
                              

 

    Nærbillede af en slangefibula fra Yngre germansk jernalder, som Anker fandt nord for Reerslev i 2017. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM EFTERÅR 2019 
TVÆRPILEN – VESTEGNENS AMATØRARKÆOLOGISKE FORENING 

 

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



2 

 

FORMANDEN HAR ORDET 

 

Kære medlemmer! 

Dette år ser foreløbig ud til at være 

fremgangsrigt på mange måder. Flere nye 

medlemmer, heraf mange detektorfolk, en 

nyvalgt fuldtallig bestyrelse, der nu også 

rummer en erfaren detektorfører, det er alt 

sammen på plussiden. 

Foråret bød på flere spændende foredrag, dels 

om en ”industrilandsby” fra jernalderen, dels 

om spændende fund i Nordsjælland og endelig 

en personlig beretning om fundet af ”Reerslev-

skatten”. Og Folkeuniversitets-foredragene 

kom endelig i gang igen, med en totalt udsolgt 

række af foredrag om fund i forbindelse med 

Metro-byggeriet i København. I foråret 2020 vil 

FU handle om Nord-sjællands Museums 

mange arbejdsområder. Glæd jer! 

Eneste skår i glæden over forårsprogrammet 

var, at turen til Moesgaard-museet ikke blev til 

noget, da der var alt for få tilmeldinger. 

Bestyrelsen overvejer nu, om vi overhovedet 

skal prøve at arrangere længere (og derfor 

dyrere) busture, eller om vi skal holde os på 

Sjælland. Vi har en lang og god tradition for 

længere ture, endda til udlandet, men tiderne 

skifter. I den forbindelse er der overvejelser om 

at samarbejde nærmere med ”Flækken”, 

Lyngbys arkæologiske forening og evt. andre 

foreninger.  

Efteråret byder på 2 foredrag og et 

medlemsmøde, der i år især står i detektor-

arbejdets tegn (næste år bliver det noget helt 

andet!). Se nærmere inde i programmet. Og 

der arbejdes på at arrangere en bus- eller kør-

selv-tur til Tissø. Hold øje med Nyhedsbrevene 

og vores hjemmeside! Hvis der viser sig en 

interessant udstilling kan vi hurtigt arrangere 

den (vi tænker bl.a. på åbningen af 

Københavns museum). Vi arbejder på at gøre 

hjemmesiden endnu bedre; hvis en blandt 

medlemmerne skulle være medie-ekspert, 

tager vi meget gerne mod gode råd og hjælp! 

Som altid vil vi meget gerne høre fra jer om 

ideer til foredrag m.m.! 

Jeg håber på stort fremmøde til alle 

arrangementer! 

Ann Welling 
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BERETNINGER FRA 

GRUPPERNE 

DETEKTORGRUPPEN 

 

Det har været et forår med problemer for 

detektorgruppen. 

Vor mangeårige leder af detektorgruppen, 

Peter Holm Nielsen, har med beklagelse 

meddelt, at han ikke mere kan overse at skaffe 

områder til detektorsøgning og de dermed 

afledte opgaver, men gerne deltager i ture og 

hjælper til der. 

Kroppedal Museum, som senest har anvist os 

arealer på Bondehøjvej og i Smørum, har givet 

udtryk for at museet er kommet i en situation, 

som har bevirket, at man har måttet reducere 

medarbejderstaben mærkbart. Det medfører, at 

man ikke formår at servicere Tværpilen i 

samme omfang som tidligere. 

Dette har gjort, at der er indkaldt til møde for 

detektorgruppen torsdag den 6. juni 

i Taastrup Medborgerhus, hvor 

detektorgruppen vil søge at finde 

alternative søgeområder og en løsning på 

dækning af de arbejdsområder, som Peter 

Holm Nielsen havde. 

 

for detektorgruppen  

Nina Bech, bestyrelsesmedlem i Tværpilen.  

 

 

 

GRAVEGRUPPEN 

af Lina Poll 

I forsommeren har det været muligt at grave 

på Kirkevangen i Smørum. Det er en meget 

stor udgravning i nærheden af Kong Svends 

Høj. Det er et stort kulturlag fra stenalderen. Vi 

er nogle stykker der har været ude at grave, 

uden at finde det store. Der er fundet skrabere 

bl.a., lidt keramik, afslag, lidt brændt flint, en 

smule knogle, trækul og brændt lerklining. 

Dette stykke bliver afsluttet i juni. Der er 

stykker der skal udgraves senere, afhængigt af 

bevillinger. Jeg håber der vil blive muligheder 

for at deltage. Jeg prøver at holde mig 

opdateret og vil skrive ud til dem der har 

meldt sig til gravegruppen, når jeg ved mere. 

Om der vil være muligheder andre steder, 

hvor der graves, prøver jeg at undersøge 

henover sommeren.  

  

 

 

 

FOREDRAG 

De nyeste fund fra Ribe, 

Danmarks ældste by. 
 

Foredrag ved museumsinspektør Morten Søvsø, 

Sydvestjyske museer 

Torsdag den 29. august 2019 kl. 19.30 
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Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 

 

I foredraget præsenteres den nyeste viden om 

Ribe, Nordens ældste bys, opståen og 

udvikling igennem vikingetiden og den tidlige 

middelalder. Det ældste Ribe var en 

handelsplads og en af kun ca. 10 egentlige 

bydannelser i Nordeuropa. Af samme årsag 

havde byen et enormt opland, og folk fra nær 

og fjern kunne i Ribe komme i kontakt med 

købmænd fra Frisland og Rhinegnene og de 

mange eksotiske varer, de bragte med sig. Som 

det første sted i Danmark fik Ribe allerede 

omkring 725 en møntøkonomi og ved midten 

af 800-årene grundlagde missionæren Ansgar 

en kirke i byen. I kraft af sin placering i 

grænseegnene mellem danernes rige og 

frisernes, saksernes og frankernes riger mod 

syd fungerede Ribe som en bro mellem 

Skandinavien og kontinentet, og en hovedvej 

for nye kulturelle impulser, som i løbet af 

vikingetiden og middelalderen i stadig 

stigende grad inddrog Danmark i en 

fælleseuropæisk kristen kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møntfund i Danmark 
 

Foredrag ved Museumsinspektør Helle W. Horsnæs, 

seniorforsker ved Nationalmuseet 

 

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.30 

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 

 

Foredraget vil indlede med at give et historisk 

rids over møntfund: hvordan har man tidligere 

fundet og registreret mønter. I de seneste 40 år 

er de allerfleste mønter blevet fundet ved 

amatør-arkæologernes afsøgninger af marker 

ved hjælp af metaldetektor. 

Detektorarkæologien har mere end fordoblet 

antallet af fund, og mængderne vokser stadig. 

De mange nye og ofte anderledes fund har haft 

en skelsættende betydning for vores nye og 

anderledes billede af møntbrugen i Danmark.  

I anden del vil der blive fokuseret specielt på 

fundene af romerske mønter i Danmark. 

Hvilken særlig betydning har detektorerne 

haft for disse fund? Hvad lavede de romerske 

mønter overhovedet heroppe i norden, så langt 

fra Romerriget? Hvem bragte dem? Hvem 

brugte dem? Og til hvad? 

 

 

Romersk sølvmønt, fundet i Torstorp Vesterby, 

Torslunde sogn. 
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MEDLEMSMØDE 

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.30 

Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71 
 

Tværpilen afholder medlemsmøde i Tåstrup 

Medborgerhus. Da rigtig mange af foreningens 

nye medlemmer er detektorinteresserede, 

kommer aftenens medlemsmøde til at stå i 

detektorhobbyens tegn. Tværpilens bestyrelse 

vil stå for et oplæg, som vil omhandle dansk 

detektorhobby generelt og Tværpilens 

Detektorgruppe i særdeleshed. Her vil 

bestyrelsen fremlægge visioner for 

detektorgruppen og lægge op til en drøftelse 

af, hvilke tiltag og aktiviteter, der vil fremme 

disse visioner. Efter oplægget vil der være et 

kvarters pause med kaffe, te og kage, samt 

mulighed for at strække benene. Herefter er 

det er tanken at der skal tales om, hvordan 

Tværpilens Detektorgruppe aktuelt arbejder, 

samt hvordan de tilstedeværende kunne 

forestille at arbejdet fremover skal foregå. 

Herunder tænkes især på, om der er aktiviteter 

det vil give særlig god mening at iværksætte 

som f. eks undervisning i genstandskundskab, 

danefæreglerne, udrustning og teknikker, 

DIME mv. Vi håber på et godt fremmøde!  

BUSTUR TIL TISSØ 

Lørdag 14/9 Er der arrangeret en udflugt til 

Tissø, hvor vi bliver modtaget af Flemming 

Fabriciussen. Flemming har gennem mere end 

25 år som detektorfører været en nøgleperson i 

afdækning af historien om Stormandspladsen 

ved Tissø og vil holde et foredrag om dette, 

samt tage os med på en gåtur i området.  

 

Nærmere oplysninger om udflugten udsendes 

pr mail. Og evt. i Nyhedsbrevet.  

 

FOLKEUNIVERSITETET 

Der er ikke nogen foredragsrække her i 

efteråret. Men Nordsjællands Museum vil 

sammensætte en spændende foredragsrække 

for os til afholdelse i foråret. 

  

  

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. 

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 

almindeligt 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:larsen.bente@gmail.com
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BESTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTINGENT 

Kontingent for 2020 bedes indbetalt senest den 1. marts 2020 

Kontingent bedes af nye medlemmer indbetalt hurtigst muligt efter indmeldelse.  

Der er besluttet en lille kontingentforhøjelse pr. marts 2020. 

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

Bestyrelsesmedlem 

Anders Elman Hansen 

Philip Schous Vej 32 4. th 

2000 Frederiksberg 

2679 9713 

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 

 
Bestyrelsesmedlem 

Jørgen Nielsen 

Galgebakken Neder 2a 

2620 Albertslund 

2243 6272 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Medlemstype og pris   2019        2020 

Enkelt          200 kr.      250 kr. 

Familie         300 kr.      400 kr. 

Studerende         100 kr.      125 kr. 

Redaktionsgruppen 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Ann Welling, 2613 9147 

Kirsten Rajakumar 

Bestyrelsesmedlem 

Nina Bech 

Sankt Ibs Allé 40 

2630 Taastrup 

3042 1364 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Betalingsform 

Kontooverførsel: reg.nr. 1551 konto nr. 5684382 

 

Vi medsender ikke mere girokort. 

Bestyrelsesmedlem 

Kirsten Rajakumar 

Støbervænget 15, 1.v. 

2791 Dragør 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Suppleanter 

Inger Byrjalsen 

Lissi Jensen 

Erik Vinding 

 

 

Revisor 

Sven Erik Nordal Rask 

4373 9403 

kontakt@tvaerpilen.dk 

Revisorsuppleant 

Ninna Thomsen 

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/
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Lidt billeder fra nogle af Tværpilens senere ture 

 

 

Jelling  

    

Vikingebroen  over store Vejle Å                     Vallø Borgring 

 

Glyptoteket 


