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FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Så er efterårets Folkeuniversitet slut. En rigtig 

spændende foredragsrække fra Museum 

Sydøstdanmarrk, Med nogle dygtige 

foredragsholdere. Vi kom langt omkring, fra alt 

om Vikingernes gravskikke, Strøby Toftegård, 

Middelalder latriner, Holmegård Mose, 

Jernalder bebyggelse i Køge Bugt området og 

anløbspladsen Vester Egeborg.  

 

KROPPEDAL MUSEUM. 

 

Kroppedal Museum og FOF er begyndt på et 

samarbejde om afholdelse af foredrag. Der vil 

onsdag den 1. februar 2023 kl. 19.00- 20.30 

være et foredrag på museet om årets 

udgravninger High-lights fra Kroppedal 

Museums udgravninger. Ved Susan Pallesen og 

Bo Jensen. Bestilles gennem FOF, pris 150 kr. 

Se mere på FOF’s hjemmeside 

www.fof.dk/da/kbh-omegn/foredrag/foredrag 

 

Der vil onsdag  den 10. maj 2023 kl. 19.00 - 

20.30 komme et foredrag på museet om 

metaldetektorfund. Ved Celine Vacher.  

Mere om det senere.  

Kroppedal har været på en udgravning ved 

Kildedal Station i Ballerup. Forundersøgelser 

har vist, at der findes oldtidsminder der kan 

være over 5000 år gamle. Der blev fundet spor 

af flere langhuse og en palisade fra stenalderen, 

nogle af fundene er muligvis fra jernalderen. 

Museet igangsætter nu en større udgravning i 

området, som skal løbe  over de næste 12-18 

måneder. Der er tidligere fundet oldtidslevn i de 

tilstødende områder, i form af bopladser, våben  

og et skelet af en kvinde fra stenalderen. De nye 

fund af langhuse vurderes til at stamme fra 

yngre stenalder.Se mere på deres hjemmeside 

www.kroppedal.dk 

 

ROSKILDE MUSEUM / LEJRE MUSEUM. 

 

Under udgravningen af Danmark største 

kongehal i Lejre fandt arkæologerne en mystik 

grav fra vikingetiden. Nu bliver graven udstillet 

på Lejre Museum, hvor besøgende inviteres ind 

i gåden om ”skelettet i kongehallen”.  Det tyder 

på at det er en mand mellem 30-50 år. Han er 

tilsyneladende begravet flere år efter at hallen 

var fjernet. Han var iklædt guldindvævet tøj, 

men havde kun få gravgaver med, bl.a. en kniv. 

De få gravgaver tyder på, at der ikke er tale om 

en af Lejres konger. Men han må have haft en 

vigtig position, siden han er begravet der hvor 

kongehallen har stået. Skelettet og gravgaverne 

kan ses på en spotudstilling ”Skelettet  i 

kongehallen – hvem var han?”  på Lejre 

Museum. Se mere på Roskilde Museum 

hjemmeside. 

www.romu.dk 

  

STATENS NATURHISTORISK MUSEUM. 

 

Der er indtil den 19. februar 2023 en 

særudstilling på museet om neandertalerne. 

Udstillingen  udfordrer stereotypen om 

neandertalerne som vores primitive forhistoriske 

familie. De tilberedte mad af planter, fiskede og 

gik på jagt, levede i sociale netværk med familie 

og venner, tog sig af de syge og sårbare i 

flokken. Noget vi genkender fra vores egen art 

Homo sapiens.  

Rundvisning i udstillingen kl. 17.00, den  

13. december 2022, den 5. og  17. januar 2023,  

2. og 14. februar 2023.  

 

 

 

Tværpilens bestyrelse ønsker alle medlemmer 

en glædelig jul og et godt nytår. 
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