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FOLKEUNIVERSITET. 

 

Så er Folkeuniversitetet startet igen efter 

Corona. Det er Nyt fra arkæologien i Midt-og 

Vestsjælland. Vi har haft de 2 første foredrag af 

ialt 4. Det er spændende at høre om Museum 

Nord-Vestsjællands nye tiltag. 

 

NATIONALMUSEET. 

 

Der er i øjeblikke en særudstilling på 

Nationalmuseet Tag med vikingerne – på togt! 

Tværpilen vil arrangere en tur med rundvisning  

først i det nye år. Det bliver sandsynligvis 

lørdag den 29. januar 2022. Nærmere besked 

senere. Se mere om udstillingen på deres 

hjemmeside. 

www.natmus.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Der er stiftende Generalforsamling i Kroppedal 

Museums-forening. Torsdag den 28. oktober 

2021 kl. 18.00. Der er tilmelding senest tirsdag 

den 26. oktober. Foreningen har til formål at 

støtte Kroppedal Museum i deres arbejde, og 

henvender sig til historisk interesserede, Se 

mere på deres hjemmeside. 

www.kroppedal.dk 

 

TUR TIL ÖSTERLEN. 

 

Den 18. september tog en gruppe fra 3 

arkæologiforeninger (Tværpilen, Flækken og 

Furesø) til Skåne. Efter opsamling på Høje 

Taastrup station og Kastrup lufthavn kørte vi så 

over Øresunsbroen. Da vi var kommet vel over, 

var det tid til kaffe med osteboller og en lille en. 

Derefter kørte vi til nogle flotte helleristninger 

ved Järrested, det var spændende at se, nogle var 

meget tydelige, andre ikke helt så tydelige, 

skibe, slanger, mennesker, en danser og fodspor. 

Inden da havde Jette Svane (Flækken) holdt et 

lille foredrag om helleristninger og vist foto af 

hvad vi kunne se. Efter det gik turen til 

Simrishamn, hvor der var tid til at se byen og få 

lidt frokost. Så gik turen videre til Kivikgraven, 

desvære kan man ikke komme ind i graven for 

øjeblikket, da der er fare for sammenstyrtning, 

men vi fik et lille foredrag med billeder ved 

indgangen. Så hentede vi en arkæolog, som tog 

os på en jættevandring, hvor vi så en 

bronzealderhøj, en jættestue og piktestenen. Hun 

fortalte om den sovende jætte, et gammet sagn 

som er knyttet til det område, med bl.a. højen 

som hans hoved. Da hun igen var stået af, 

fortsatte vi til Simris Kirke, hvor vi så 2 

velbevarede runestene. Derefter begyndte 

hjemturen, undervejs blev der serveret 

sandwichboller. Kl. 19.00 sluttede turen i Høje 

Taastrup, hvor alle var lidt trætte efter en 

hyggelig og indholdsrig tur. 

 

FOREDRAG. 

 

HUSK Tværpilens foredrag mandag den 25. 

oktober kl. 19.30 i Taastrup Medborgerhus. 

Skibsfund i Køge havn. Ved museumsinspektør 

Annemette Kjærgaard, Køge Museum. 

 

Tværpilens foredrag tirsdag den 9. november kl. 

19.30 i Taastrup Medborgerhus. Undersøiske 

bopladser fra stenalderen. Ved 

museumsinspektør Peter Moe Alstrup, 

Moesgaard Museum. 

 

Tværpilen afholder et medlemsmøde mandag 

den 29. november kl. 19.30 i Taastrup 

Medborgerhus. Flintsmed Sofus Stenak vil 

fortælle om brug af flint og demonstrere 

hvordan man arbejder med det. Derefter er der 

tid til kaffe/kage og til at medlemmerne kan 

lære hinanden at kende. Mere om det senere. 
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