 

18. august for 30 personer, 975 kr, som 

Tværpilen betaler. Entreen er 115 kr. per 

person, som I hver især betaler i 

museumsbutikken i garderobekælderen. 

Vi mødes kl. 10.45 foran Glyptoteket, derfra 

går vi i garderobekælderen og betaler, derefter 

op til Carls Bar til venstre for nedgangen til 

Vinterhaven, hvor omviseren møder os.                                         

Tilmelding til  kontakt@tvaerpilen.dk senest 

lørdag den 11. august.                               

Evt. Nina Bech 3042 1364) 
 

 

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 post- og 

mailadresser. 

Stof til Nyt fra Tværpilen skal fremsendes senest en uge før 

udgivelsen. 

mailto:kontakt@tvaerpilen.dk
mailto:larsen.bente@gmail.com
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FOLKEUNIVERSITETET 

 

Som nævnt i ’Formanden har ordet’ bliver der 

desværre ikke folkeuniversitet til efteråret. 

Men vi har nu et fast tilsagn om, at vi kommer 

i gang i foråret 2019. Og så må vi nok indstille 

os på, at der kun bliver én række om året 

fremover. 

  

Nyt om arkæologi 

videnskab.dk 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENT 

Kontingent bedes af nye medlemmer indbetales hurtigst muligt efter indmeldelse. 

Og vi opfordrer alle til at indsende deres mail-adresse til bestyrelsen på kontakt@tvaerpilen.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem 

Palle Enghoff 

Baunevej 46 

2630 Taastrup 

2343 2302 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Jørgen Nielsen 

Galgebakken Neder 2a 

2620 Albertslund 

2243 6272 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Nina Bech 

Sankt Ibs Allé 40 

2630 Taastrup 

3042 1364 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Rajakumar 

Støbervænget 15, 1.v. 

2791 Dragør 

3253 0394 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Formand 

Ann Welling 

Baunevej 84 

2630 Taastrup 

2613 9147 

kontakt@tvaerpilen.dk 

 

Kasserer 

Lina Poll 

MacNiven alle 1 

2750 Ballerup 

5133 1423 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Gravegruppen 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Lina Poll, 5133 1423 

 

Detektorgruppen 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Nina Bech, 3042 1364 

 

Folkeuniversitetet 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Ann Welling, 2613 9147 

Sekretær 

Bente Larsen 

Egevangshusene 71 

2630 Taastrup 

2893 9467 

kontakt@tvaerpilen.dk 

 

Medlemstype og pris 

Enkelt  200 kr. 

Familie 300 kr. 

Studerende 100 kr. 

Redaktionsgruppen 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Ann Welling, 2613 9147 

Kirsten Rajakumar 

Betalingsformer 

Kontooverførsel: reg.nr. 1551 kontonr. 5684382 

Indbetalingskort: korttype +01 kode 5684382 (via Netbank) 

 

Suppleanter 

Inger Byrjalsen 

Lissi Jensen 

 

 

Revisor 

Sven Erik Nordal Rask 

4373 9403 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Revisorsuppleant 

Jens V. Bruun 

mailto:kontakt@tvaerpilen.dk
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TVÆRPILENS DATABEHANDLING 

Ifølge en ny lov skal alle foreninger klargøre for myndigheder og medlemmer, hvordan medlemmernes data 

behandles. Vores medlemsliste består af medlemmernes navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og (delvis) 

om medlemmet er interesseret i detektor og/eller gravning. Vi har ingen cpr-numre. Listen bestyres af et 

bestyrelsesmedlem på hendes pc, og bestyrelsen får med mellemrum en udskrift af den. Den videregives under 

ingen omstændigheder til udenforstående. 

 

TVÆRPILENS PROGRAM 

Flere af medlemmerne har udtrykt ønske om, kun at modtage Tværpilens program digitalt.  

Hvis du ønsker dette, så giv besked til Bente Larsen larsen.bente@gmail.com   

eller telefon 28 93 94 67. Hvis du fortsat ønsker at få programmet på papir med posten, 

skal du ikke foretage dig noget. Programmet ligger også på vores hjemmeside. 

www.tvaerpilen.dk. 

ADRESSER 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

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 

mailto:larsen.bente@gmail.com
http://www.tvaerpilen.dk/
http://www.arkaeologi-sda.dk/fund-fortid
https://www.facebook.com/groups/234008400090/
http://www.arkaeologi-sda.dk/

