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KØBENHAVNS MUSEUM. 

 

Den 8. februar 2020 åbnede Københavns 

Museum, det har trukket noget ud, men nu 

lykkedes det endelig. Tværpilen har planer om, 

at arrangere en tur med rundvisning på museet. 

Nærmere besked senere. 

Museet har åbent hver dag mellem kl. 09.00- 

18.00, torsdag mellem kl. 09.00-21.00 t.o.m. 

juni.  

Entre voksen kr. 90,00, børn og unge under 18 

år gratis. Gratis entre hver onsdag (forvent 

mange gæster) Entrébilletten gælder til 

Københavns Museum, deres arkæologiske 

værksted og Thorvaldsens Museum inden for 48 

timer. Se mere på deres hjemmeside  

www.cphmuseum.kk.dk 

 

VIKINGESKIBSMUSEET. 

 

Torsdag den 23. marts kl.  19.30 er der et 

foredrag på Vikingeskibsmuseet ved Steffen 

Stummann Hansen, tidligere Landsantikvar og 

direktør for Føroya Fornminnissavn. Hvem kom 

først til færøerne: Skandinaver i Vikingetiden –

eller? Traditionelt set har den såkaldte Færinge-

Saga med dens fokusering på dens forbindelse 

til Norge været betragtet som den 

grundlæggende kilde til forståelsen af Færøernes 

tidlige historie. Der er dog indicier for, at 

billedet er mere kompliceret. 

Billetter sælges ved indgangen, der åbnes kl. 

19.00. Pris kr. 50,00. se mere på deres 

hjemmeside 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

 

KONGERNES JELLING. 

 

Skat eller Skrot. Fantastiske fund fra fortiden og 

skøre historier om skrot. På Årets 

Danefæudstilling i Kongernes Jelling er der 

fokus på de flotte genstande, men også på alt det 

skrot detektorfolket finder. På udstillingen kan 

man opleve Danmarks ældste møntskat, som 

blev fundet på fyn. Sværd og økser fra 

bronzealderen. Amuletter med indskrifter, der 

skulle værne mod eller helbrede sygdom. En 

guldring som sandsynligvis har været en 

trolovelsesring. Og mange andre fund,  som er 

dukket op over hele landet. Der er gratis adgang 

hele året. Se mere på Nationalmuseets 

hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

FOREDRAG. 

 

Foredrag ved Jane Hjarl Petersen Liv&Død, 

på Nikolaj Plads 26, 1067 København K. I 

indbydelsen der er sendt ud er det lidt 

besværligt, at finde ud af tidspunktet, det foregår 

24. marts 2020 kl. 19.00 – 21.00. Billetter købes 

på Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside. 

Pris 100 kr. inklusive kaffepauce og besøg i 

Funebariets udstillinger. 

www.livogdoed.dk 

 

BUSTUR. 

 

Turgruppen arbejder med at få turen til Österlen 

på plads. Datoen er nu fastlagt til den 29. august 

2020. Nærmere besked senere. 

 

HUSK. 

 

Tværpilens foredrag onsdag den 1. april kl. 

19.30 i Taastrup Medborgerhus. Angelsakser og 

vikinger i England. Ved Forsknings-og 

Samlingschef Mads Ravn, Vejle Museerne. 

 

Tværpilens Generalforsamling onsdag den 15. 

april kl. 20.00 i Taastrup Medborgerhus. Der vil 

være et lille foredrag fra kl. 19.00. Nyt om 

Skattefund og nye rige grave fra yngre romersk 

jernalder. Ved Museumsinspektør Linda Boye, 

Kroppedal Museum.  

Se mere i Tværpilens forårsprogram. 

http://www.cphmuseum.kk.dk/
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/
http://www.natmus.dk/
http://www.livogdoed.dk/

