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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Forårets Folkeuniversitet bliver med 

foredragsholdere fra Nordsjællands Museum. 

De vil fortælle om deres seneste udgravninger 

bl. a. i forbindelse med det nye sygehus i 

Hillerød. Der bliver 5. foredrag ialt. Tilmelding 

ca. 10. december, mere herom i Nyhedsbrevet 

for december. 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Den 13. september blev vikingebroen mellem 

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i 

Albertslund indviet. De 2 sidste planker blev 

båret til midten af broen af elever fra skoler i 

Høje Taastrup og Albertslund, der gik fra hver 

deres ende af broen. 12 egetræsnagler blev slået 

i, og så var broen færdig. Broen blev døbt i 

mjød og fik navnet ”Haralds Bro”. Navnet er 

valgt fordi vikingebroen er – i lidt mindre 

format- en rekonstruktion af Harald Blåtands 

svellebro i Ravning Enge fra år 980. Man kan 

nu gå fra Vikingelandsbyen til Kroppedal 

Museum over broen og ad den tilhørende 

vikingevej, eller omvendt. 

Har du endnu ikke set Kroppedal udstilling om 

vikingetiden Hver dag er en kamp, var det 

måske en ide til efterårsferien, eventuelt med 

børn/børnebørn. Den handler om det barske liv 

på Vestegnen for ca. 1200 år siden. 

Udgangspunkt for udstillingen er fundet af en 

gravplads, der blev fundet ved Vridsløsemagle 

for nogle år tilbage, en af de største gravpladser 

fra tidlig vikingetid. Se mere på deres 

hjemmesde. 

www.kroppedal.dk 

 

KØBENHAVNS MUSEUM. 

 

Tværpilen havde planer om, at få en rundvisning 

på Københavns Museum her i efteråret, for at 

høre om de mange spændende fund der er gjort 

under Metroudgravningen. Åbningen af Museet 

trækker dog ud, seneste melding er, at det åbner 

den 7. februar 2020, så det må blive til foråret i 

stedet. Museet afholder nogle byvandringer ved 

de Metrostationer, hvor der er gjort vigtige fund. 

Alle er kl. 17.00-18.00. 

Den 1. og 2. oktober Rådhuspladsen.  

Den 3. og 5. oktober Frderiksbergs Alle.  

Den 4. oktober Kongens Nytorv. Se hvor du 

køber billetter og mødested på deres 

hjemmeside. 

www.københavnsmuseum.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSSET. 

 

I efterårsferien fra den 12. til 20. oktober kan 

man ”blive viking for en dag”  

Program for alle dage: 

Kl. 10.00 – 16.30 Krigertræning og værksteder. 

Kl. 12.00 Handelstogt – familieundervisning 

Kl. 14.00 Krigstogtet – familieundervisning 

Entre voksne 150 kr. Børn og unge under 18 år 

gratis.Se mere på deres hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

MEDLEMSMØDE. 

 

Den 31. oktober afholdes der medlemmøde i 

Taastrup Medborgerhus kl. 19.30. I år vil det 

især handle om detektor, da der er kommet 

mange nye medlemmer, der er interesset i det. 

Der vil være en pause, hvor der vil være kaffe, 

te og kage. Se mere i efterårsprogrammet eller 

på hjemmesiden, hvor programmet også ligger. 

www.tvaerpilen.dk 

 

HUSK. 

 

Onsdag den 2. oktober kl. 19.30 er der foredrag 

i Taastrup Medborgerhus.  Møntfund i 

Danmark, ved Museumsinspektør Helle W. 

Horsnæs, Nationalmuseet. 

http://www.kroppedal.dk/
http://www.københavnsmuseum.dk/
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/
http://www.tvaerpilen.dk/

