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FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer!
Det er en fornøjelse igen at kunne præsentere et ”rigtigt” program efter 1½ års
nødprogrammer!
2020 og halvdelen af 2021 har jo ikke været nemme for nogen, aflysning på aflysning,
mundbind osv. osv., men efteråret 2021 er gået helt normalt. Vi fik omsider gennemført
vores tur til Österlen i Skåne sammen med foreningen ”Flækken”, og det var en succes
helt igennem. Turen til Lolland-Falster var også spændende og vellykket. Vores foredrag
har været gode og velbesøgte, i skrivende stund ved jeg ikke, hvordan medlemsmødet er
gået, men sikkert fint.
Vores medlemstal ligger stadig lidt lavt efter coronaen, men det retter sig forhåbentligt.
Det er lykkedes (Tak, Julia Bjørnebo!) at indgå en aftale med Høje Taastrup kommune om,
at Tværpilens detektorfolk (og kun dem) må gå på en stor del af kommunens jorder! Nu
skal det prøves, om andre kommuner vil indgå lignende aftaler. Det afhjælper i hvert fald
i nogen grad den udtalte mangel på marker til detektorfolkene.
Foråret 2022 vil som sædvanlig byde på 3 foredrag og et kort foredrag i forbindelsen med
generalforsamlingen (se inde i bladet), en tur til Nationalmuseet og sikkert også en kørselv-tur. Vi ved dog endnu ikke hvor den skal gå hen. Hvis ”noget viser sig” på et
museum, vil vi arrangere en tur med kort varsel.
Jeg håber I vil tage godt imod programmet og møde talstærkt op!
Ann Welling
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BERETNINGER FRA GRUPPERNE
DETEKTORGRUPPEN
Hermed en lille hilsen fra den detektoraktive del af Tværpilen:
Vi har også i denne sæson mest været aktive hver for sig, da foreningen desværre ikke har
haft tilladelse til at afsøge marker, så vi kunne arrangere fællessøgninger.
Dette ser dog ud til at ændre sig i 2022, da bestyrelsesmedlem Julia Bjørneboe har været
yderst aktiv i forhold til at få tilladelse til at gå på kommunale arealer. Det er meget tæt på
at være en realitet, så håbet er, at vi til foråret vil være i stand til at invitere til fælles
detektorture på udvalgte marker i Taastrup Kommune. Stort tak til Julia for indsatsen!
Kommunen ønsker, at medlemmer af Tværpilen bærer fysiske og synlige
identifikationsskilte, når vi søger på de aftalte områder. Disse er blevet produceret og vil
blive udleveret ved første fællessøgning.
Vi har diskuteret, om vi skulle have et nyt etisk regelsæt for foreningens detektorbrugere.
Fremfor at opfinde den dybe tallerken endnu en gang, har vi fået lov at kopiere Midtjysk
Detektorforenings regelsæt, som sætter fine og fornuftige rammer op omkring vores
spændende hobby. Reglerne kan læses på Tværpilens hjemmeside under Vores grupper,
Detektorgruppen, Tvaerpilens etiske regler.
Vi modtager gerne ideer og inspiration til detektorrelaterede temaaftener, foredrag og
aktiviteter. På tegnebrættet er en fælles danefæaflevering og et foredrag om nyligt fundne
møntskatte.
Som dokumentation for, at vores lokale områder gemmer på mange spændende fund, vil
vi her vise en lille samling af vores fund fra det forgangne år med tilhørende forklaring:

Fragment af forgyldt urnesfibel. Dateres tidsmæssigt til overgangen
fra vikingetid til tidlig middelalder. (Fingerbøl fra nyere tid)
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Hel og velbevaret korsformet fibel (dog uden nål). Den har været brugt til
pynt for at signalere status, samtidig med, at den har holdt klæderne sammen
som en fin datidens sikkerhedsnål.

To fragmenter af arabiske dirhemmønter . Mønterne stammer fra 600-700-årene .

Del af bidselbeslag fra sen vikingetid

GRAVEGRUPPEN
Af Ninna Thomsen og Nina Nyberg

I 2021 har det ikke været muligt at komme ud at grave for Kroppedal Museum, sandsynligvis på
grund af coronasituationen. I 2020 har vi haft mulighed for at grave i en enorm udgravning på
Kongebakken i Måløv. Arkæologerne havde målt kvadratmeterfelter ud – 12 i alt. I
kvadratmeterfelterne udgravede vi med vores graveskeer store mængder af kogesten og keramik
fra bronzealderen. Arkæologerne havde travlt, de gravede med gravemaskine og store skovle,
snittede et utal af kogegruber, stolpehuller og flere dybe lertagningsgruber, nogle af dem havde
trappesten ned i dybet. På toppen af bakken fandt en ung arkæolog bl.a. et multistolpeanlæg,
formodentlig stolper til et udkigstårn. Et meget fint fund kom frem i en dyb grube, nemlig en fin,
irret, miniature bronzekniv. Et andet meget interessant fund er fundet af tre hulveje, der alle fører
ned mod et vadested over Værebro Å. Desværre kan vi ikke love, at der det kommende halve år
vil være gravearbejde. Muligvis dukker der gravearbejde op hen på foråret 2022.
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FOREDRAG
Mysteriet om dobbeltmytteriet på de danske slaveskibe
Foredrag ved journalist og forfatter Jakob Olling
Mandag den 17. Januar 2022 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade71

I året 1710 endte en dansk ekspedition med to slaveskibe frygteligt galt, da skibene først
sejlede forkert, og dernæst blev ramt af mytteri.
Ekspeditionen er blevet kaldt Danmarks svar på Bounty-mytteriet - men var langt mere
alvorlig, når man ser på antallet af tabte menneskeliv. Efter mere end 300 år er skibene
muligvis blevet genfundet i Caribien. Men sporene på havbunden rejser flere spørgsmål,
end de besvarer.

Dyk med ned i mysteriet om de to danske slaveskibe. Hvad gik der galt? Hvad skete der
med de danske søfolk - og ikke mindst: Hvad skete der med de mange hundrede slaver
ombord på skibene.
Med udgangspunkt i det marinarkæologiske fund trækker vi linjer helt frem til i dag, når
vi følger de mange spor, der alle krydses i det øjeblik, hvor Fridericus Quartus og
Christianus Quintus gik til grunde.

Dannevirke-volden
Foredrag ved museumsinspektør Frauke Witte, Museum Sønderjylland
Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

Historien skal skrives om!
På baggrund af arkæologiske undersøgelser ved Dannevirke-volden ved Slesvig i de
forgangne år, skal der nu tænkes nyt mht. etableringen af det danske rige, de første danske
konger og Dannevirkes faser. Desuden blev der fundet en port med spor efter veje
igennem voldene. Rigets grænse mod syd er noget ældre end hidtil antaget. Flere brikker
fra det store puslespil, som omfatter også ældre volde i Jylland, bopladser, gravkultur og
moseofringer falder dermed på plads.
Foredraget vil vise udgravningens resultater og sætte dem ind i en større sammenhæng –
hele vejen fra folkevandringstiden til højmiddelalderen.
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Tro og eksistens i jernalderen med tråde helt op i vor tid
Foredrag ved museumsinspektør Pernille Pantmann, Nordsjællands museum
Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.30
Taastrup medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71

I jernalderen (ca. 500 f.Kr. -700 e.Kr.) var trosforestillingerne mangfoldige og vanskeligt
forståelige for det moderne menneske. Trosforestillingerne og verdenssynet var
omdrejningspunktet i hele livsførelsen og indgik således i alle dagligdagens aktiviteter.
For os i dag virker det drabeligt og uhyggeligt at ofre dyr og mennesker, men i jernalderen
blev dette opfattet som en absolut nødvendighed. Der var dog også andre mere fredelige
religiøse handlinger. Foredraget vil komme rundt om dem alle og vise, at disse religiøse
handlinger var en fortsættelse af tidligere tiders bondekultur tilbage fra bondestenalderen
adskillige årtusinder tidligere. Samtidig var der også ideer, som var inspireret syd fra. Og
endelig kan vi ane kimen til det, vi kender som asatroen. Men kristendommens indførelse
ændrede det hele sig – eller gjorde det? I den parallelle folketro, der visse steder på landet
har eksisteret helt op i det 20. århundrede, er der flere elementer, der mest af alt minder
om jernalderens religiøse handlinger. Måske levede elementer af den førkristne
trosforestiling videre i bondekulturen parallelt med kristendommen helt op i moderne tid?
Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men sætte det i perspektiv
med andre fund fra Danmark

Foredrag i forbindelse med generalforsamlingen
I forbindelse med generalforsamlingen d. 7. april 2022 kl. 19.00 /se bagsiden af programmet) afholder En
arkæolog fra Kroppedal et foredrag: Nærmere besked herom senere.

TURE
Lørdag d. 29 januar, tur til Nationalmuseet , nærmere besked herom senere.
Lørdag d. 21. maj, tur i egne biler , nærmere besked herom senere.

TVÆRPILENS HJEMMESIDE
www.tvaerpilen.dk
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KONTAKTPERSONER
Gravegruppen :

Ninna Thomsen, 51 33 14 23 og Nina Nyberg, 60 93 77 234

Detektorgruppen:

Lone Specht Linde, 50 53 51 57

Redaktionsgruppen: Ann Welling, 26 13 91 47, Kirsten Rajakumar
Alle i bestyrelsen samt kontaktpersoner kan kontaktes på bestyrelse@tvaerpilen.dk

KONTINGENT
Kontingent for 2022 bedes indbetalt senest den 1. marts 2022
Medlemstype og pris 2022
Enkelt 250 kr. , Familie 400 kr. Studerende, 125 kr.
Betalingsform
Kontooverførsel: reg.nr. 1551 konto nr. 5684382. Vi medsender ikke mere girokort

Kontingent bedes af nye medlemmer indbetalt hurtigst muligt efter indmeldelse.
Og vi opfordrer alle til at indsende deres email-adresse til bestyrelsen på
bestyrelse@tvaerpilen.dk.

NYT FRATVÆRPILEN
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.
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.

Arkæologigruppen Flækken
Flækkens program kan ses på deres hjemmeside:
www.flaekken.dk
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GENERALFORSAMLING
Ifølge foreningens vedtægt af 1. januar 2007 indkaldes hermed til Tværpilens ordinære, årlige
generalforsamling torsdag den 7. april 2022 kl. 20.00 (foredrag kl. 19.00) i Taastrup
Medborgerhus, Taastrup hovedgade 71, Taastrup
Dagsorden ifølge vedtægt:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. a. Regnskab til godkendelse (decharge)
b. Budget og kontingent for det kommende år
4. Forslag (fremsendes til formanden senest 20. marts)
5. Valg
6. Eventuelt
Ad 3. Regnskab. Det reviderede regnskab vil foreligge på mødet
Ad 5. Ifølge vedtægterne er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Det drejer sig om
•
•
•

Ann Welling
Lina Poll, (stiller ikke op)
Bente Larsen

Bestyrelsens øvrige medlemmer er Jørgen Nielsen, Erik Vinding, Henrik Schønning
Herudover skal vælges indtil 7 suppleanter, der er på valg hvert år. Suppleanterne er p.t.
•
•
•
•
•

Kirsten Rajakumar
Julia Bjørneboe,
Lone Specht Linde
Anders Jespersen
Lars Larsen

Til slut skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant
Konstituering foretages på bestyrelsens første møde.
Inden generalforsamlingen (kl. 19.00 til 20.00) indbyder Tværpilen til et foredrag (nærmere besked
herom senere)
Derefter byder vi på kaffe.
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