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2014
– overblik

En afgørende forudsætning for et 
fremtidigt succesfuldt samarbejde med 
kommunerne vil være, at borgerne 
oplever museet som en vedkommende 
og spændende kulturformidler. 
Derfor skal museet i samarbejde med 
brugerne konstant udvikle og kvalificere 
de oplevelser, vi tilbyder borgerne.
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I Kroppedal Museums strategi og arbejdsplan for 2011-
2014 var det en målsætning at arbejde for at flytte 
mere formidling og flere publikumsaktiviteter væk fra 
museets hovedadresse til mere borgernære formid-
lingsplatforme. Samtidig var det intentionen at styrke 
inddragelsen af det åbne kulturlandskab i museets for-
midling. Hensigten var at skabe et mere varieret tilbud 
til borgerne og at styrke brugerinddragelsen særligt i 
museets formidling og dermed øge bevidstheden om 
en værdifuld lokal og regional kulturarv.

Denne målsætning er i 2014 blevet udmøntet både 
i konkrete projekter gennem udstillingsvirksomhed, 
især ved projektet ’Forstad 2014, og ved etablering af 
infoskilte og udstillingsplatforme i det åbne landskab. 
Samtidig har museets medarbejdere været beskæftiget 
med at planlægge lignende tiltag, der vil blive udmøntet 
i 2015 og 2016. Det drejer sig især om projekter vedr. 
forstadsudviklingen, samt kommunernes moderne 
historie med særligt fokus på Albertslund og Høje-Ta-
astrup, lokal astronomisk formidling ved gadeastronomi 
samt et større projekt omfattende udviklingen af Store 

Vejleådalens kulturhistoriske og naturmæssige poten-
tialer. 

Hvor formidlingsvirksomheden i 2014 både har omfat-
tet forstaden, kommunernes moderne historie, arkæo-
logien og astronomien, har undersøgelsesvirksom-
heden i hovedsagen drejet sig om arkæologien. Den 
høje bygherrefinansierede udgravningsaktivitet i 2013 
fortsatte i 2014 og var især afledt af anlægsarbejderne i 
forbindelse med anlægningen af Ringstedbanen. 

De foreløbige resultater af de sidste års arkæologiske 
udgravninger blev formidlet i udstillingen ’Finder I 
noget? – arkæologi 2014’, som blev vist på Kroppedal 
Museum.

Med skolereformen byder der sig helt nye muligheder 
for samarbejdet mellem museum og folkeskole. Muse-
et har derfor i 2014 taget hul på en proces, der gennem 
øget samarbejde med skolerne samt inddragelse af 
lærere og elever i udviklingen af undervisningsforløb- og 
materialer, skal styrke museets rolle i undervisningen. 
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Museets besøgstal afspejler prioriteringen af de lokale, 
borgernære formidlingstiltag. Antallet af gæster på 
museets hovedadresse er faldet med godt 2000, men 
er til gengæld øget med ca. 8000 lokalt i Albertslund og 
Høje-Taastrup Kommuner. I Ishøj Kommune er besøgs-
tallet på museets udstillingsplatforme øget med ca 
13.000 gæster primært som følge af udstillingen ’Ishøj 
Stories’
 
I rapporten fra den Politiske Styregruppe fra 2013, som 
blev udarbejdet i samarbejde mellem museet og stifter-
kommunerne Albertslund og Høje-Taastrup, er det en 
gennemgående målsætning at styrke museets relation 
til kommunerne og lokalsamfundet. Derfor tog vi i 2014 
initiativ til at styrke samarbejdet med museets repræ-
sentantskab ved at inddrage dets medlemmer i arbej-
det med museets nye formidlingsstrategi 2015-2018. 
Samtidig var det hensigten at blive inspireret i forhold 
til de kommende års arbejdsplaner. Resultatet var 
interessant og gav gode input, især til den bruger- og 
frivilliginddragende formidling. Et konkret forslag gik på, 

at der ud over det ordinære repræsentantskabsmøde, 
afholdes én årlig fælles tema-/inspirationsdag.

Repræsentantskabet blev endvidere suppleret med nye 
medlemmer både fra foreningslivet og de professio-
nelle kulturinstitutioner således at dette i dag omfatter 
42 medlemmer. 

I december måned 2014 blev der afholdt et møde med 
deltagelse af museets bestyrelse, medarbejdere og 
forvaltninger og kulturudvalg i Albertslund og Høje-Ta-
astrup Kommuner. På mødet fremlagde museet strate-
gier og planer for de kommende år og deltagerne havde 
mulighed for at kommentere og diskutere indholdet.



7

Kroppedal Museum er et statsanerkendt 
kulturhistorisk museum og drives som en 
selvejende institution. Museet løser sine 
opgaver i henhold til Museumslovens 5 
søjler – indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling. 
Kroppedal løser de lovpligtige arkæologi-
ske opgaver i følgende kommuner: Høje-
Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, 
Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, 
Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, 
Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Tårnby og 
Dragør.
For nyere tid omfatter ansvarsområdet 
de samme kommuner, med undtagelse af 
Tårnby og Dragør.
Museet har endvidere et landsdækkende 
ansvar for dansk astronomihistorie.

Kroppedal i tal
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2014 2013

Kroppedal Museum  7.317 9.620

Høje Taastrup 25.437 25.005

Albertslund
38.738

30.137

Herlev    1.091   1.473

Ishøj
18.033

  5.695

Egedal      210 --

Gladsaxe Bibliotek    3.713 --

Brorfelde Observatorium      400

Glyptoteket --   3.088

København --      350

I alt besøg på Kroppedals udstillingssteder 94.939 75.368

Besøg på hjemmeside 98.130 1/3 nye besøg 109.096

Likes på Facebook 473 Ikke optalt

Udstillinger 2014 2013

Kroppedal Museum   6.106   7.948

Høje-Taastrup 20.788 21.205

Albertslund 35.895 27.473

Herlev -- --

Ishøj 15.426   4.098

Gladsaxe Bibliotek    3.683 --

Glyptoteket --   3.088

I alt besøg; udstillinger 81.190 63.812

Kroppedals besøgstal 2014
Antallet af besøgende – fysisk på museet, på arkiver-
ne, på andre udstillingsplatforme ude i kommunerne, 
til skoletjeneste og undervisningsforløb – og virtuelt 
på museets hjemmesider er følgende:

Formidlingsaktiviteter i tal
De 94.939 besøgende til Kroppedals udstillingssteder 
og formidlingsaktiviteter er i nedenstående oversigt 
fordelt på udstillinger, arkiver, skoletjenester og andre 
aktiviteter samt geografisk reference. 
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Arkiver 2014 2013

Høje Taastrup 3.661 1.919

Albertslund 1.761 1.221

Herlev 1.091 1.373

Ishøj 1.873 1.367

I alt besøg; arkiver 8.386 5.880

Skoletjenester 2014 2013

Skoletjeneste på Kroppedal for HTK og ALB. og 
andre kommuner

325 650

Skoletjeneste lokalt i Høje Taastrup 478 24

Skoletjeneste lokalt i Albertslund 408 377

Skoletjeneste lokalt i Ishøj 400 --

Miniplanetarium i Høje Taastrup 295 926

Miniplanetarium i Albertslund 494 453

Miniplanetarium i København -- 350

I alt; skoletjenester 2.400 2.780

Andre aktiviteter 2014 2013

Kroppedal 886 1.022

Høje Taastrup 215    931

Albertslund 180    613

Herlev --    100

Ishøj 334    230

Egedal 210 --

Gladsaxe   30 --

Brorfelde Observatorium 400 --

I alt; andre aktiviteter 2.255 2.896
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Udvalgte økonomiske nøgletal 2014

Samlet omsætning kr. 19.960.593,27

Samlede omkostninger kr. 20.179.930,44

Oversigt over projekter og aktiviteter finansieret af særskilte bevillinger i 2014

Bevillingsgiver Projekt/aktivitet Beløb

KUS Vælfærdsforstadens bygningskutur 102.000,00

KUS/Bikubens Fond/Realdania/Ishøj Kom-
mune

Forstad 2014 420.000,00

BO-VEST Albertslund Boliselskabs Historie 18.750,00

Høje-Taastrup Kommune Integrationsprojekt 8.750,00

Høje-Taastrup Kommune Kløverstier 67.500,00

Ishøj Kommune Fyrsteudstilling mv. 76.625,50

Danmarks Historien i Vestskoven Danmarks Historien i Vestskoven/Histo-
rien i landskabet

50.000,00

I alt 743.625,50

Udvalgte økonomiske nøgletal 2014
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Udstillinger
Oversigt over udstillinger på Kroppedal Museum 
og lokale udstillingsplatforme.

Kroppedal Museum
Verdensrummets mekanik – permanent udstilling
Ole Rømer og dansk astronomi – permanent udstilling
Vikingevej og -bro, fjerne forbindelser – særudstilling
Danefæ på Kroppedal – særudstilling
Finder I noget? Arkæologi 2014 – særudstilling
Møntskatten fra Reerslev – særudstilling

Høje Taastrup, Blaakildegaard
Den gyldne mikrofon – særudstilling
Det gode liv – Velfærden og fingerplanen – særudstil-
ling
Vejen forbi – L.A. Ring i Høje Taastrup Kommune – 
permanent udstilling
Keramik i alle farver – særudstilling

Taastrup Bibliotek
Syberg Keramik – særudstilling

Albertslund Rådhus
1864, 1 national krig – 2 lokale skæbner 

Vikingelandsbyen
Vikingevej – nære forbindelser – særudstilling

Statsfængslet ved Vridsløselille
Bag tremmer – permanent udstilling

Thorsbro Vandværk
Åbent i det fredede maskinhus med autentisk interiør

Ishøj, Bredekærgård
Fyrsten fra Ishøj – permanent udstilling

Ishøj Bibliotek
Jægerkroen – særudstilling

Ishøj Bycenter
Ishøj Stories – særudstilling
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Familieaktiviteter

Vinter
Gå en tur gennem Solsystemet – på Kroppedal Mu-
seum
Stjerneaftener for børn – på Kroppedal Museum
Vidensakademiet med astronomi – på Albertslund 
Bibliotek



13

Juleklip i Ishøj Stories – Ishøj Bycenter
Miniplanetariet til julemarked på Brorfelde Observato-
riet

Forår
Finder I noget? – for børn – på Kroppedal Museum
Fyrsten vender tilbage – for børn – på Bredekærgård
Forårsfest – på Bredekærgård

Sommer
Grøn Ishøj – på Bredekærgård
Sommerlege med bue og pil – på Kroppedal Museum
Romerske lege – på Bredekærgård

Efterår
Folkekøkken på Thorsbro Vandværk – i forbindelse 
med Golden Days
Stjerneaften for børn – på Kroppedal Museum
Fyrsten vender tilbage for børn – på Bredekærgård
Kulturnat – i Ishøj Bycenter
Børnebyrådet i Albertslund

Hele sommerhalvåret
Søndage for børn – på Kroppedal Museum
På tur i vikingernes verden – cykel- og gåture omkring 
Kroppedal Museum

Hugin & Munin – børneklub
7 arrangementer i 2014 på bl.a. Kroppedal Museum, i 
Ejby Bunkeren og sejlads på Roskilde Fjord

Aktiviteter for voksne
Stjerneaftener på Kroppedal Museum i samarbejde 
med Københavns Astronomiske Forening
Danmarkshistorien i Vestskoven, Hvor boede de? – 
vikingerne i landskabet – foredrag og cykeltur
Kultour 2014
Vandtårnet i Taastrup
Fyrsten fra Ishøj – særlig præsentationsrække for 
Ishøjborgere
Kroppedal Grand Prix – motionsveterancykelløb på 
Kroppedal Museum
Ole Rømers fødselsdag – foredrag og gåtur
Indvielse af Panoptikon ved Kong Svendshøj i Egedal 
Kommune
Arkivernes dag på Blaakildegaard, Høje Taastrup
Byvandringer i Albertslund og Høje-Taastrup
Årets udgravninger 2013 – foredrag.
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Mennesker og bygninger 
igennem årtusinder

Viden og bevidsthed om den fælles kultur-
arv som identitetsskabende for den enkelte 
og som værdiskaber for lokalsamfundet og 
kommunen er en vigtig forudsætning for 
museets arbejde.
Hvad enten det drejer sig om oldtidens 
bygningsspor og grave eller moderne 
industri- og bebyggelseshistorie er sporene 
efter menneskers færden i landskabet 
gennem tusinder af år, i fortid og samtid, 
grundlaget for vores fælles kulturarv.
’Mennesker og bygninger gennem år-
tusinder’ er derfor både rammen om den 
lokale fortælling og den historie som går 
på tværs af kommunerne og som dermed 
indgår i en fælles national kulturhistorie.
Indsamling og undersøgelser, registrering, 
bevaring, forskning og formidling udgør  
de arbejdsfelter som indgår i forvaltningen 
af museets opgaver. I den samlede  
forvaltning af kulturarven er Kultur-
styrelsen og især kommunerne og deres  
forvaltninger de vigtigste samarbejds-
partnere.
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Kulturarven i planlægningen 
Det 2-årige projekt ’Velfærdsforstaden bygningskultur 
1945-2015’ som gennemføres i samarbejde med lokale 
kommunale planafdelinger og Sydvestjydske Museer, 
blev påbegyndt i 2014. Projektet, som skal udvikle nye 
metoder til udpegning og værdisætning af den mo-
derne fysiske kulturarv, indebærer et tæt samarbejde 
med planafdelingernes medarbejdere, og koordinering i 
forhold til Sydvestjydske Museer. Det endelige resultat 
af projektet vil være, at der formuleres en fælles ’best 
practise’, som vil finde anvendelse på landsplan. Projek-
tet er finansieret af Kulturstyrelsen.

Det strategiske og målrettede samarbejde, primært 
med Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner vedr. 
dokumentation og udpegning af væsentlig kulturarv, har 
været prioriteret højt. Dette gælder primært vedr. den 
moderne kulturarvs bygningskultur, hvor formidlings-
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aspektet i forbindelse med bevaringsarbejde og foran-
dringsprocesser nyder mere og mere opmærksomhed.

Udover lokalplaner og kommuneplaner har museet i 
2014 behandlet 6500 byggesager. Især for arkæologi-
ens vedkommende har der i 2014, udover den omfat-
tende løbende behandling af planmateriale og plan-
sager, været flere større administrative opgaver. Det 
drejer sig om forberedende rapporter i forbindelse med 
kommende anlægsarbejder både i bebygget område 
(f.eks.Letbanen, Metroselskabet) og i det åbne land-
skab (f.eks Kriegers Flak, Energi.dk).

Sideløbende hermed er der pågået en omfattende 
planlægning og administration i forbindelse med de 
fortsatte undersøgelser på Ringstedbanen. 

Undersøgelser og forskning.
I slutningen af 2014 tog museet fat på et nyt over-
ordnet undersøgelses- og forskningsprojekt: ’Almene 
boliger på Vestegnen’. Som et første delprojekt sættes 
der fokus på Albertslund Kommunes udvikling gennem 
Albertslund Boligselskabs og Vridsløselille Andelsbolig-
forenings historie.

Projektet, som sættes i gang i begyndelse af 2015, skal 
gennem en synlig borgerinddragende indsamlings- og 
undersøgelsesproces udmunde i en udstilling i 2016.

Efter afslutning af flere større projekter vedr. forstaden 
og den moderne byudvikling i 2013, har undersøgelses-
aktiviteten i 2014 dog primært omfattet arkæologien. 
Der blev gennemført 29 arkæologiske undersøgelser 
heraf 4 i Albertslund, 5 i Høje-Taastrup, 5 i Ishøj og 3 i 
Egedal.

Fund fra jernalderens bebyggelser vejer traditionelt 
tungt i det samlede fundbillede, men også jernalderens 
grave og fund fra bronzealder og bondestenalder er 
markant repræsenteret i materialet. Også vikingetiden 
var repræsenteret gennem fundet af en sjælden mønt-
skat fra Reerslev i Høje-Taastrup.

For den bygherrebetalte arkæologiske virksomhed gæl-
der, at der i samtlige relevante sager i samarbejde med 
bygherre forsøges planlagt formidling af de væsentlig-
ste arkæologiske resultater.

Kroppedal Museum foretager på vegne af Kulturstyrel-
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sen tilsynet med de fredede fortidsminder i Nordsjæl-
land og på Bornholm. Der blev i 2014 foretaget 272 
almindelige tilsyn, heraf størstedelen på Bornholm, 
samt 72 særlige tilsyn, såkaldte ad hoc-tilsyn. Tilsynet 
omfatter primært oldtidens synlige fortidsminder som 
gravhøje, dysser og jættestuer, men også nye tids 
anlæg som f.eks. voldsteder, skanser, vandmøller og 
mindesmærker. 

Som tidligere år modtog museet særlige opgaver fra 
Kulturstyrelsen især vedrørende dokumentation af 
anlæg og udarbejdelse af fredningstekster i forbindelse 
med Københavns Befæstning. Det drejede sig bl.a. om 
militære stillinger på Sydamager, Fæstningskanalen i 
Lyngby og til Københavns Befæstning relaterede anlæg 
på nordkysten af Sjælland, i Køgebugt, ved Storstrøm-
men og Grønsund.

Samarbejdet med Roskilde Museum og Københavns 
Universitet vedr. publikation af gravpladsen Vindinge fra 
romersk jernalder fortsatte i 2014. Kroppedal Museums 
rolle i projektet omfatter publikation af glas og ravperler 
samt fibler.

Ligeledes fortsatte projektet ’Hus og bolig i neolitikum 
og ældre bronzealder på den sjællandske øgruppe’. 
Projektet er et samarbejde mellem Kroppedal Museum, 
en række andre kulturhistoriske museer og Nationalmu-
seet. Projektet skal udmunde i en samlet publikation 
og størstedelen af dens artikler er færdiggjort i 2014 
m.h.p., at der i 2015 foretages redaktionelt arbejde og 
fundraising til finansiering af trykning. Kroppedal Mu-
seum, som er initiativtager til projektet, sidder i redakti-
onsgruppen.

I 2014 har Kroppedal Museum indgået et nyt samarbej-
de med en række sjællandske museer angående Sjæl-
lands middelalder. Sammen med Museum Sydøstdan-
mark, Museum Nordsjælland, Museum Lolland-Falster, 
Roskilde Museum, Københavns Museum og Museum 
Vestsjælland indgår Kroppedal Museum i et samarbejde 
omkring tilrettelæggelse, udførelse og formidling. 
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Forud for byggemodning af et areal ved Stensmosevej i 
Albertslund foretog museet en arkæologisk forundersø-
gelse, hvorved der blev fundet et bopladsområde med 
minimum fire langhuse og et kulturlag fra oldtiden. Ved 
den efterfølgende udgravning blev der undersøgt syv 
langhuse og to mindre økonomibygninger. Hovedparten 
af langhusene skal dateres til overgangen mellem yngre 
bronzealder og førromersk jernalder, mens et af huse-

Stensmosevej – huse fra jernalder og bronzealder og en 2000 år 
gammel hund fra Albertslund

ne, en formodet brandtomt, skal henføres til germansk 
jernalder. I tilknytning til den ældre bebyggelse blev der 
også udgravet en brønd, hvori der som en sjældenhed 
blev fundet et hundeskelet. Museet har sammen med 
bygherre (Albertslund Kommune) aftalt, at der skal 
udfærdiges en informationstavle om fundene, som skal 
placeres ved det nye byggeri.

Forud for byggemodning og kommende nybyggeri 
øst for det nye Egedal Rådhus blev der foretaget en 
arkæologisk forundersøgelse på ca. 38.000 m2. Her-
ved fremkom to koncentrationer af oldtidsbebyggelse 
i form af minimum otte hustomter, hvoraf største-
delen foreløbigt dateres til yngre bronzealder/ældre 
jernalder, mens to huse angiveligt er noget ældre og 
stammer fra bondestenalderen eller den ældre bron-
zealder. Endvidere fremkom kulturlag med indhold af 
dyreknogler og keramik samt dele af hegnsforløb. De 
påtrufne bopladsspor skal undersøges nærmere ved 
en egentlig udgravning i løbet af 2015. 

Gammel Toftegård 2 – oldtidsbebyggelse ved Egedal Rådhus
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Pilemark 6 – det ældste Ishøj
I oktober 2014 færdiggjorde museet den sidste egen-
tlige udgravning forud for den nye jernbane fra Kø-
benhavn til Ringsted. Denne udgravning er med sine 
ca. 37.000 m2 en af de største, sammenhængende 
udgravninger i museets historie. Det undersøgte areal 
ligger sydøst for Ishøj landsby. 
I alt blev der udgravet 40 huskonstruktioner, der tilhører 
9 forskellige gårdsenheder. Husene dateres til hen-
holdsvis førromersk jernalder, romersk jernalder og 
germansk jernalder. Det vil sige perioden fra 500 f.Kr. 
til 750 e.Kr. Denne udgravning udgør en yderst vigtig 
brik i forståelsen af bebyggelsesudviklingen frem mod 
anlæggelsen af Ishøj landsby, der nævnes første gang i 
1279 i de skriftlige kilder under navnet ”Ishogh”.
Udover den omfangsrige og tidsmæssigt langstrakte 
bebyggelse blev der endvidere udgravet tre urnegrave, 
som desværre var temmelig ødelagte, så der ikke var 
meget af selve urnene bevaret. I den forbindelse skal 
nævnes, at der ved brug af metaldetektor dukkede 
et fragment af en lansespids og en grebplade fra et 
sværd eller en dolk – begge af bronze – op i mulden i 
umiddelbar nærhed af gravene. Hvorvidt de stammer 
fra urnegravene, eller om der har ligget flere grave i 
området kan ikke afgøres. Lansespidsen og grebpladen 
giver en datering til ældre bronzealder periode II, dvs. 
1500-1300 f.Kr.
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En weekend i maj gik Anders Elman Hansen og Anker 
Capion med detektor på en ikke tidligere detektorafsøgt 
mark øst for Reerslev landsby. I løbet af tre timer fandt 
de 27 sølvmønter. Få dage efter besigtigede Kroppedal 
Museum findestedet sammen med finderne og der 
blev planlagt en udgravning, som fandt sted i septem-
ber måned efter høst.
Den samlede skat viste sig at bestå af 56 hele mønter, 
53 halve mønter, og 67 kvarte mønter. Dertil kommer 
et ukendt antal mønter i en jordklump med bevaret træ, 
og en del helt små fragmenter af mønter.
Mønterne stammer efter alt at dømme fra én samlet 
nedlæggelse, og ifølge en foreløbig analyse udført af 
Jens Christian Moesgård fra Nationalmuseet kan ned-
læggelsen være sket på Svend Estridsens tid omkring 
1060-70 e. Kr. Størstedelen af skatten består af danske 

mønter, heraf flest fra Lund, og næstflest fra Roskilde.
Møntskatten blev udstillet på Kroppedal Museum i no-
vember og december måned, hvorefter alle mønterne 
blev overgivet til Nationalmuseet til konservering og 
danefæbestemmelse.

Sejlsbjerg – nye oldtidsbebyggelser i Høje-Taastrup
Ved den omfattende forundersøgelse i Hedehusene 
undersøgte Kroppedal Museum ca. 280.000 m2 forud 
for det nye forstadsprojekt NærHeden, et samarbejde 

mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S. 
Undersøgelsen bød på spændende fund, herunder en 
jordfæstegrav med lerkar og perler fra yngre romersk 
jernalder. Til trods for at undergrunden mange steder, 
arkæologisk set, var ødelagt som følge af et halvt 
århundredes lergravning til Hedehusene Teglværk, 
blev der overalt på området opsamlet flintredskaber, 
der sammen med en affaldsgrube med store mæng-
der ornamenteret keramik, kan fortælle om områdets 
udnyttelse allerede i bondestenalderen. Derudover blev 
der fundet flere gårdsanlæg, der foreløbigt dateres til 
bronzealder og ældre jernalder. Undervejs deltog ama-
tørarkæologer fra Tværpilen, og frivillige detektorfolk 
afsøgte flittigt området. Undersøgelsen blev afviklet i 
tæt samarbejde med NærHeden P/S, og forundersøgel-
sen afrundes med en fælles miniudstilling på Taastrup 
Rådhus finansieret af bygherre.

Reerslev – en sjælden vikingeskat fra Høje-Taastrup
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Ring 3 – Letbanen
Ring 3 – Letbanen er et letbanesystem i Københavns 
Omegn. Første etape vil gå fra Lundtofteparken i nord 
til Ishøj Station i syd og forventes at åbne i 2020.
Forud for anlægsarbejdet har museet gennemgået de 
berørte arealer, hvor den kommende Letbane er under 
planlægning. Resultatet af gennemgangen, som især 
knytter sig til de områder, hvor der kan være arkæologi-
ske interesser, er publiceret i en rapport finansieret af 
Metroselskabet.

Året har budt på mange indleveringer af detektor-
fund fra borgere i hele museets ansvarsområde.
Der er enkelte fund, der skiller sig ud. Det ene er en 
meget stor og velbevaret bronzecelt, som er fundet 
i nærheden af Smørumovre. Den stammer fra ældre 
bronzealder, og er formentlig en del af et offerfund. 
Celten er udstillet på Kroppedal Museum, men vil i 
løbet af foråret 2015 blive indleveret til danefæbe-
stemmelse på Nationalmuseet.

Detektorfund i 2014 – offerfund fra Smørumovre

Særlige opgaver på Københavns 
Befæstning
I løbet af året har museet løst flere særlige opgaver 
for Kulturstyrelsen. Det drejer sig om dokumentations-
opgaver vedrørende Københavns Befæstning og hertil 
relaterede anlæg. En af opgaver omfattede dokumenta-
tion af Hornbæk Batteri her afbildet ved resterne af en 
kanonstilling.

Tilsyn med fortidsminder på Bornholm
I 2014 blev der udført tilsyn på 272 fredede fortidsmin-
der, heraf de 179 på Bornholm. I modsætning til det 
øvrige Danmark er Bornholm kendetegnet ved at have 
mange helleristninger, især fra bronzealderen. Her er 
det helleristninger fra Hammersholm ved Allinge. 
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Formidling og undervis-
ning – tæt på borgerne

Kroppedal Museum gennemfører en  
varieret formidling, der omfatter udstill-
inger, omvisninger, undervisning og 
aktiviteter for børn og unge, publikationer, 
foredrag og andre publikumsrettede 
aktiviteter.
Der er fokus på at gennemføre formid-
lingen lokalt og at inddrage borgerne i 
museets mange aktiviteter.
I 2014 er der arbejdet med en ny strategi 
for museets formidling, som yderligere 
skal kvalificere formidlingen overfor 
kommunerne. Den overordnede mål-
sætning vil være, at styrke kendskabet 
og tilhørsforholdet til museet og kultur-
arven blandt kommunernes borgere.
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Ny målsætning og strategi 2015-2018
I anden halvdel af 2014 påbegyndte museet udarbej-
delsen af nye målsætninger og strategier for de kom-
mende 4 år. For formidlingens vedkommende valgte 
museets bestyrelse at gennemføre en åben og ind-
dragende proces hvor museets repræsentantskab blev 
inviteret og bedt om at bidrage med input. Siden blev 
der afholdt et møde med forvaltningerne og kulturud-
valgene i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner med 
deltagelse af museets bestyrelse og medarbejdere, 
hvor politikerne fik lejlighed til at stille spørgsmål og 
kommentere museets udkast til den nye målsætning 
og strategi.

I begyndelsen af 2015 blev udkastet vedtaget af mu-
seets bestyrelse og de overordnede målsætninger vil 
være:
• At sætte den lokale historie i et regionalt, nationalt 

og internationalt perspektiv
• At styrke især børn og unges identitet gennem for-

midling og undervisning
• At øge kendskabet til museet og arkiverne og styrke 

deres synlighed i kommunerne
• At styrke samarbejdet mellem museum og brugere, 

herunder borgere med anden etnisk baggrund 
• At gennemføre en særlig indsats overfor børn og 

unge, bl.a. via skoletjenesten
• At styrke arbejdet med og museets tilstedeværelse 

på de sociale medier 
• At forøge finansieringen af museets formidling gen-

nem fundraising og bevillinger.
• At øge besøgstallet på Kroppedals Allé til 20.000 i 

2018 (dette under forudsætning af, at de skitserede 
moderniseringer og tiltag på Kroppedal gennemfø-
res). 

Fire strategiske indsatsområder vil være i fokus:
• Samarbejde med kommuner, lokale kulturinstitutio-

ner, lokale og tværkommunale undervisningsinsti-
tutioner. Der vil blive lagt særligt vægt på et styrket 
samarbejde med vores nabo Vikingelandsbyen

• Med respekt for det lokale særkende, skal samarbej-
det mellem lokalarkiverne og museet styrkes, bl.a. ved 
bedre koordinering af fælles formidlingsprojekter

• Samarbejde med relevante foreninger indenfor 
folkeoplysningsområdet, amatørarkæologiske og 
astronomiske foreninger, herunder KAF, skal styrkes 

• Samarbejde med folkeskolen, der med reformen i 
højere grad vil gøre brug af kulturtilbud i nærområ-
det. Dernæst er der en stor gruppe borgere, der al-
drig eller sjældent benytter kulturtilbud. Derfor vil vi 
satse på samarbejdet med boligforeninger og andre 
foreninger, bl.a. for at styrke dialogen med borgere 
med anden etnisk baggrund.

Formidling 2014
Målsætninger og strategi 2015-2018 er i vid udstræk-
ning en skærpelse af de intentioner, der har ligget til 
grund for formidlingen i 2014, hvilket afspejles i de 
projekter og samarbejder, der er gennemført og under 
udvikling.

I 2011 formulerede Kroppedal Museum sammen med 
Arbejdermuseet en vision om et samarbejdsprojekt, 
der skulle munde ud i tre udstillinger om forstaden i 
fortid, nutid og fremtid. Ideen vakte genklang hos fonde 
og modtag i 2012-2013 1,5 millioner kr. fra Realdania, 
Kulturstyrelsen og Bikubenfonden. I 2014 åbnede 
udstillingerne ’Ishøj Stories’ i Ishøj Bycenter og ’For-
staden – elsket og udskældt’ på Arbejdermuseet, og i 
2015 åbner udstillingen ’Er du medlem? – Foreninger i 
forstaden’ på Blaakildegaard i Høje-Taastrup.
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Med en ubemandet udstilling i et bycenter gik Krop-
pedal nye veje i 2014. Det var en lærerig proces, og de 
mange besøgende har bekræftet museet i, at aktiviteter 
udenfor det traditionelle museumsrum skaber ny op-
mærksomhed og nye relationer til borgere, der traditio-
nelt ikke går på museum.

Udover de tre udstillinger har Kroppedal Museum for 
samme bevilling indkøbt en ladcykel, og påbegyndte 
i vinteren 2014 cyklens ombygning til en mobil udstil-
lingsenhed. Cyklen vil blive introduceret i forbindelse 
med projektet om boligudviklingen i Albertslund Kom-
mune, som starter i begyndelsen af 2015. 

Af andre lokale udstillinger skal nævnes en udstilling 
på Albertslund Bibliotek om krigen 1864 med fokus på 
to lokale skæbner, keramikudstillingen ’Keramik i alle 
farver’ på Blaakildegaard samt udstilling af ’Fyrsten fra 
Ishøj’ på Bredekærgård.

På Kroppedal Museum åbnede den arkæologiske udstil-
ling ’Finder I noget? – Arkæologi 2014’, som formidlede 
resultaterne af de sidste års udgravninger. I et særligt 
afsnit i udstillingen kunne gæsterne opleve ’Den store 
Viking’ sammen med de øvrige fund fra den store vikin-
getidsgravplads ved Snubbekorsgård i Høje-Taastrup. 
Denne del af udstillingen blev bl.a. til i samarbejde med 
Vikingelandsbyen i Albertslund. I forbindelse med udstil-
lingen havde museet endvidere inviteret lokale borgere 
til at udstille deres private arkæologiske fund – et tilbud 
som både bragte spændende fund og sjove historier 
frem fra skufferne.

I samtlige af museets udstillingsaktiviteter i 2014 har 
der i varieret omfang været samarbejde med foreninger 
og borgere samt inddragelse af frivillige.

Museet har gennem de sidste år gennemført en række 
projekter vedr. produktion af infotavler og -skilte både 
i byrum og i det åbne landskab. I 2014 gennemførtes i 
samarbejde med Kulturstyrelsen og Egedal Kommune 
et stort formidlingsprojekt som led i formidlingskampag-
nen ’Danmarks Oldtid i Landskabet’, hvor der udover 
informationstavler blev etableret et oldtidspanoptikon, 
en særlig formidlingsplatform, ved Værebro Å.

Samarbejdet med Vikingelandsbyen i Albertslund er 
videreudviklet i 2014 og der er gennemført fælles 
undervisningsforløb og samarbejder vedrørende udstil-
lingsvirksomhed. Særligt skal dog nævnes samarbejdet 
om projekt ’Vikingevej og -bro’ i St. Vejleådal (se www.
kroppedal.dk). I slutningen af året blev der taget kontakt 
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til en fond, som forholdt sig positivt til projektet, og der 
er siden udarbejdet projektbeskrivelse og fremsendt 
ansøgning. Både Albertslund og Høje-Taastrup Kommu-
ner har indvilget i at støtte projektet, såfremt der opnås 
fondsstøtte.

Med afsæt i den nye skolereform, som forpligter 
skolerne til at gøre brug af kulturinstitutionerne, fandt 
museet i 2014 anledning til, at reorganisere sin skole-
tjeneste. Museet har således formuleret en række 
’dogmer’, som alle undervisningstilbud i fremtiden skal 
opfylde. Disse omfatter krav til trinmål, tværfaglighed, 
inddragelse af undervisningsinstitutioner og lærere i 
udviklingen af undervisningstilbud og i det hele taget 
et mere forpligtigende samarbejde med kommunerne 
og undervisningsinstitutionerne om anvendelsen af 
skoletjenesten. Der har i 2014 været afholdt frugtbare 
møder med skoleledere, lærere og konsulenter og det 
er forventningen, at ’det nye’ samarbejde vil bære frugt 
fra 2015.

Museets astronomiske miniplanetarium er fortsat en 
stor succes i museets skoletjeneste. I løbet af 2014 
har planetariet været opsat i to sammenhængende 
uger både i Albertslund og Høje-Taastrup, og blev flittigt 
besøgt af kommunernes skoler.

Som særlige projekter skal nævnes museets deltagelse 
i arrangementet Børnebyrådet i Albertslund samt et 
over to uger sammenhængende projekt for 6. klasserne 
på Charlotteskolen i Hedehusene.
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Danmarkshistorien i Vestskoven – 
årsarrangement
Traditionen tro afholdtes Danmarkshitorien i Vestsko-
vens årsarrangement den første søndag i juni. Titlen 
på årets begivenhed var ’Hvor boede de? – vikingerne 
i landskabet’ og i samarbejde mellem museet, Vikinge-
landsbyen og frivillige blev der gennemført cykel- og 
gåture i landskabet, omvisninger på Kroppedal Museum 
og fællesspisning i Vikingelandsbyen. Vejret var med os 
og knapt 200 borgere deltog i arrangementet

Panoptikon ved Værebro Ådal
I forbindelse med projektet ’Danmarkshistorien i land-
skabet’ etablerede museet i samarbejde med Kultur-
styrelsen og Egedal Kommune et såkaldt panoptikon 
kun få hundrede meter fra Kong Svends Høj i Smørum. 
Beliggende på kanten af Værebro Ådal, giver den nye 
formidlingsplatform en enestående mulighed for at 
opleve oldtidens landskab og dets fund. Panoptikon 
blev under festlige former besøgt af Hendes Majestæt 
Dronningen den 18. november.

’Finder I noget? – Arkæologi 2014’
De sidste års høje arkæologiske aktivitet på Køben-
havns Vestegns har medført, at mange spændende 
fund er kommet for dagen. I udstillingen præsen-
terede museet publikum for de seneste resultater, 
bl.a. en 1000 meter lang palisade antagelig fra jern-
alderen. Et lille forløb af denne blev rekonstrueret i 
museets udstilling.
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Ishøj Stories i Ishøj Bycenter
Den 2. oktober 2014 var en festdag, hvor Kroppedal 
Museum åbnede udstillingen ’Ishøj Stories’ i Ishøj 
Bycenter, og senere på dagen var med til at klippe 
snoren til Arbejdermuseets udstillingsdel ’Forstaden 
– elsket og udskældt’. Udstillingen, der kunne ses 
i centret i 3 måneder, var en kæmpesucces med 
12.000 besøgende. 

Vikingevej og -bro – Kultur og natur 
smelter sammen i St. Vejleådal
Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum vil de kom-
mende år sætte fokus på vikingernes veje og broer og 
samtidig styrke de åbenlyse naturmæssige og rekrea-
tive værdier i St. Vejleådal. Gennem et stort anlagt 
rekonstruktionsprojekt, som har fokus på undervisning 
og borgerinddragelse, vil der blive skabt en fast for-
bindelse mellem museum og Vikingelandsby. Se kort 
animationsfilm på www.kroppedal.dk

’Den store Viking’ fra Snubbekorsgård
Gravpladsen ved Snubbekorsgård i Vridsløse er en af 
sjællands største civile gravpladser fra vikingetid. En af 
de gravlagte var en over 180 cm. høj kriger med filede 
fortænder. Sammen med fundene fra resten af grav-
pladsen kan han nu beses på museet.

© Sune Elskær og Kulturstyrelsen
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Stjerneaftener på Kroppedal
Igen i år har museet, i samarbejde med KAF, arrange-
ret en serie af stjerneaftner, hvor man kan høre om 
emner inden for astronomien og med lidt held obser-
vere med det store teleskop i vores observatorium. 
Desværre har skyerne hængt tungt over Danmark 
denne vinter, men vi aflyser ikke! I stedet kunne man 
høre om stjernernes fødestuer, kometer, stjerneskud 
og i det kommende år vil flere oplæg komme til. Så 
der er altid en grund til at komme ud til stjerneaftener, 
også selv om vejret ikke arter sig.

I uge 35 og 36 arbejdede elever fra 6. klasserne på 
Charlotteskolen i Hedehusene med projekter om den 
lokale industrikulturarv. Medarbejdere fra arkiv og mu-
seum deltog i forløbet hvor undervisning, rundvisninger, 

værksteder og aktiviteter dannede ramme om et meget 
anderledes forløb. Sammen med lærere, familie og lo-
kalt erhvervsliv blev der særligt fokuseret på leret som 
ressource og kilde til produktion og velstand.

Læring og lokalhistorie – et anderledes projekt i Hedehusene
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Miniplanetariet – et hit!
Museets astronomiske miniplanetarium er fortsat det 
største hit i skoletjenesten. Alene 700 børn fra Alberts-
lund og Høje-Taastrup Kommuner oplevede stjernehim-
len i 2014, hvor planetariet var opsat lokalt på skoler. 
Der er dog plads til langt flere besøg, og planetariet vil 
blive mere offensivt markedsført i 2015.

Vidensakademi i Albertslund 
Den 2 november lykkedes det for ESA at lande en 
sonde på størrelse med en vaskemaskine på en 
komet lidt mindre end Amager. Satellitten Rosetta og 
sonden Philae var derfor hovedtemaet for det første 
arrangement holdt af Vidensakademiet på Albertslund 
Bibliotek i samarbejde med Kroppedal Museum. Sam-
men med en flok nysgerrige børn blev der fremstillet 
en lille komet af vand, ’snask’ og tøris, og der blev 
lavet småforsøg og affyret vandraketter. Ugen efter 
blev arrangementet flyttet til Kroppedal Museum, hvor 
børnene sammen med KAF (Københavns Astronomi-
ske Forening) observerede i teleskoper og kunne stille 
spørgsmål om alt mellem himmel og jord. 

Årets udgravninger 2014
Der var fuldt hus i museets mødesal i forbindelse med 
det tilbagevendende foredrag om det forgangne års 
udgravninger. Frivillige, amatørarkæologer og andre 
interesserede, i alt over 70 gæster, lyttede interesseret 
og stillede spørgsmål.
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Børneklubben Hugin-Munin
Hugin og Munin-klubben har i 2014 afholdt seks arran-
gementer for børn og deres forældre. Børnene besøgte 
Slotsholmen og kældrene under Christiansborg, Ejby-
bunkeren i Rødovre, deltog i arkæologisk udgravning, 
besøgte Smørumovre Gamle Skole og fik en omvisning 
i den nye arkæologiske udstilling på Kroppedal Muse-
um. Årets højdepunkt var dog, da ravneungerne var på 
Vikingeskibssejlads i Roskilde Fjord.

Fyrsten fra Ishøj vendte tilbage
Efter et par år på Kroppedal Museum og en afstikker til 
Glyptoteket i København vendte jernalderfyrsten i 2014 
tilbage til Ishøj. I nyrenoverede lokaler på Bredekærgård 
blev der indrettet udstillings- og skoletjenestelokale, 
og i forbindelse med forårsåbningen af aktiviteterne 
på gården blev, der afholdt en festlig invielse af den 
nye udstilling. I løbet af sommeren blev der af Ishøj 
Kommune arrangeret særlige busture for kommunens 
borgere til fyrsteudstillingen på Bredekærgård.

En 1000 år gammel skat fra vikingetid
Sammen med amatørarkæologer udgravede museet i 
september måned en sjælden vikingeskat i Reerslev i 
Høje-Taastrup. Skatten, som i alt omfattede over 170 
hele, halve og kvarte mønter, har antagelig været gemt 
i et lille træskrin og derpå gravet ned. Hvorfor ved vi 
ikke, men måske har der været ufredstider. Det anslås, 
at mønterne stammer fra Svend Estridsens regeringstid 
omkring 1060-70. Skatten blev udstillet på Kroppedal 
Museum i slutningen af året, og siden indleveret til 
videre behandling på Nationalmuseet.
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Registrering og bevaring 
Efter i 2013 at have skabt fuldt overblik over den arkæo-
logiske samling og gennemført en omfattende regi-
strering i REGIN og Museernes Samlinger, kom turen 
i 2014 til nyere tids samling. Denne er ikke så omfat-
tende som den arkæologiske, men målet er at skabe 
fuldt overblik over samlingens tilstand og kvalificere 
registreringen. Dette vil ske af bevaringshensyn, men 
ligeså for at gøre samlingen mere tilgængelig og egnet 
med henblik på forskning og formidling.

Den høje arkæologiske aktivitet og en anseelig mæng-
de fund og genstande har fortsat i 2014 fyldt godt op i 
museets konserveringsværksted. Der er ført løbende 
tilsyn med museets samlinger og konservatoren har i 
øvrigt medvirket i forbindelse med klargøring af gen-
stande og opsætning af udstillinger.

En ganske særlig ting, der fandt vej til konserveringen 
i 2014, var et meget stort lerkar fra en udgravning 
i Ishøj. Faktisk er det det største kar, som arkæolo-
gerne på Kroppedal Museum endnu har fundet. Det er 

formodentligt et forrådskar, dvs. det har været brugt til 
opbevaring af korn eller lignende. Karret er fra omkring 
år 0 (overgangen mellem førromersk og ældre romersk 
jernalder) og har været omkring 55 cm. højt og omtrent 
lige så bredt. 

Karret blev ved udgravningen taget op som præparat 
– altså i en jordklump omviklet med gipsgaze, for så at 
blive omhyggeligt udgravet på museets konserverings-
værksted. Hele karret var i skår, som lå tæt pakket som 
en meget tung og kompakt klump. Dele af karret har 
vist sig så forvitrede, at de aldrig vil kunne limes sam-
men igen, men en stor del af skårene er blevet afrenset 
og samlet til et imponerende stykke keramik – en kom-
pliceret proces, som endnu ikke er afsluttet. 

Det forventes at karret vil blive udstillet, når det er ble-
vet færdigkonserveret. 
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Kroppedals arkiver
Arkiverne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Herlev 
kommuner er en integreret del af Kroppedal Museum 
og arbejder indbyrdes koordineret. Dette er en stor 
fordel indbyrdes mellem arkiverne; fælles retningslinjer 
for arkivarbejdet og et stærkt fagligt fællesskab styrker 
arkivarbejdet.

Ligeledes er medarbejderne på arkiverne en del af 
Kroppedal Museums faglige miljø, hvilket er fagligt 
berigende for alle. Fagligheder og kompetencer sættes 
i fælles spil gennem f.eks. undersøgelses- og formid-
lingsprojekter og i fællesskab er vi stærke lokale aktører 
i lokalsamfundene.

Arkiverne har en vigtig rolle som museets spydspidser i 
det lokale gennem den bynære placering og nære rela-
tion til borgerne. I en stadig mere og mere globaliseret 
verden bliver behovet for at søge tilbage til fortiden 
og dyrke det nære mere udtalt. Det behov og den lyst 
hos borgerne er arkiverne perfekte til at imødekomme.
Derfor ser vi, at arkiverne samlet har oplevet langt flere 
indleveringer i de seneste år, kombineret med en øget 
efterspørgsel på mangeartede historiske informationer 
og oplysninger. 

Den lokale formidling sker i et tæt samarbejde mel-
lem de ansatte på arkiverne og museets teknikere og 
inspektører. Samarbejdet drejer sig både om udstillinger 
på de enkelte arkiver, spot-udstillinger på biblioteker 
og andre centrale steder i byrummene, produktion af 
infoskilte og kulturhistoriske ruter samt historier af alle 
mulige slags på vores hjemmeside og Facebook.

I 2014 rundede arkiverne en særdeles vigtig milepæl 
med den helt nyudviklede version af registreringspro-
grammet ARKIBAS. I godt 10 år har arkiverne arbejdet i 
version 4.0, som efterhånden var temmelig bedaget. 

I november blev arkivernes databaser konverteret, og 
en helt ny tidsalder indledt, ikke kun for arkiverne i de 4 
kommuner, men for over 500 lokalarkiver på landsplan. 

Med den nye version 5.0 får arkiverne mulighed for 
mere effektive arbejdsgange og ikke mindst, vil de data 
og de registreringer, der kan formidles fra 2015 kunne 
ses på hjemmesiden www.arkiv.dk



33

Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-
Taastrup 
Arkivet har i 2014 igen modtaget mange indleveringer 
af historisk materiale, som på sigt vil medvirke til at 
dokumentere og formidle lokalhistorien. Her er blot et 
ganske lille udpluk fra journalerne: 
Gamle fotos fra gården Blaakildegaard, CDer og andet 
materiale, der endnu engang underbygger tiden med 
beatmusik og ungdomskultur i kommunen. Motorvejs-
byggeriet rundt om Hedehusene/Fløng til Roskilde tilba-
ge i 1958-60, hvor arkivet har modtaget en enestående 
farvefilm og andet dokumentation fra anlæggelsen. Fra 
de politiske foreningers verden blev der indleveret et 
lokalt arkiv fra Socialdemokratiet i Hedehusene-Fløng. 
Grundejerforeningen Søndervang blev endnu mere 
veldokumenteret med en stor aflevering. Af komplette 
foreningsarkiver kan nævnes B70 Gymnastik, Høje Ta-
astrup Idrætsforening (HTI), Foreningen Norden – lokal-
afdeling og Fløng Koret. Tidligere stadsingeniør Mikael 
Madsens arkiv, materiale om Taastrup Kontrolhønseri, 
flere fotos fra Spæncom, fotos og dokumenter fra en 
kendt frisørforretning i Taastrup, en del materiale fra 
kommunens venskabsbyer og en komplet dokumenta-
tion på Køgevej 94. 

En særlig stor arkivopgave var at hjælpe Taastrup Tea-
terforening med materiale og dokumentation til deres 
50 års jubilæumsskrift. 

Arkivet har i 2014 startet det store arbejde med en 
gruppe dygtige frivillige med at scanne og registrere 
fotograf Ole Rasch omfattende samling af negativer 
fra perioden 1969-1996. Der er ca. 200.000 negativer, 
der bliver scannet og derefter registreret i ARKIBAS 
såkaldte fotoalbums I alt dokumenterer de mange fotos 
omkring 20.000 individuelle begivenheder. Arbejdet i 

2014 har primært været ibrugtagning af det tekniske 
udstyr og tilrettelæggelse af processen for arbejdet.

Taastrup Vandtårn bliver drevet af Kroppedal Museum 
sammen med lokale frivillige borgere, der passer åb-
ningstiderne og kommer med gode ideer til, hvad man 
kan bruge tårnet til af forskellige aktiviteter. 

En fast tradition er tårnets fødselsdag i starten af sep-
tember, hvor flere hundrede borgere kommer og hilser 
på fødselaren. Her er et af højdepunkterne det traditi-
onsrige karamel-udkast.

Lokalhistorisk Samling Albertslund
Arkivet har i 2014 haft mange spændende indleveringer 
og der opleves en ny stigende interesse for at indsamle 
og benytte arkivet som lokalhistorisk videnscenter for 
borgere. Besøgstal og antal indleveringer stiger lang-
somt men støt.

Arkivet har i det forløbende år optaget en del foredrag 
og interviews som aktiv indsamling, bl.a. med pensio-
nerede funktionærer på Statsfængslet og centrale aktø-
rer i AB’s historie. I forbindelse med den lokalhistoriske 
forenings foredragsrække stod arkivet for arrangemen-
tet med tidl. fængselsinspektør Ole Hansen. Der blev 
endvidere lavet et tv-program om arkivet som en del af 
Vesterbro Lokal-tv’s serie om Hovedstadens Arkiver (TV 
Hovedstaden), samt gennemført interview i en radioud-
sendelse om Albertslund, på Radio Playback.

Arkivet var atter med til International Dag, d. 25 maj, 
hvor vi i år havde en stor stand, med udstilling og mini-
biograf, arrangeret i samarbejde med Integrationsrådet.

I september bidrog arkivet med byvandring i Alberts-
lund Centrum med fokus på byens moderne kulturarv. 
Det hang fint sammen med arkivets samarbejde med 
Albertslund Boligselskab, hvor der blev bidraget med en 
udstilling om boligselskabets historie fra den spæde be-
gyndelse som Herstedernes Kommunes Boligselskab i 
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Ishøj Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet modtog i 2014 en del spændende indleveringer, 
bla. i forlængelse af udstillingerne om Jægerkroen og 
Ishøj Stories. Arkivet ønsker dog at modtage langt flere 
arkivalier, og med en planlagt modernisering af magas-
infaciliteterne i 2015 vil dette være praktisk muligt.

I 2014 har Ishøj Lokalhistorisk Arkiv haft en meget aktiv 
formidlingsprofil på Bredekærgård i Tranegilde.Til Bre-
dekærgårds forårsfest i april vendte fyrsten tilbage til 
Ishøj, da Kroppedals udstilling ’Fyrsten fra Ishøj’ åbnede 
i stuehuset i nyrenoverede og sikrede lokaler. På dagen 
kunne man efterfølgende male skjolde i Landsbysalen 
eller se en film om Ishøj Mejeri. 

Arkivet har i øvrigt fortsat arbejdet med registreringer 

af TV-Ishøj udsendelser, som omfatter digitalisering af 
ældre bånd. Der er registreret 2650 af de over 3100 
udsendelser, og disse er lagt op på TV- Ishøjs youtube 
kanaler. 

I starten af året gjorde det såkaldte MINIARKIBAS søg-
ninger muligt i arkivets samling via Kroppedals hjem-
meside.

1943 til i dag. Desuden blev der opsat en miniudstilling 
om lokale faldne 1864 på Albertslund Bibliotek. 

Det nye arkivsystem Arkibas 5, kom sidst på året, og 
LSA er godt forberedt på dette, da vi i årets løb har 
dannet os en del erfaringer med Arkibas 5’s betaud-
gave ”Miniarkibas”. Således er arkivet godt rustet til at 
tilgængeliggøre sin fine samling nationalt på internettet.

Arkivet har desuden fået mulighed for at benytte et 
større kompaktreolsystem, der er sat op på fjernmaga-
sinet, hvilket giver ekstra 588 hyldemeter. Dette er klart 
en forbedring af arkivets muligheder for at organisere 
samling og indsamling. 
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Over sommeren havde arkivet en udstilling om kommu-
nens købmænd gennem tiden, samt en større udstilling 
på Ishøj Bibliotek om Jægerkroen. Ishøj Lokalhistorisk 
Arkiv har også arbejdet på den store pop-up udstilling, 
’Ishøj Stories’ i Ishøj Bycenter, samt aktiviteter knyttet 
hertil - meget af materialet, billeder, viden og historier 
er fundet på arkivet, og kom til ret og ære med 12.000 
besøgende. 

I samarbejde med Golden Days og Ishøj Kommune, 
afviklede arkivet det velbesøgte ’Krig No. 1’ café ar-
rangement med to foredrag om første verdenskrig, 
samt tidstypisk salonmusik fra Københavns Wienertrio. 
Et andet Golden Days arrangement som blev afviklet i 
samarbejde med museet, blev med stor succes afholdt 
på Thorsbro Vandværk.

Julemarkedet på Bredekærgård afsluttede et travlt år, 
og i saddelrummet kunne man høre om gårdens histo-
rie, fortalt af den lokale gårdnisse. 

et erindringsværksted om 2. Verdenskrig og besættel-
sen i Herlev samt et værksted om erindring og kilde-
bearbejdelse af Herlev som gartneriområde.

Arkivets mange foreningsprotokoller er en vigtig kilde til 
kommunens historie. En særlig frivilliggruppe har i løbet 
af året arbejdet med at digitalisere de gamle protokoller 
for dermed at gøre disse tilgængelige for senere under-
søgelser og formidling.

I starten af året var en projektmedarbejder tilknyttet ar-
kivet med henblik på at dokumentere den eksisterende 
viden om kommunens gårdhistorik. Projektet var første 
fase af kortlægningen af kommuens byudviklingshisto-
rie.

Arkivet er hjemmehørende på Herlev Bibliotek, som 
dermed er arkivets nærmeste samarbejdspartner. I 
forlængelse af nyindretning af bibliotekets faciliteter, 
herunder udstillingsområder, er der planlagt et tættere 
samarbejde vedrørende formidling.

Arkivlederen i Herlev sidder i bestyrelsen for Hovedsta-
dområdets Kulturhistoriske Arkiver (HOKA), og dermed 
har Kroppedal Museum og de tilhørende arkiver en 
vigtig faglig platform for arbejdet med den arkivalske 
kulturarv.

Herlev Kommunes Lokalarkiv
Med lukningen af Herlev-Hjortespring Egnsmuseum 
den. 31. december 2014 mistede Herlev Kommunes 
Lokalarkiv en af sine nærmeste lokale samarbejdspart-
nere, som der gennem årene har været et godt for-
midlings-, indsamlings- og bevaringssamarbejde med. 
Dermed er arkivet den eneste kulturhistoriske institu-
tion i kommunen.

Arkivet var i 2014 vært for to workshops – henholdsvis 
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Astronomi
Museets astronomiske miniplanetarium er 
særdeles populært og er en stor attraktion 
på skolerne i lokalområdet. Planetariet, 
som er et omdrejningspunkt i museets 
skoletjeneste, formidler himmelrummets 
og universets gåder og giver eleverne en 
anderledes og lærerig oplevelse.
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Der har i 2014 været gennemført en varieret formidling 
af astronomien. Der har særligt været satset på den 
elektroniske formidling på hjemmeside og Facebook, 
hvilket har skabt opmærksomhed og god respons. 

Formidlingen af astronomi foregår i høj grad på nettet i 
dag. Vi har opdateret museets Facebookside med inte-
ressant nyt inden for astronomiens verden, og når en 
lidt længere forklaring er nødvendig, kan man på vores 
hjemmeside følge vores astronomiblog. Her skriver 
vi om, hvordan man finder rundt på stjernehimlen, og 
det kommende år kommer museet til at bruge mediet 
mere til at formidle flere astronomiske emner samt for-
tælle om de mange danske videnskabsmænd som har 
bidraget til forståelsen af universet og meget andet. 

Museet lægger særligt vægt på den direkte formidling 
og kontakt til publikum når det gælder astronomien. 
Formidlingen i det astronomiske miniplanetarium 
hvor børn og voksne kan opleve stjernehimlen, viden-
skabsakademi for børn i Albertslund, Stjerneaftener på 
Kroppedal Museum med særlige arrangementer for 
børn, omvisninger i udstillingerne både for almindeligt 
interesserede og specialister, foredrag og skoletjene-
stetilbud til kommunernes skoler er eksempler herpå. 
I forbindelse med denne formidling er Københavns 
Astronomiske Forening en vigtig samarbejdspartner.

I 2015 vil disse tilbud blive suppleret med gadeastrono-
miske projekter i Albertslund og Høje-Taastrup Kom-
muner.

Traditionen tro blev Ole Rømers fødselsdag i september 
fejret af Ole Rømers Venner på Kroppedal Museum. 
Gæsterne blev tilbudt kaffe, kage og portvin og kunne 
lytte til Benny Freilow, der fortalte om hemmelige 
budskaber og kryptografiens historie fra Sparta 600 f.Kr. 
til i dag.

I december måned blev museet inviteret til at deltage 
i Brorfelde Observatoriums julemarked hvor de mange 
gæster fik mulighed for at opleve det astronomiske 
miniplanetarium.

I 2014 ansatte museet en ny faglig inspektør for det 
astronomiske område. Som en første opgave fik vores 
nye medarbejder til opgave at kvalificere formidlingen 
og skabe flere tilbud til borgerne. I 2015 og 2016 er det 
hensigten ligeså at styrke indsamling og undersøgelse 
vedr. dansk astronomihistorie og i forlængelse heraf at 
påbegynde nye forskningsprojekter.
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Kroppedals formål og 
ansvarsområde

Bilag til Årsberetning 2014

Museet er en selvejende institution. Krop-
pedal er et statsanerkendt kulturhistorisk 
museum, der er godkendt efter Museums-
lovens § 15, og løser sine opgaver i hen-
hold til museumslovens fem søjler – ind-
samling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling
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Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske og nyere 
tids opgaver i de københavnske omegnskommuner. 
Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner 
for det arkæologiske lovpligtige arbejde: Høje-Taastrup, 
Albertslund, Ishøj, Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvid-
ovre, Glostrup, Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, 
Lyngby-Taarbæk, Gentofte samt Tårnby og Dragør.

Yderligere gennemfører museet tilsynet med de fre-
dede fortidsminder i Region Hovedstaden.

For nyere tids vedkommende er det de samme kom-
muner som ovenfor nævnt dog undtagen Tårnby og 
Dragør kommuner. 

Kroppedal rådgiver om bevaring af bygninger, kulturmil-
jøer og kulturlandskaber.

Museet har ansvaret for dansk astronomihistorie med 
fokus på Ole Rømer og danske astronomer herefter. 
Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-
Taastrup Kommuner. Museet driver derudover de 
lokalhistoriske samlinger og arkiver i Albertslund, Høje-
Taastrup, Ishøj og Herlev kommuner.

Jens Henrik Jønsson: 
’Historien i landskabet’. Danmarkshistorien i 
Vestskoven. 
Udgivet af Danmarkshistorien i Vestskoven i 
samarbejde med Kroppedal Museum 2014. 135 

Linda Boye & U. L. Hansen: 
‘Glass and Amber Beads in Late Roman Iron Age with 
Relation between Denmark and the BlackSea Area 
– with a special focus on the graves from Eastern 
Zealand’. 
Inter Ambo Maria. Contacts between Scandinavia and 
the Crimea in the Roman Period.  

Linda Boye: 
Chamber Graves on Eastern Zealand. 
Arkæologi i Slesvig, Neumünster 2012. 

Linda Boye: 
Glimt af 25 års arkæologi i Ledøje og Smørum Sogne. 
Årsskrift 2014. Ledøje-Smørum Historisk Forening og 
Arkiv, s. 4-16

Mette Tapdrup Mortensen:
’Fra Peder Madsens Gang til parcelhus’, 
Arbejderhistorie, nr. 3 (2013), s. 81-94.

Mette Tapdrup Mortensen: 
’Byens museum – hvordan og for hvem?’, 
Byerne, blog udgivet af Dansk Center for Byhistorie, 
d. 7/8-2014 (http://blog.byhistorie.dk/byens-museum-
hvordan-og-for-hvem/)

Jacob Westergaard Madsen, Mette Tapdrup 
Mortensen og Mark Vacher: 
’Museet som kulturanalytisk case’, 
Danske Museer, nr. 1, s. 13-15.

Publikationer

Sikring af kulturarven
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Foredrag, indlæg og deltagelse i seminarer

Camilla Frellsen
28.-29. marts Kursus: Projektledelse 
og projektstyring, DM.
19. juni Seminar: Gør kulturarv aktiv i 
byudvikling, Bygningskultur 2015.
26. august Bygningskultur 2015-net-
værk – regionalt netværksmøde, Byg-
ningskultur 2015.
11. september Seminar om kulturmil-
jøer og bebyggede strukturer, Byg- 
ningskultur 2015
8. oktober
Felt-dag, Kulturhistorisk planlægning, 
Esbjerg Kommune og Sydvestjydske 
Museer
23. oktober
Foredrag for Ishøj Kommune, Plan-, 
Bygge- og Miljøcenter om projektet 
’Velfærdsforstadens bygningskultur’.
24. oktober
Evaluering af Bygningskultur 2015, 
Bygningskultur 2015.
12.-13. november
Kulturhistorisk orienteringsmøde, 
ODM.
8. december
Arbejdsmøde ang. Kulturmiljøer i by-
områder. Kulturhistorisk planlægning, 
Esbjerg Kommune og Sydvestjydske 
Museer.

Jens Henrik Jønsson
24.-28. marts
Kursus for tilsynsførende med frede-
de fortidsminder, Kulturstyrelsen, til- 
synsteamet. Kulturstyrelsen, Kbh.
23. maj
Netværksmøde: Ældre stenalder. 
SAXO-instituttet, Københavns Univer- 
sitet.

Jonas Sigurdsson
17. marts
Foredrag om arkæologiske udgravnin-
ger for Stenløse Historiske Forening. 
Stenløse.
10. september
Foredrag: Håndværk i oldtiden. Krop-
pedal Museum.
12.-13. november
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

Lars Spatzek
20. februar
Rundvisning, Høje-Taastrup Kirke for 
Hedeboegnens Slægtsforskningsfor-
ening.

24. februar
Dirigent og ordstyrer på Frivilligheds-
dagens generalforsamling, Taastrup 
Medborgerhus.
24. februar
Byvandring og rundvisning, Ældre 
Sagen Taastrup.
2. maj
Byvandring, Taastrup Valby samt 
Blaakildegaard.
26.maj
Byvandring, Taastrup Valby samt 
Blaakildegaard.
4. juni
Taastrup Rotary Klub, foredrag om 
Taastrups historie.
21. august
Foredrag og rundvisning, Taastrup 
Nykirkes ældreklub.
25.-29. august
Foredrag og byvandringer for Charlot-
teskolen 6. klasser.
29. september
Rundvisning, byvandring i Taastrup 
Valby for Glostrup Seniorklub (SID).

Lene Skodborg
30. januar 
The Dangerous Museum, Rucmus.
10.-12. marts 
ODMs Internationale formidlings-
seminar: Why Exhibitions?

Linda Boye
7. marts
Temadag på Odense Bys Museer om 
’Fremtidens arkæologiske praksis’.  
Arrangeret af ODM og Kulturstyrel-
sen.
31. marts 
Temadag om Danefæ på Nationalmu-
seet.
5. april
Deltagelse i åbning af Fyrste-udstillin-
gen på Bredekærgård
28. april
PhD-forsvar, Rune Iversen, Køben-
havns Universitet
1. juni
Formidler på arrangementet ’Hvor 
boede de? Vikingerne i landskabet’
Arrangement under Danmarkshisto-
rien i Vestskoven.
27. juni
’Forskning på Museerne’. Temadag i 
Odense arrangeret af ODM og Kultur-
styrelsen.

13.-17. september
Deltagelse i Sachsersymposion i 
Warszawa.
29.-30. oktober
Netværksmøde,’ Møde i romersk tid’, 
Moesgård Museum.
Deltaget i en række møder med 
Kulturstyrelsen og andre museer 
om de nationale strategier for ældre 
jernalder.
Tillidshverv:
Repræsentantskabet for Danmarkshi-
storien i Vestskoven.
Kroppedals repræsentant for Skovrå-
det
Beskikket til censorkorpset i perioden 
2006-2018.
Sidder som Kroppedals repræsentant 
i museumssamarbejdet ’Sjællands 
Middelalder’.

Lotte Reedtz Sparrevohn 
26. februar
Møde om arkæologisk praksis for 
danske museer, Kulturstyrelsen.
4. marts
Præsentation af arkæologiske fund fra 
2. etape Frederikssundmotorvej på 
naboforumsmøde i Smørum.
22. marts
Deltagelse i åbning af Finder I noget? 
Arkæologi 2014 på Kroppedal.
5. april
Deltagelse i åbning af Fyrste-udstillin-
gen på Bredekærgård.
22. april
Seminar, ‘Archaeo-science’, Geolo-
gisk Museum.
28. april
PhD-forsvar, Rune Iversen, Køben-
havns Universitet.
29. april
Omvisning i ’ Finder I noget?’
8. maj
Møde, ’Neolitisk Netværk’, Moes-
gård.
13. maj
Omvisning for repræsentantskabet i 
’Finder I noget?
26. maj
Omvisning, Ledøje-Smørum Historisk 
Forening i ’Finder I noget?’
29. september 
Seminar, Naturvidenskab og arkæo-
logi, Århus Universitet.
30. oktober
Møde, Neolitisk Netværk, Vordingborg.
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Mads Dyhrfjeld-Johnsen
12. januar
Direkte radiointerview i P4 kaldet ’En 
fra samlingen’ om Ellekilde-fyrstens 
guldfingerring.
28. januar
Foredrag,’ Årets udgravninger 2013’, 
Kroppedal Museum.
5. april
Omvisning i Ellekilde-fyrsteudstilling, 
Bredekærgård.
22. april
Seminar, ‘Archaeo-science’, Geologisk 
Museum.
28. april
PhD-forsvar, Rune Iversen, Købehavns 
Universitet.
7. maj
Netværksmøde, ’Møde i romersk tid’, 
Nationalmuseet.
20. august
Omvisning, Borgmesteromvisning i El-
lekilde-fyrsteudstilling, Bredekærgård.
21. august
Omvisning, Borgmester-omvisning i 
Ellekilde-fyrsteudstilling, Bredekær-
gård.
26. august
Undervisning for Charlotteskolen, ’Ler 
i oldtiden’, Hedehusene Station.
27. august
Omvisning, Borgmesteromvisning i 
Ellekilde-fyrsteudstilling, Bredekær-
gård.
24. oktober
Seminar, Land og By, Baggersminde-
lejren, Dragør.
29.-30. oktober
Netværksmøde, ’Møde i romersk tid’, 
Moesgård Museum.
5. november
Foredrag/omvisning, ’Fyrsten fra 
Ishøj’, i Ellekilde-fyrsteudstilling, Bre-
dekærgård.
8. november
Omvisning, Ishøj kommune og 
venskabsby Bad Salzungen i Ellekilde-
udstilling, Bredekærgård.
12.-13. november
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

Maria Jacobsen
28. januar 
’Årets Udgravninger’, Kroppedal Mu-
seum (oplægsholder).

10. april
Foredrag om ’Solskiverne fra Lerhøj-
sager’ for Tværpilen, Tåstrup.
8. maj
Møde, Neolitisk Netværk, Moesgård.
15. maj
Stenalderseminar, Museum Lolland-
Falster.
29. september
Seminar, ’Naturvidenskab og arkæo-
logi’, Århus Universitet.
30. oktober
Møde, Neolitisk Netværk, Vordingborg.
12.-13. november
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding (oplægsholder (Mellemneoliti-
ske lerskiver)).

Mette Tapdrup Mortensen
30. januar
Seminar (medarrangør). ”The Dan-
gerous Museum. Museums in Public 
Debate”, RUCMUS, Roskilde.
31. januar
Seminar. “At skrive byhistorie”, Dansk 
Center for Byhistorie, Slagelse.
1. april
Seminar. “Sharing is caring”, DR-
byen, København
8. maj
Seminar. ”Museumssamarbejde i 
undervisningen”, RUCMUS, Roskilde.
27. august
Foredrag. ”Velfærdsbyen i det 20. år- 
hundrede”, 7 Hhx klasser, CPH WEST,  
Ishøj.
7. oktober
Seminar: ”Velfærdsstatens kulturarv 
– ældre, materialitet og aktiv aldring”, 
Nationalmuseet og Arbejdermuseet, 
København.
10. oktober
Omvisning. Tre gange omvisning i 
Ishøj Stories, 2a, 2b og 2c, Hhx, CPH 
WEST, Ishøj.
22. oktober
Foredrag. ”Fingerplan og forstadsliv”, 
Taastrup Bibliotek, Taastrup.
12.-13. november
Seminar. Kulturhistorisk orienterings-
møde, ODM, Kolding.
Tillidshverv
Medlem af redaktionen for Kultur-
studier.
Medlem af Dansk Komité for byhistorie.
Medlem af Byplanhistorisk Udvalg.
Beskikket til censorkorpset for historie 
for perioden 2014-2018.

Susan Pallesen
19. maj
Møde i arkæologisk GIS-forum & årlig 
generalforsamling i MUD, Kultursty-
relsen.
4. juni
Foredrag, ’Bondeliv i jernalderen’, 
Kroppedal Museum.
12.-13. november
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

Troels Øhlenschlæger
1. april
Seminar, ‘Sharing Is Caring’, DR Byen.
8. maj 2014
Interview af TV-Hovedstaden om 
Albertslund og Arkivet.
15.juni
Familieomvisning på Ellekildefyrste 
omvisning på Grøn Ishøj.
17. juni
Borgmester omvisning i Ellekilde-
fyrste udstilling, Bredekærgård.
25. august 2014
Interview af Radio Playback om Al-
bertslunds historiske udvikling
10. september
Byvandring, ’Albertslund Centrum 
som moderne kulturarv’. Albertslund - 
Vestegnens Kulturuge. 
4. oktober
Oplæg/udstilling ved Albertslund 
Boligselskabs 70 års jubilæumskonfe-
rence om arbejdet med AB’s historie.
29.-30. november
Nisseforedrag i sadelrummet for børn 
på Bredekærgårds julemarked.
8. december
Foredrag, ’Om årets indleveringer 
Albertslund’ – Albertslund Lokalhisto-
riske Forening. 
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Ansatte
Annemarie Bønnelycke,
Museumstekniker, fortidsmin-
der, registrering

Bjarne Dyfort
Museumstekniker, IT

Camilla Frellsen
Museumsinspektør, nyere tid

Celine Vacher
Museumsassistent

Christa Rosager
Registrator

Darius Monfared
Arkivleder

Helena Skau
Regnskabs- og lønmedarbejder

Henrik Fredborg Nyklit
Bygningsforvaltning og uden-
omsarealer

Inge Vest-Andersen
Butiksansvarlig

Jan Bjarne Poulsen
Museumstekniker, opmåling

Jens Kjær Nielsen
Arkivassistent

Jens Tarp
Økonomiansvarlig, økonomi og 
administration

Kenneth Faye Paulmann
Museumstekniker, bygningsfor-
valtning og magasintilsyn

Lars Buus Graeser
Museumschef

Lars Hansen
Arkivassistent

Lars Occhionero
Museumsinspektør, astronomi

Lars Ljungmann Spatzek
Arkivleder

Lene Skodborg
Museumsinspektør, nyere tid og
formidling

Linda Boye
Museumsinspektør, arkæologi 
og forskning

Lotte Reedz Sparrevohn
Museumsinspektør, arkæologi

Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen
Museumsinspektør, arkæologi

Mads Thernøe
Museumsinspektør, formidling
og skoletjeneste

Maria Lisette Jacobsen
Museumsinspektør, arkæologi

Martin Rav
Kontorassistent

Mette Tapdrup Mortensen
Museumsinspektør, nyere tid,
Forskning og formidlingskoor-
dinering

Mette Wethje Skjødt
Konserveringstekniker

Pernille Kokfelt
Konserveringstekniker

Sarah Yigsaw
Museumsinspektør, formidling
og skoletjeneste

Signe G. Schmidt
Vikar for arkivleder i Herlev

Susan Pallesen
Museumsinspektør, Arkæologi

Troels Torp Øhlenschlæger
Arkivar

Projektansatte
Christina Marie Lütken
Arkæologi

Jens Henrik Jønsson
Akæologi

Jonas Hasemann Sigurdsson
Arkæologi

Mette Brosolat Ohlsen
Arkæologi

Timelønnede
Ditte Kroner Gaarde
Gitte L. Hjortlund
Hanna Louise Nielsen
Jacob V. Clausen
Jonas Holm Jæger
Lene Blindbæk
Louise Melchior Rasmussen
Michala Haarding Larsen
Morten Henneberd Knudsen
Nikolai Fenger Pedersen
Pernille Denise Frederiksen
Sara Juel Andersen
Trine Outzen
Veronica Johansen

Personale i 2014
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Butik og omvisning
Gerd Have
Ida Friisberg
Jeanette E Koch
Jonas Christensen
Karen Søndergaard 
Lærke Palm
Maja W. Brandt
Margrethe Winther Brandt
Michala Harding Larsen
Nanna Høyberg Pedersen
Rasmus Christensen
Ulla Cordz

Jobskabelse og praktik
Anne Grethe Larsen
Hans Mølgaard
Jørgen G. Bramsen
Jørn Lingaard 
Karl Vistisen
Katrine Becker
Kim Gersler Urplante
Meltem Koyuncu
Sara Holm-Meyer
Sille Jarner
Signe Gissel Schmidt
Toke Østergård
Tue Danielsen
Walter G. Madsen

Udpeget af Albertslund og Høje-Taastrup 
Kommuner

Nils Engberg, formand
museumsinspektør, Nationalmuseet

Udpeget til bestyrelsen af Albertslund 
Kommune

Jette Kammer Jensen
sekretariatschef, AOF Danmark

Lars Falsig Pedersen
fhv. kommunaldirektør

Udpeget til bestyrelsen af Høje-Taastrup 
Kommune

Maj-Britt Hartvig
offentligt ansat

Otto Vinter
civilingeniør, Kulturelt Samråd samt Folkeoplysnings-
udvalget for Høje Taastrup Kommune

Valgt til bestyrelsen af Kroppedals 
Repræsentantskab

Nils Engberg
museumsinspektør, Nationalmuseet

Ole Henningsen
civilingeniør, formand for Ole Rømers Venner

Søren Kristian Lynggaard (suppleant)
civilingeniør, Københavns Astronomiske Forening

Klaus Myntzberg (suppleant)
Leder af Vikingelandsbyen i Albertslund

Bestyrelse
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Folkelige foreninger
Albertslund Bibliotek
Stadsbibliotekar Niels Dejgaard

Albertslund Lokalhistoriske Forening
Formand Per Nielson
Næstformand Per Gustafsson

Arkæologiklubben Flækken
Jette Svane Hansen

Danmarkshistorien i Vestskoven
Eva Møller

Foreningen Ole Rømers Venner
Ole Henningsen

Historisk Selskab for Glostrup, Brøndby, Albertslund og 
Vallensbæk
Bent Pedersen

Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening
Kasserer Fredy Olsen
Jørn Jordan-Knudsen

Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Bibliotekschef Tine Brings Brock

Høje-Taastrup Billedskole
Skoleleder Berit Nørgaard

Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune
Formand Ruth Trier

Kulturhuset Birkelundgaard
Formand Jørn Jensby

Ledøje-Smørum Historisk Forening
Formand Anni Agerskov
Næstformand Inga Nielsen

Københavns Astronomiske Forening
Søren Kristian Lynggaard

Rødovre Lokalhistoriske Forening
Vakant

Stenløse Historiske Forening
Preben Stenalt

Tværpilen – Høje Taastrup
Ann Welling
Nina Bech

Vestvoldens Venner
Peder Ellegaard Larsen

Vikingelandsbyen
Klaus Mynzberg

Vikingelandsbyens Venner
Susanne Elm

Ølstykke Historiske Forening
Arne Würtzen

Kroppedal Museums 
repræsentantskab 2015
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Institutioner og lignende
Astronomisk Observatorium, Københavns Universitet
Erik Høg

Det kongelige Bibliotek
Ivan Boserup

DTV, Danmarks Tekniske Videncenter
Annette Winkel Schwarz

Geodatastyrelsen
Vakant

Konservatorskolen
Helge Brinch Madsen

Landsarkivet for Sjælland
Erik Nørr

Malmø Museer
Anders Reisnart

Rådvadcentret, Håndværk
Søren Vadstrup

Teknologisk Institut
Peter Cordsen

SAXO-instituttet, Københavns Universitet
Ulla Lund Hansen
Benedicte Fonnesbech-Wulff

Personlige medlemmer
Jens Christian Moesgaard
Jeppe Tønsberg
Knud Poder
Nils Engberg
Ole Thun
Peter Thorning Christensen
Poul Sverrild




