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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Grundet en meget beklagelig misforståelse 

mellem Folkeuniversitetet, Nordsjælland 

Museum og Tværpilen bliver forårets 

Folkeuniversitet Nyt fra arkæologifronten i 

Museum Nordsjællland, desværre udsat til 

efteråret 2020. 

Bestyrelsen beklager meget at dette er sket. 

 

MUSEUM NORDSJÆLLAND. 

 

Museet har en særudstilling på Elværket, 

Hørsholm Egnsmuseum, Grumme skæbner. Fra 

31. oktober 2019 til 30. april 2020. Mød 

grumme og makabre skæbner fra fortiden. 

Moselig, strandvaskere og dobbeltgrave. Åbent 

onsdage kl. 16.00-20.00, fredage- lørdage- 

søndage kl. 11.00-16.00. Mød nogle af de døde, 

der er udgravet i Nordsjælland de sidste 100 år. 

Moseliget fra Gadevang, Den engelse 

strandvasker fra stranden ved skt. Helenes Kilde 

og dobbeltgraven fra Nivå. Entre 25 kr. under 

21 år er det gratis. Se mere på deres hjemmeside  

www.museumns.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Vikingeskibsmusset har et special arrangement  

mellem jul og nytår. Historiernes jul på 

Vikingeskibsmuseet: Sagn, fabler og 

fortællinger. Når bådene om vinteren bliver 

trukket på land, samles vi om bålets varme og 

gyldne skær og fortæller historier – om guder og 

legender, om fabeldyr, om sommeren togter og 

handelsrejser. Besøg Vikingeskibsmuseet i 

juledagene fra den 26. til den 30. december. 

Åbent mellem kl. 10.00-16.00. se mere på deres 

hjemmeside. 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Nye undersøgelser har vist, at Ølbykvinden var 

dansk, men havde udenlandske forbindelser. 

Kvinden er gravlagt mellem 1500 og 1300 f. Kr. 

Anelyser af strontiumisotoper i tre af hendes 

tænder viser at hun var af lokal dansk 

oprindelse. Metallet (mest bronze) i hendes 

gravgaver er fra Slovakiet, Østrig og Italien, 

men håndværket i dem er af nordisk oprindelse. 

Se mere på deres hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

MEDLEMSMØDET.  

 

Medlemsmødet den 31. oktober gik rigtig godt, 

der var mange fremmødte. Anders Elman 

Hansen gav en fin beskivelse af DIME 

(hjemmesiden om detektorfund) dette satte gang 

i debatten, om hvordan man kan bruge den. 

Lørdagen før mødet var detektorgruppen ude og 

gå sammen på en mark, det gav 10 fine fund 

bl.a. en romersk sølvdenar, vi så foto af deres 

fund. Det blev vedtaget, at detektorgruppen vil 

holde et opfølgende møde i januar 2020. 

 

BUSTUR. 

 

Tværpilen planlægger en bustur til Österlen i 

Skåne, den 29. eller 30. august 2020, i 

samarbejde med Flækken og Furesø arkæologi 

gruppe. Der vil kommer nærmere besked senere. 

 

 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en glædelig jul og et godt nytår. 
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