PROGRAM FORÅR 2019
TVÆRPILEN – VESTEGNENS AMATØRARKÆOLOGISKE FORENING

Tværpilen på udflugt til Vikingebroen der er ved at blive opført tværs over Store Vejleådalen

Formand Ann Welling – Baunevej 84 – 2630 Taastrup – telefon: 26139147 – mail: kontakt@tvaerpilen.dk – www.tvaerpilen.dk

kommende generalforsamling må vi drøfte, om

FORMANDEN HAR ORDET

det skal være en årlig begivenhed, eller hvad vi
gør.

Kære medlemmer!
I skrivende stund nærmer året 2019 sig med
hastige skridt, og det giver mig lejlighed til at
tænke både tilbage og frem.
I 2018 fik vi rigtig mange nye medlemmer, stort
set alle besjælede af den store detektorlyst. Og
der har allerede været en del
detektorvandringer med svingende resultat,
men det er jo heller ikke det vigtigste. Selv om

Til foråret kommer Folkeuniversitetet tilbage
med en foredragsrække om Metroudgravningerne i København, der bliver sikkert
mange nyheder at høre om. Mht. de andre
foredrag, se inde i bladet. Vi håber I vil synes
om vores valg af emner. I er altid mere end
velkomne til at komme med forslag til emner I
gerne vil have taget op.
Husk at holde øje med nyhedsbrevene!
Ann Welling

guldet ikke vælter op ad plovfurerne, bidrager
også små fund til at give os mere viden om
fortiden, og samværet med andre detektorfolk
er nok en stor del af fornøjelsen. Vi håber på
endnu flere medlemmer næste år, også gerne
graveinteresserede. Vi håber også, at der kan
blive afholdt et nyt kursus i detektorføring.
Efteråret bød på flere spændende foredrag om
udgravninger ved Frederikssund, agerbrugets
indførsel i Skandinavien og marinarkæologiske
undersøgelser af Jyllandsslaget i 1916. Vi kom
også på en meget interessant tur til
Glyptotekets udstilling af en romersk sølvskat,
fundet i Frankrig i 1830.
Endelig fik vi afholdt det lovede medlemsmøde
med et meget interessant”
opvarmningsforedrag” af Maria Lisette
Jacobsen om pasningen af fredede
fortidsminder i Kroppedals ansvarsområde. De
medlemmer der kom, fik en spændende og
hyggelig aften, men der var ikke så mange
medlemmer, som vi havde håbet. På den

Husk at indbetale kontingent for
2019 senest den 1. marts 2019
På kontonummer 1551 5684382
Vi medsender ikke længere girokort

BERETNINGER FRA
GRUPPERNE
DETEKTORGRUPPEN
Af Nina Bech

GRAVEGRUPPEN
af Lina Poll

I 2018 har der været mulighed for at grave på
Bondehøjvej. Det var en stor udgravning. Det

Årets gang for detektorfolket 2018.

var mest jernalderen, men lidt bronzealder og

I februar holdt vi et lille flintkursus, hvor vi fik

stenalder. Der blev bl.a. fundet et langt

lidt styr på

hegnsforløb. Vi fandt bl.a. en del knogler,

stenalderen og på de ting man ser, når man går

tænder, keramikskår. Disse var dog svære at få

med detektoren.

op i hele stykker, da det var meget blødt.

Så var der en tur til Bondehøjvej, hvor

I Ishøj har der været en mindre udgravning,

Kroppedal havde en udgravning i gang, og

hvor der især er fundet middelalder.

hvor man kunne gå i længere tid.

Kroppedal har en meget stor udgravning i

Vi fik også mulighed for at komme til

Smørum. Men det bliver først i 2019, at der

Frederikssund på Sigerslevvestervej, på et

forhåbentligt bliver mulighed for at grave, da

areal, som et af medlemmerne kendte til. Der

de stadigvæk er i gang med

blev fundet en (halv) mønt fra Vikingetiden.

prøveudgravningerne. Vi har tidligere gravet

Så kom der en tur til Kong Svends høj ved

en del i Smørum med mange fund.

Kildehøj Station (Igen hvor Kroppedal graver).

Så vi håber på at der også i 2019 vil være

Man kunne frit komme, når man havde tid og

mulighed for at finde noget.

lyst. Et sted hvor Tværpilen også har været
med til at grave for år tilbage. Vi fandt ikke så
meget oldtid, men fik mange gode oplevelser.
Venlig hilsen.
Peter
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FOREDRAG
Udgravningen ved Ørregård. En
alt andet end bæredygtig landsby
fra ældre jernalder.
Foredrag ved museumsinspektør Martin Winther
Olesen, Museum Midtjylland
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

guld, samt våben af bronze og jern.
Sidstnævnte ledte os, i 2017, på sporet af 10.000
år gamle urokser, som dukkede op ved
eftergravningen af fundstedet for våben fra
1000-årene.
Foredraget præsenterer en række spændende
fund og udgravninger, som alle har bidraget
med nyt om forhistorien.

I tiden lige omkring Kristi fødsel er der
tilsyneladende et politisk og økonomisk boom
i Danmark. Det kommer til udtryk i elitens rige
grave, i fantastisk håndværk, i våben og
befæstninger og i store ofringer. Den
germanske elite har magtfulde allierede
regionalt og langt fra hjemmet og de vil gerne

Kæbe og ribben fra moselig. Dateret til 3600

vise det.

f.Kr. fundet i Salpetermosen syd for Hillerød.

Det er dog vanskeligt at se spor af den slags
ting i de ellers tusinde af stolpehuller, som er
de almindeligste rester fra den tids bopladser.
Det er jo ellers her - blandt de levende
jernaldermennesker - at begivenhederne må
have været mærkbare, men ved Ørregård, i
Midtjylland har heldet været med
arkæologerne.

Spektakulære fund fra de seneste
års udgravninger i Nordsjælland
Foredrag ved afdelingsleder Esben Aarsleff, Museum
Nordsjælland
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

Arkæologerne har haft nogle gode år i
Nordsjælland. Den stigende byggeaktivitet har
betydet, at der er kommet mange nye fund for
dagen, både ofrede mennesker, tørvegrave,
stenbyggede kældre, vandmøller og meget
mere. Sideløbende har en skare af ivrige
detektorfolk gjort mange nye fund af mønter,
værdifulde spænder, genstande af sølv og

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.

4

Københavns Museum og Aarhus Universitet,
cand.mag. Niels Henrik Andreasen, Københavns
Museum, cand.mag. Rikke Simonsen,
Københavns Museum, cand.mag. Mia Toftdal,
Københavns Museum

TUR

Tilrettelægger: Cand.mag. Jane Jark Jensen,
Københavns Museum

BUSTUR TIL MOESGÅRD MUSEUM
En tur med bus er ved at blive planlagt.
Nærmere herom i Nyhedsbrevet.

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.

Københavns Museum har gennem de seneste ti
år opnået nye og væsentlige arkæologiske
resultater. Der er fremkommet meget ny viden
om byens tidligste historie, herunder en ukendt
kirkegård fra 1000-tallet på Rådhuspladsen.
Fundene peger på en ældre bebyggelse af
området, end man tidligere har antaget.
Derudover har udgravninger på flere lokaliteter i
byen givet ny viden om befæstningens historie
og byens indbyggere gennem middelalderen og
op gennem 1800-tallet. Mange af disse resultater
er opnået gennem de store metroudgravninger,
der også vil være omdrejningspunkt for denne
forelæsningsrække.
Vi slutter med et besøg på Københavns Museums
Arkæologiske Værksted, hvor der vil blive
præsenteret fund fra udgravningerne og fortalt
om udgravningsmetoder og detektorbrug i byen.

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.

1. Det tidligste København (JJJ og HD)
2. Den middelalderlige befæstning og livet
indenfor murene (JJJ og RS)
3. Christian d. 4's København:
Befæstningen, Christianshavn og alt det
andet (RS)
4. Københavns opland, forstæderne og
brokvarterne (NHA)
5. Besøg i Arkæologisk Værksted (MA, JJJ og
NHA)

FOLKEUNIVERSITETET
5 mandage kl. 16.15-18 (4/2-11/3, ikke 18/2)

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

Københavns arkæologi i metroens
fodspor
Ved cand.mag. Jane Jark Jensen, Københavns
Museum, ph.d.-stipendiat Hanna Dahlström,
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BESTYRELSEN
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

Sekretær
Bente Larsen
Egevangshusene 71
2630 Taastrup
2893 9467
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
kontakt@tvaerpilen.dk

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

Suppleanter
Inger Byrjalsen
Lissi Jensen

Revisor
Sven Erik Nordal Rask
4373 9403
kontakt@tvaerpilen.dk
Revisorsuppleant
Jens V. Bruun

KONTAKTPERSONER
Gravegruppen
kontakt@tvaerpilen.dk
Lina Poll, 5133 1423

Detektorgruppen
kontakt@tvaerpilen.dk
Nina Bech, 3042 1364

Redaktionsgruppen
kontakt@tvaerpilen.dk
Ann Welling, 2613 9147
Kirsten Rajakumar

Folkeuniversitetet
kontakt@tvaerpilen.dk
Ann Welling, 2613 9147

KONTINGENT
Kontingent for 2019 bedes indbetalt senest den 1. marts 2019
Kontingent bedes af nye medlemmer indbetalt hurtigst muligt efter indmeldelse.
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.

Betalingsform
Kontooverførsel: reg.nr. 1551 kontonr. 5684382
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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 Medborgerhus
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup
4335 2790

Kroppedal Museum
Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup
4330 3026

Taastrup Bibliotek
Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
4325 2000

Hedehuset
Hovedgaden 371 B
2640 Hedehusene
4335 2843

Blåkildegård
Skolevej 54
2630 Taastrup
4335 3610

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
Onsdag den 10. april 2019 kl. 20.00 (foredrag kl. 19.00) 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 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Det drejer sig om
•

Nina Bech

•

Palle Enghoff

•

Jørgen Jan Nielsen

Bestyrelsens øvrige medlemmer er Ann Welling, Lina Poll, Bente Larsen og Kirsten
Rajakumar
Herudover skal vælges indtil 7 suppleanter, der er på valg hvert år. Suppleanterne er p.t.
•

Inger Byrjalsen

•

Lissi Jensen

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 (emne endnu
ikke fastsat). Se nærmere inde i bladet. Derefter byder vi på kaffe.
VEL MØDT!
I forbindelse med generalforsamlingen onsdag den 10. april vil der blive holdt et mindre
foredrag.
I skrivende stund er emnet og foredragsholderen endnu ikke på plads. Hold øje med
Nyhedsbreve, hjemmeside og ekstra mails. Vi annoncerer så hurtigt som muligt.
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