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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Det nye program fra Folkeuniversitetet kan nu 

ses på deres hjemmeside. Du kan se mere om 

den foredragsrække, Københavns arkæologi: I 

metroens fodspor, som er planlagt i samarbejde 

med Tværpilen, på side 64, hold 1022. Vi starter 

igen i Taastrup Medborgerhus, den 4. februar til 

den 11. marts 2019, med vinterferie den 18. 

marts, mandage kl. 16.15-18.00. Tilmelding 

starter den 17. december kl. 10.00. Se mere på 

deres hjemmeside. 

www.fukbh.dk 

 

MEDLEMSMØDE. 

 

På Tværpilens medlemsmøde i november havde 

vi et rigtigt spændende foredrag Fredede for-

tidsminder, ved museumsinspektør Maria Liset-

te Jacobsen, Kroppedal Museum. Bagefter var 

der tid til at medlemmerne kunne lære hinanden 

at kende, over en kop kaffe. 

 

KROPPEDAL MUSEUM.  

 

Der vil igen til næste år være MUSEUMSTI-

MEN på Kroppedal Museum. 

Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00: Huse og 

bebyggelser i Jernalderen. Torsdag den 28. fe-

bruar 2019 kl. 19.00: Forpremiere på Vikinge-

udstilling. Pris kr. 50,00, børn kr. 25,00 

Se mere på deres hjemmeside. 

Www.kroppedal.dk 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Der blev den 26. november åbnet en meget om-

diskuteret udstilling på Nationalmuseet,  

Mød Vikingerne. Det har vakt både begejstring, 

forundring og vrede da Jim Lyngsvild har rede-

signet Nationalmuseets udstilling om vikinger-

ne. Nationalmuseet står for det faglige og 

Lyngsvild for det kreative. 

En amatørarkæolog har med detektor fundet en 

seglstampe. Det er sjældent man ved hvem old-

sager her tilhørt, men latinske bogstaver afslø-

rer, at seglstampen tilhørte Elisabeth Buggesdat-

ter, datter ef oprørshelt Niels Bugge. De levede i 

en turbulent tid i 1300-tallets Danmark. Det er 

usædvanligt at en seglstampe har tilhørt en 

kvinde. Læs mere på deres hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

ROSKILDE MUSEUM. 

 

Roskilde Museum har været igennem en renove-

ring, så det nu fremstår som et mere moderne 

museum. Man kan opleve historien om byen og 

omegnen gennem unikke arkæologiske fund og 

spændende nye genstande. Man kommer tæt på 

historien om en af Danmarks ældste og betyd-

ningsfulde byer. Oldtid, middelalder og nutid. 

I december kan man komme i julehumør, når 

Museet åbner for nissehistorier. Hvad er en jul 

uden nisser? Bliv klogere på historiens nisser. 

Hør om vikingetidens vætter, den hidsige nisse, 

kirkenissen og den hjælpsomme gårdnisse. 

Nissehistorier: 1. december -1. januar. Alle dage 

kl. 10.00-16.00. Entre kr. 50,00, børn gratis. Se 

mere på deres hjemmeside. 

www.roskildemuseum.dk. 

 

 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en glædelig jul og at godt nytår, 
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