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2015
– overblik

En afgørende forudsætning for et frem-
tidigt succesfuldt samarbejde med kommu-
nerne 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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Året 2015 var for Kroppedal Museum præget af en særlig 
stram økonomisk styring. Der blev foretaget nødvendige 
tilpasninger og museets egenkapital blev styrket. Med de 
kommende års reduktion i statstilskuddet er det afgørende, 
at museet løbende tilpasser sin økonomi og foretager nød- 
vendige omstruktureringer, der sikrer den fremtidige bære-
dygtighed og opgaveløsning. Der vil derfor i 2016 fortsat 
være fokus på økonomistyring og optimering af ressour-
ceanvendelsen samtidig med, at indtægter og finansiering 
søges øget.

Museet har samarbejdsaftaler med fire kommuner. I 2015 
gav stifterkommunerne Høje-Taastrup og Albertslund til-
sagn om fortsat støtte og driftstilskud til museet. Samar-
bejdsaftalerne med Ishøj og Herlev Kommuner omfattende 
arkivdrift og formidling videreføres som hidtil.

Trods en stram økonomi var 2015 et aktivt og positivt 
driftsår for museet. De tidligere års høje bygherrefinansie-
rede udgravningsaktivitet fortsatte i 2015. Samtidig oplever 
museet i disse år en markant stigning af indleveret danefæ. 
Sidstnævnte skyldes de mange og dygtige amatørarkæolo-

ger som gennem detektorfund bidrager til vores viden om 
oldtiden.

Netop arkæologien er et stort potentiale for museets for-
midling og undervisning. De arkæologiske udgravninger 
rummer både teoretiske og praktiske aspekter for læring 
og imødekommer skolereformens krav til den fremtidige 
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undervisning. Som et eksempel på et meget vellykket un-
dervisningsforløb deltog 350 børn i løbet af en måned i en 
arkæologisk udgravning ved Egedal Rådhus. Forløbet, som 
var finansieret af Egedal Kommune, blev løbende formidlet 
på facebook og i lokalpressen. 

Med denne slags projekter, som i de kommende år vil blive 
tilbudt flere kommuner, lever museet op til målsætningen 
om at styrke skoletjenesten og samarbejdet med skolerne. 
Det er i den forbindelse positivt at kunne registrere, at mu-
seets besøgstal vedr. skoletjenesten er øget i 2015. Besøgs-
tallet på de digitale medier er ligeså øget og bekræfter disse 
mediers vigtige rolle i forhold til museets synlighed.

Især hvad angår den nyere kulturhistorie, perioden efter 
2. verdenskrig, er samarbejdet og koordineringen mellem 
museum og arkiver vigtigt og givende. Ved at koordinere 
og sætte museets og arkivernes viden i fælles spil kvalifi-
cerer vi formidlingen overfor borgerne. Som eksempler på 
projekter kan nævnes udstillingen ’Er du medlem?’ i Høje-
Taastrup og et formidlende indsamlingsprojekt i Albertslund 
hvor vores rullende ’historieværksted’ besøgte almennyttige 
boligkvarterer.

Som en del af den samlede målsætning om at styrke 
formidlingen blev der i 2015 taget skridt til at kvalificere 
museets astronomiske oplevelser. Vi ønsker, at flere skal 
have mulighed for at opleve og deltage i museets naturvi-
denskabelige formidling og vi arbejder for, at astronomien i 
højere grad skal aktivere brugerne.
Derfor er der i løbet af året blevet fundraiset midler således, 
at vi 2016 kan modernisere vores formidling og give flere 
borgere mulighed for med egne øjne at opleve univer-
set. F.eks. vil der blive indkøbt nyt materiel, der muliggør 
dagsobservationer og dermed gør astronomien mere rele-
vant i skoletjenesten.

Samarbejdet mellem Kroppedal Museum og Vikinge-
landsbyen i Albertslund har i 2015 i hovedsagen omfattet 
udviklingen af projektet ’Vikingevej og –bro’ . Projektets 
omdrejningspunkt er rekonstruktionen af vikingetidens 
vej og broforløb i Store Vejleådalen. Gennem denne faste 
forbindelse mellem de to institutioner er det hensigten, at 
udvikle ådalen som et sammenhængende rekreativt område 

hvor natur og kulturhistorie i samspil vil blive et spændende 
og anderledes tilbud til Vestegnens borgere. Projektet er 
allerede delvist finansieret gennem bevillinger fra Frilufts-
rådet, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og det for-
ventes at den resterende finansiering tilvejebringes i løbet 
af sommeren 2016.
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Kroppedal Museum er et statsanerkendt kul- 
turhistorisk museum og drives som en selv-
ejende institution. Museet løser sine opgaver 
i henhold til Museumslovens fem søjler – ind-
samling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling. 
Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske 
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 an-
svar for dansk astronomihistorie.

Kroppedal i tal
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2015 2014

Kroppedal Museum 7.817  7.317

Høje Taastrup 22.142 25.437

Albertslund
34.525 38.738

Herlev 6.096  1.091

Ishøj 2.656 18.033

Egedal 497   210

Gladsaxe Bibliotek --  3.713

Brorfelde Observatorium --   400

I alt besøg på Kroppedals udstillingssteder 73.733 94.939

Besøg på hjemmeside 124.793 98.130 

Likes på Facebook 773 473

Udstillinger 2015 2014

Kroppedal Museum 5.508  6.106

Høje-Taastrup 19.227 20.788

Albertslund 31.559 35.895

Herlev 1) 4.590 --

Ishøj 2) 1.211 15.426

Gladsaxe Bibliotek --  3.683

Egedal -- --

I alt besøg; udstillinger 62.095 81.190

Kroppedals besøgstal 2015
Nedenfor fremgår antallet af besøgende – fysisk på museet, 
på arkiverne, på andre udstillingsplatforme ude i kommu-
nerne, til skoletjeneste og undervisningsforløb og virtuelt 
på museets hjemmeside og Facebook. Ved udstillinger og 
aktiviteter som er ubemandede, men som finder sted på 

Formidlingsaktiviteter i tal
De 73.733 besøgende til Kroppedals udstillingssteder og 
formidlingsaktiviteter er i nedenstående oversigt fordelt på 
udstillinger, arkiver, skoletjenester og andre aktiviteter samt 
geografisk reference.

1) Der var i 2014 ingen udstillingsaktivitet på biblioteket
2) Det særligt høje besøgstal i 2014 skyldes udstillingen ’Ishøj Stories’ i Ishøj Bycenter. 
Besøgstallet registreret v. opsat tæller.

eksterne lokaliteter hvor der registreres et generelt besøg, 
registrerer museet i overensstemmelse med Slots- og Kul-
turstyrelsen 10 % af dette besøgstal. Ved ubemandede ud-
stillinger, f.eks. i det åbne byrum, registreres ikke besøgstal. 
Markante ændringer i besøgstallene, som ikke kan henføres 
til almindelige udsving er kommenteret ved noter.
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Arkiver 2015 2014

Høje Taastrup 2.317 3.661

Albertslund 1.911 1.761

Herlev 1.443 1.091

Ishøj 1.193 1.873

I alt besøg; arkiver 6.864 8.386

Skoletjenester 2015 2014

Skoletjeneste på Kroppedal for HTK og ALB. og 
andre kommuner

775 325

Skoletjeneste lokalt i Høje Taastrup 3) 53 478

Skoletjeneste lokalt i Albertslund 352 408

Skoletjeneste lokalt i Ishøj 252 400

Miniplanetarium i Høje Taastrup 545 295

Miniplanetarium i Albertslund 703 494

Skoletjeneste på andre lokationer 497 --

I alt; skoletjenester 3.177 2.400

Andre aktiviteter, eks. foredrag og byvandringer 2015 2014

Kroppedal 662 886

Høje Taastrup 307 215

Albertslund 305 180

Herlev 63 --

Ishøj 323 334

Egedal -- 210

Gladsaxe --  30

Brorfelde Observatorium -- 400

I alt; andre aktiviteter 1.597 2.255

3) I 2014 gennemførte museet et særligt forløb med Charlotteskolen. Nedgangen i besøgstal-
let for skoletjenesten lokalt i Høje-Taastrup skal ses i sammenhæng med et øget  besøgstal 
for miniplanetariet og skoletjenesten på museets hovedadresse.

Økonomi 2015 2014

Samlet omsætning 17.343.573 kr. 19.960.593,27

Samlede omkostninger 16.923.947 kr. 20.179.930,44

Udvalgte økonomiske nøgletal
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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
Finder I noget? – Særudstilling
Vikingerne i landskabet. Film/særudstilling
Depotfund af stenøkser – Særudstilling

Høje Taastrup, Blaakildegaard
Er du medlem? Foreningsliv i Høje Taastrup – Særudstilling
Vejen forbi - L.A. Ring i Høje Taastrup Kommune – Perma-
nent udstilling
Keramik i alle farver – Særudstilling
Den gyldne mikrofon - Særudstilling

Taastrup bibliotek
Syberg Keramik – særudstilling

Albertslund bibliotek
1864, 1 nationale krig – Særudstilling
2 lokale skæbner – Særudstilling

Albertslund Centret
Albertslund før og nu – Særudstilling 

Hersted Naturcenter
Vestskoven er borgernes skov – Permanent udstilling

Vikingelandsbyen
Vikingeveje – 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
Dagligliv i jernalderen – Permanent udstilling

Ishøj Bycenter
Ishøj Stories, - særudstilling

Museumscyklen
En rullende udstilling i Albertslund
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Familieaktiviteter

Vinter
Stjerneaftner for børn, Kroppedal Museum
Alm. stjerneaftner, Kroppedal Museum
Miniplanetariet opsat på Albertslund bibliotek i vinterferien

Forår
Påskeharens hævn, GPS løb i Vestskoven
Børnerundvisninger i Fyrsten fra Ishøj, Bredekærgaard
Forårsfest, Bredekærgård
Grøn Ishøj, Bredekærgård

Sommer
Familierundvisning og Historie Krolf i haven, Kroppedal
Kresten på Bredekærgård, et opgaveløb rundt på Brede-
kærgård
Præsentation af Vikingevej og broprojekt, Albertslund 
Musikhus

Efterår
Instawalk, Gadehave kvarteret, Høje-Taastrup
Instawalk, Hedehusene, Høje-Taastrup
Børnebyrådet, Albertslund 
Lav din egen runepind, Kroppedal Museum
Børnerundvisning i Fyrsten fra Ishøj og romerske lege, 
Bredekærgård
Miniplanetariet, Albertslund
Miniplanetariet, Høje Taastrup
Børnefestivalen i Glostrup

Hugin og Munin
For børneklubben Hugin-Munin, som tæller 87 medlemmer, 
blev der afholdt 6 arrangementer:
Arkæologisk udgravning
Middelalderbyen Roskilde
Andelslandsbyen Nyvang
Astronomisk arrangement
På tur i den lokale oldtid
Hvordan holdt de varmen? – Mennesket i landskabet (i regi 
af Danmarkshistorien i Vestskoven) 

Andre aktiviteter 
Besøg af astronaut Andreas Mogensen på Kroppedal  
Museum

Stjerneaftner i samarbejde med KAF samt andre astronomi-
ske aktiviteter

Medvirket i Danmarkshistorien i Vestskoven. Årsarrange-
ment

Vandtårnet, Taastrup set fra oven.

Kroppedal Grand Prix. Motionsløb for veterancykler. 
Kroppedal Museum

Ole Rømers fødselsdag. Foredrag og gåtur. Kroppedal 
Museum.

Årets udgravninger 2014, Kroppedal Museum

Åbne udgravninger for borgerne

Omvisninger i udstillinger

Guidede ture og byvandringer
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Mennesker og bygninger 
igennem årtusinder

Viden og bevidsthed om den fælles kulturarv 
som identitetsskabende for den enkelte og 
som værdiskaber for lokalsamfundet og kom-
munen er en vigtig forudsætning for museets 
arbejde.
Hvad enten det drejer sig om oldtidens byg-
ningsspor og grave eller moderne industri- og 
bebyggelseshistorie er sporene efter menne-
skers færden i landskabet gennem tusinder 
af år, i fortid og samtid, grundlaget for vores 
fælles kulturarv.
’Mennesker og bygninger gennem årtusinder’ 
er derfor både rammen om den lokale fortæl-
ling og den historie som går på tværs af kom-
munerne 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 Slots- og Kulturstyrelsen og 
især kommunerne og deres forvaltninger de 
vigtigste samarbejdspartnere.
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Kulturarven i planlægningen
Museets arbejde med forvaltningen af kulturarven indebæ-
rer et tæt samarbejde med såvel private bygherrer som of-
fentlige myndigheder. Især samarbejdet med de kommunale 
planafdelinger er vigtigt og prioriteres højt. Samarbejdet 
omfatter primært planlægning og dispositioner der vedrø-
rer det åbne landskab, og som kan berøre fortidsminder, 
men også de moderne kulturmiljøer og ændringer i disse er 
genstand for et øget samarbejde.

Med udgangen af året afsluttede museet det 2-årige projekt 
’Velfærdsforstadens Bygningskultur 1945 – 2015’. Pro-
jektet, som omtales nedenfor, har til hensigt at kvalificere 
samarbejdet mellem museum og kommunale planafdelinger 
og styrke forvaltningen af den moderne kulturarv.

Museet har i 2015 modtaget og gennemset 6750 bygge-
sager. Heraf har museet foretaget sagsbehandling af 660 
sager i henhold til kapitel 8 i Museumsloven. Disse sager 
medførte 18 arkæologiske prøveudgravninger, 9 egentlige 
udgravninger og 4 overvågninger. Især i Egedal, Høje-Ta-
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astrup og Ishøj kommuner var der en høj aktivitet. Alene én 
sag i Ishøj (TAK 1668, Smågårde) omfatter 210.000 m2 og 
afsluttes først i 2016.

Kroppedal Museum foretager på vegne af Slots- og kultur-
styrelsen tilsynet med de fredede fortidsminder i Nord-
sjælland og på Bornholm. Der blev i 2015 foretaget 232 
almindelige tilsyn, heraf størstedelen på Bornholm, samt 
21 særlige tilsyn, såkaldte ad hoc-tilsyn. Tilsynet omfat-
ter 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 Slots- og 
kulturstyrelsen vedrørende dokumentation af anlæg og 
udarbejdelse af fredningstekster i forbindelse med Køben-
havns Befæstning. Det drejede sig om de militære anlæg på 
Saltholm og Tunestillingen. 

Indleveringer, undersøgelser og forskning
De mange nye arkæologiske fund og lokaliteter er fordelt 
over hele oldtiden. Fra jægerstenalder, hvor der i Vallens-
bæk Kommune blev fundet en groft tilhugget kerneøkse 
af flint, til vikingetid og middelalder hvor der bl.a. i Ishøj 
Kommune blev fundet hustomter. Det er dog traditionelt 
bebyggelsen fra jernalder og vikingetid der fylder i fundbil-
ledet og dokumenterer, at Vestegnen i denne periode af 
oldtiden var tæt befolket og præget af velstand. På billedet 
ses Banedanmarks anlægsarbejder ved Vestvolden, som 
blev overvåget af museet

Som nævnt indledningsvis var 2015 præget af mange fund 
og indleveringer fra aktive detektorfolk. Museet modtog i 
2015 350 indleveringer og det gode og spændende sam-
arbejde med de mange dygtige amatørarkæologer bidrager 
løbende til vores viden om oldtiden. 
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 Det er et stort arbejde at sortere i de mange indkomne 
fund og at få alt registreret. Hvert fund, der bliver afleveret 
til Kroppedal Museum til danefævurdering gennemgår en 
længere proces med bestemmelse og datering. Fundene 
skal fotograferes og indtastes i databasen REGIN inden de 
kan indtaster i Fund og Fortidsminder. Alle fund skal have 
GPS-koordinater, så de kan placeres korrekt på kort. Først 
derefter er fundene klar til at blive fremsendt til National-
museet. For tiden har Nationalmuseet to års ventetid på da-
nefæbehandling hvilket vidner om den meget høje aktivitet.
De mange nye detektorfolk og de mere erfarne detektor-
folk blev i årets løb inviteret til et detektorarrangement 
på museet, hvor vi gennemgik regler og især opmåling af 
fundene med GPS.

Det er et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, at museet i 
løbet af en given årrække publicerer et vist antal artikler 
og bøger. I perioden 2014-2016 vil der være publiceret 13 

fagfællebedømte publikationer, hvilket er meget tilfredsstil-
lende i forhold til det mål der skal nås i 2018.

Samarbejdet med Roskilde Museum og Københavns Uni-
versitet vedrørende publikation af Vindingegravpladsen fra 
romersk jernalder fortsætter. Kroppedal Museum og univer-
sitet vil i løbet af 2016 have færdiggjort deres bidrag til den 
samlede publikation, som forventes publiceret i 2017

Værket ’Wealth and Prestige’, som omhandler gravmateriale 
fra romersk jernalder , er færdigskrevet og der er igangsat 
fundraising til finansiering af trykkeomkostninger.

Publikationen ’Hus og bolig i neolitikum og ældre bronzeal-
der på den sjællandske øgruppe’ er færdigskrevet og ligger 
klar til publikation. Sammen med en række andre museer, 
herunder Nationalmuseet, søges nu fondsstøtte til trykning.
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I forbindelse med etablering af et nyt erhvervsområde i 
Ishøj har museet i 2015 været travlt beskæftiget med at 
udgrave et 21 hektar stort område. Udgravningen føjer 
sig til andre store udgravninger i kommunen og vidner om 
områdets intensive bebyggelse i jernalderen. Fund af lang-
huse, heraf nogle for Sjælland sjældne typer, affaldsgruber, 
keramik og bevaret træ samt en mindre gravplads udgør 
de store mængder af information, som skal bearbejdes og 
siden indgå i fortællingen om Ishøjs jernalderbønder

Smågårde 3 – en megaudgravning i Ishøj
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I samarbejde mellem museet og Lokalhistorisk Samling 
Albertslund er der påbegyndt et projekt der i de kommende 
år skal undersøge og formidle boligudviklingen i Albertslund 
Kommune med særligt henblik på de almennyttige boliger. 
I løbet af sommeren besøgte arkivets leder efter en stram 
køreplan flere bebyggelser i kommunen for at indsamle 
dokumentation og skabe opmærksomhed om projektet.

Boligudviklingen i Albertslund – museets 
rullende historie-værksted

Ved en mindre undersøgelse i Høje-Taastrup Kommune 
udgravede museets arkæologer et imponerende hus fra den 
ældre jernalder. Det ca. 2000 år gamle hus har antagelig 
rummet både beboelse og stald, og de næsten 200 m2 der 
har været under tag, har formentlig huset en betydningsfuld 
familie.

Stormandens hus i Årrøgle 
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Museet har på vegne af Slots-og Kulturstyrelsen ansvaret for tilsynet med 
de fredede fortidsminder i region Hovedstaden. I 2015 foretog museet 
232 ordinære tilsyn heraf de fleste på Bornholm. Størstedelen af de for-
tidsminder der tilses stammer fra oldtiden. Her er det dog en vandmølle fra 
Pedersker på Bornholm.

Tilsyn med fredede fortidsminder

I slutningen af 2015 afsluttede museet pro-
jektet ’Velfærdsforstadens bygningskultur 
1945 -2015. Med udgangspunkt i Ishøj og 
Ballerup Kommuners efterkrigsbebyggel-
ser havde projektet til formål at udvikle en 
arbejdsmetode til at kortlægge, beskrive og 
vurdere bevaringsværdier i de planlagte be-
byggelser i forstaden efter 1945. Dernæst 
at udvikle en samarbejdsform mellem plan-
afdeling og det statsanerkendte museum 
om sikring af kulturarven i planlægningen. 
Projektet, som er finansieret af Slots- og 
Kulturstyrelsen, er bl.a. gennemført i sam-
arbejde med Sydvestjyske Museer og vil 
blive præsenteret på et seminar i Esbjerg i 
starten af 2016 hvor samtlige kommunale 
planafdelinger og statsanerkendte museer 
vil være inviteret.

Værdisætning af den moderne 
kulturarv
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På lokaliteten Brøndbylund fandt museet 20 langhuse og 
18 grave fra jernalder og vikingetid. Gravene var meget 
forskellige og fremtrådte både som urnegrave, brandgrave 
og –pletter og en enkelt jordfæstegrav. På billederne ses 
en af brandgravene hvori der fandtes ødelagte bronzegen-
stande samt et vikingehus hvor de nu formuldede stolper er 
markeret.

Langhuse og grave fra Brøndby

I forbindelse med et renoveringsprojekt af Birkegården i 
Tårnby Kommune stødte bygherre på trækonstruktioner 
2-3 meter under gulvniveau. Museet blev tilkaldt og det 
viste sig at være en nyere brøndkasse bygget af genanvendt 
tømmer af bl.a. pommersk fyr. Træet fra brønden blev den-
drokronologisk (årringsdatering) dateret til perioden 1691 
– 1715.

Brønd fra Tårnby
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Det er sjældent til at forud-
sige hvad man støder på når 
skovlen stikkes i jorden. I 
Lyngby, ved Dyrehavegård, 
undersøgte arkæologerne en 
stensat grav fra bondesten-
alder eller tidlig bronze-alder. 
I forbindelse med denne 
udgravning blotlagdes hidtil 
ukendte militære anlæg fra 
1. verdenskrig hørende til 
Københavns Befæstning.

Skyttegrave fra 1. 
verdenskrig

Blandt de mere spektakulære 
fund, der er indleveret i 2015 
er disse skålspænder fra 
begyndelsen af vikingetid. De 
ca. 1200 år gamle spænder 
har været båret parvis af en 
kvinde, og har siddet på bry-
stet. De skålformede spæn-
der findes typisk i de rige 
grave fra perioden. Sammen 
med spænderne blev der ind-
leveret andet gravmateriale 
fra samme sted og da museet 
præcist ved hvor genstan-
dene er fundet, vil der snarest 
blive foretaget en arkæolo-
gisk prøveundersøgelse.

Skålformede spænder 
fra vikingetid
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De mest spektakulære danefæ-fund kommer oftest for 
dagen ved et tilfælde. Det gælder også disse 9 næsten 
6000 år gamle flintøkser fra bondestenalderen. En villaejer 
i Høje-Taastrup skulle tøjre trampolinen i haven og et spa-
destik under græsset lå de 9 økser! De er oprindeligt blevet 

nedgravet samlet som en ceremoniel handling eller måske 
som en skat, en værdi der kunne graves op på et senere 
tidspunkt. Øksefundet, som kort var udstillet på Kroppedal 
Museum, blev i 2015 kåret som nr. 8 på DK 4´s danefæ-
hitliste.

9 pragtøkser fra Høje-Taastrup
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Formidling og undervisning 
– tæt på borgerne

Kroppedal Museum gennemfører en 
varieret formidling, der omfatter udstillinger, 
omvisninger, undervisning og aktiviteter for 
børn og unge, publikationer, foredrag og andre 
publikumsrettede aktiviteter.
Der er fokus på at gennemføre formidlingen 
lokalt og at inddrage borgerne i museets 
mange aktiviteter.
I 2015 er der arbejdet med en ny strategi 
for museets formidling, som yderligere skal 
kvalificere formidlingen overfor kommunerne. 
Den overordnede målsætning vil være, at 
styrke kendskabet og tilhørsforholdet til 
museet og kulturarven blandt kommunernes 
borgere.
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I begyndelsen af 2015 vedtog museets bestyrelse nye 
4-årige målsætninger og strategier for formidlingen. Det 
forberedende arbejde blev gennemført med input fra muse-
ets repræsentantskab og i dialog med lokale politikere.
Følgende målsætninger vil være i fokus
• At sætte den lokale historie i et regionalt, nationalt og 

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

ling 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 gennem 

fundraising og bevillinger.
• At øge besøgstallet på Kroppedals Allé til 20.000 i 2018 
• Følgende strategiske indsatsområder vil være i fokus:
• Samarbejde med kommuner, lokale kulturinstitutioner, 

lokale og tværkommunale undervisningsinstitutioner. 
Der vil blive lagt særligt vægt på et styrket samarbejde 
med vores nabo Vikingelandsbyen

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

• Samarbejde med relevante foreninger indenfor folkeop-
lysningsområdet, amatørarkæologiske og astronomiske 
foreninger, herunder KAF, skal styrkes 

• Samarbejde med folkeskolen, der med reformen i højere 
grad vil gøre brug af kulturtilbud i nærområdet. Dernæst 
er der en stor gruppe borgere, der aldrig 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 bag-
grund.

Formidling 2015
De nye udstillingstiltag i 2015 omfattede i hovedsagen to 
udstillinger: ’Er du medlem?’ – en udstilling om forenings-
livet i Høje-Taastrup, som blev opsat på Blaakildegaard og 

’Albertslund før og nu’ – en plancheudstilling, som blev vist 
i 10 butikker i Albertslund Centrum. På Kroppedal Mu-
seum blev den arkæologiske udstilling suppleret med de 
nyeste fund af Danefæ. Bl.a. blev det unikke fund af 9 store 
pragtøkser fra Høje-Taastrup vist på museet inden det blev 
transporteret til videre behandling på Nationalmuseet.
Derudover har året været præget af en bred vifte af formid-
lings- og undervisningsaktiviteter, som museum og arkiver 
primært har gennemført lokalt i kommunerne. Den meget 
høje arkæologiske udgravningsaktivitet er blevet anvendt 
aktivt i museets formidling gennem åbent hus -arrange-
menter og undervisning. Målsætningen om at styrke den 
digitale formidling er især lykkedes på museets facebook-
profil hvor både museum og arkiver har været aktive.

Vedr. formidlingen er der i 2015 anvendt en del ressourcer 
på projektforberedelse og fundraising. Det store projekt 
’Vikingevej og –bro´ , som er budgetteret til ca 13 mio. kr, 
er kun delvist finansieret. I dialog med en større fond har 
Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum i løbet af året 
kvalificeret projektet og det forventes, at der fremsendes 
en ansøgning vedr. den øvrige finansiering inden sommer-
ferien 2016. 

Projektet har til hensigt at aktivere den nordlige del af Store 
Vejleådalen og sætte natur og kultur i spil med udgangs-
punkt i en brugerinddragende rekonstruktion af et næsten 
700 meter langt vej- og bro forløb fra vikingetiden. Kombi-
neret med direkte formidling i landskabet, digitale formid-
lingstilbud og nye udstillinger, er det visionen at skabe en 
anderledes og spændende oplevelse for borgerne.
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Den astronomiske formidling har et stort potentiale i 
forhold til at skabe oplevelser overfor borgerne. Med 
museets naturvidenskabelige ’ben’ har vi særlige mulighe-
der for formidling og undervisning, som adskiller sig fra det 
traditionelle kulturhistoriske museum. Der er derfor i 2015 
skabt nye projekter og ekstern finansiering til tiltag, som vil 
kvalificere den brede formidling i forbindelse med muse-
ets stjerneaftener og gadeastronomiske arrangementer. I 
den forbindelse er Københavns Astronomiske Forening en 
nær samarbejdspartner. Samtidig skal de nye tiltag, bl.a. i 
samarbejde med skolerne, styrke børn og unges interesse 
for naturvidenskaben.

Museets aktiviteter er løbende blevet markedsført gennem 
pressemeddelelser, annoncering i trykte og digitale kultur-
kalendere samt på museets egen hjemmeside og facebook-
profil.

I forhold til at opfylde museets målsætninger og strategier 
for formidlingen, herunder en styrkelse af skoletjeneste og 
lokal synlighed, er de gennemførte aktiviteter og de plan-
lagte projekter i fuld overensstemmelse. 



25

Ved et velbesøgt arrangement i Musikteatret i Albertslund 
den 15. januar 2015 præsenterede Danmarkshistorien i 
Vestskoven en ny bog med titlen ’Historien i landskabet’. 
Bogen er udgivet af Danmarkshistorien i Vestskoven og 
forfatter er Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum. Med 
bogen sættes der fokus på landskabets historie - hvordan er 
landskabet blev formet af menneskers virke gennem årtu-
sinder, og hvordan nutidens mennesker kan aflæse genera-
tioners brug og ændringer af landskabet. Bogen er på 135 
sider og rigt illustreret.

I løbet af 2015 er der afholdt flere åbent hus-arrange-
menter på museets udgravninger. Et af disse var et meget 
velbesøgt arrangement på udgravningen Årøgle i Taastrup 
hvor gæsterne bl.a. kunne se og høre om resterne af et over 
30 meter langt hus som allerede i jernalderen var brændt 
ned til grunden. Arrangementet blev afviklet i samarbejde 
med HOFOR A/S og Høje-Taastrup Kommune

Igennem flere år har Kroppedal Museum deltaget i Alberts-
lunds Børnebyråd. Her skal byens 6. klasser tage stilling 
til hvordan 100.000 kr skal bruges til et offentligt formål. 
Museets repræsentant gav et oplæg om byens historie og 
fungerede som embedsmand for de unge ’byrødder´.

Historien i landskabet

Åbent hus på udgravninger

Børnebyråd i Albertslund
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I samarbejde mellem arkiv og museum blev der gennem-
ført en række aktiviteter bl.a. i forbindelse med Grøn Ishøj 
og den traditionsrige forårsfest på Bredekærgård. Som et 
nyt skoletjenestetilbud blev der udviklet fire historiebaser, 
som formidler livet på gården gennem tiderne. Der blev 
endvidere, som en del af Ishøj Kulturpakke, truffet aftale 
med Ishøj Kommune om at samtlige kommunens 5. klasser 
besøger udstillingen ’Fyrsten fra Ishøj’ i 2016.

En mindre udstilling på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune 
viste et lille udsnit af de mange fund der er gjort i forbin-
delse med undersøgelserne af de arealer, der på sigt kom-
mer til at udgøre den nye bydel NærHeden. Udstillingen 
viste bl.a. flintredskaber og lerkar samt perler fra en bevaret 
barnegrav.

Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, besøgte 
museet d. 30. november 2015. Dagen startede i Alberts-
lund, hvor Andreas Mogensen holdt oplæg for samtlige af 
Albertslund Kommunes udskolingsklasser og gymnasier 

om hans 10-dages tur til den Internationale Rumstation. 
Efter dette arrangement kørte han til Kroppedal Museum, 
hvor der med deltagelse af borgmester Steen Christiansen 
blev budt på frokost. Efter omvisning på museet og et kort 
oplæg, besvarede Andreas Mogensen spørgsmål og gav 
autografer til de næsten 100 gæster der var mødt frem. 

Aktiviteter på Bredekærgård, Ishøj NærHeden – en ny bydel i Hedehusene

Astronomisk besøg på museet
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Udstillingen var et samarbejde mellem arkiv og 
museum og blev til med stor støtte fra foreninger 
og frivillige. I udstillingen fortælles om hvordan 
det varierede foreningsliv har blomstret siden 
midten af 1800 tallet, og hvorledes foreninger 
med vidt forskelligt formål har været med til at 
skabe udvikling og binde samfundet sammen.

I efteråret afviklede museets arkæologer undervisningsfor-
løb for 15 6. klasser i Egedal Kommune. Børnene fik bogsta-
velig talt jord under neglene og begejstringen var stor når 
der blev gjort fund af keramik og knogler fra jernalderen. 
Undervisningsforløbene blev suppleret med fast ’fredagså-
bent’ på udgravningen og en lille plancheudstilling på det 
nærliggende rådhus.

Arkæologi i børnehøjde

’Er du medlem?’ – en udstilling om foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune
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Henover sommeren kunne Albertslunds borgere opleve 10 
fortællinger om udviklingen af kommunens centrum. I 10 
butikker var der ophængt plancher som hver især fortalte 
en historie om byens udvikling fra 1960erne og frem. Den 
samlede udstilling vil i 2016 blive vist på Albertslund Råd-
hus.

Albertslund før og nu – rundt om Albertslund centrum

I samarbejde med Albertslund Bibliotek og deres Vidensa-
kademi deltog museet med bidrag om naturvidenskab og 
astronomi. Sammen med biblioteket deltog museet også i 
Naturvidenskabsfestivallen med bl.a. formidling om lysets 
tøven. I samarbejde med biblioteket er det hensigten at vi-
dereudvikle de naturvidenskabelige tilbud til børn og unge.

Vidensakademiet i Albertslund

Med støtte fra Høje-Taastrup Kommunes integrationspulje 
gennemførte arkiv og museum tre såkaldte instawalks med 
deltagelse af ca 50 skoleelever. Konceptet går ud på, at en 
gruppe mennesker mødes til en byvandring med et bestemt 
tema. En turleder fortæller om vandringens tema og delta-
gerne tager billeder, som derefter oploades på Instagram. 
Turene foregik i Gadehavekvarteret og i Hedehusene og 
blev gennemført i samarbejde med biblioteker og lokal-
historikere. Temaet var ’Kend din by’ og blandt de mange 
spændende fotos udvalgte deltagerne deres bedste, som 
siden blev udstillet på Hedehusene Station. På billedet ses 
det vindende foto.

Instawalk i Høje-Taastrup

I 2015 fik kroppedal Museum ny hjemmeside. En ny mere 
brugervenlig struktur og et tidssvarende design medførte 
en besøgsfremgang fra 98.130 i 2014 til 124.793 i 2015.

Ny Hjemmeside
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Registrering og bevaring 
Museet foretager løbende registrering i REGIN og indberet-
ning til Museernes Samlinger. Det samlede indkalkulerede 
efterslæb er på mindre end 10 % hvilket er tilfredsstillende. 
I slutningen af 2015 blev der taget fat på at planlægge en 
gennemgang af hele museets astronomiske samling. Denne 
iværksættes i 2016 og sker for at skabe overblik over 
samlingen, hvoraf store dele er indsamlet før Kroppedal 
Museum blev stiftet, samt for at klargøre samlingen til en 
konsekvent elektronisk registrering.

Det hidtidige nationale registreringssystem REGIN vil i de 
kommende år blive erstattet af et nyt registreringssystem, 
SARA. Museerne blev varslet herom i 2015 og det nye 
system vil blive introduceret i 2016.

Arbejdet i museets konserveringsværksted har fortsat i 
2015 været præget af den høje arkæologiske aktivitet, som 
medfører en løbende tilgang af genstande som skal stabili-
seres og konserveres. Her kan bl.a. nævnes en fin benkam 
fra middelalder og dokumentation af træ fra brøndkasser i 
Ballerup og Tårnby. Derudover hjemtages mange fund som 
præparater som siden udgraves i konserveringsværkstedet.

Der er i øvrigt ført løbende tilsyn med museets samlinger 
og konservatoren har medvirket i forbindelse med klar-
gøring og opsætning af udstillinger.
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Kroppedals arkiver
Arkiverne i Albertslund, Høje-Taastrup, 
Ishøj og Herlev kommuner er en integre-
ret del af Kroppedal Museum og arbej-
der 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 berigende for alle. Fag-
ligheder og kompetencer sættes i fælles 
spil gennem f.eks. undersøgelses- og 
formidlingsprojekter og i fællesskab er vi 
stærke lokale aktører i lokalsamfundene.

Arkiverne har en vigtig rolle som mu-
seets spydspidser i det lokale gennem 
den bynære placering og nære relation 
til borgerne. I en stadig mere og mere 
globaliseret verden bliver behovet for 
at søge tilbage til fortiden og dyrke det 
nære tilsvarende større. Det behov og 
den lyst hos borgerne er arkiverne per-
fekte 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 mellem 
arkivledere og –assistenter og museets teknikere og in-
spektører. Samarbejdet drejer sig både om udstillinger på 
de enkelte arkiver, spot-udstillinger på biblioteker og andre 
centrale steder i byrummene, produktion af infoskilte og 
kulturhistorieske ruter samt formidling på hjemmeside og 
facebook. 

Hjemmesiden arkiv.dk, som er en ny spændende platform 

for lokalhistorisk formidling, er kommet godt fra start på 
de fire arkiver – f.eks. kunne der på Lokalhistorisk Samling 
Albertslund registreres næsten 5000 visninger i 2015
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Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup 
2015 var på arkivet i Høje-Taastrup præget af mange og 
store indleveringer. Blandt disse kan nævnes arkivalier og 
fotos fra Hedelykke Andelsmejeri, flotte fotos fra Sloths 
Mejeri, Taastrup Kulturcenters arkiv, arkivet fra Balders-
brønde Bylaug og det komplette arkiv fra Taastrup Filmklub.
 
Sidst men ikke mindst fik arkivet efter aftale hjemtaget 
udvalgte dele fra Byggesagsarkivet, hvor vi fik 21 flyttekas-
ser med spændende materiale. Arkivet vil supplere digitali-
seringen af Byggesagsarkivet, som snart kan ses på Høje-
Taastrup Kommunes hjemmeside. 

Flere genstande blev i løbet af året indleveret til arkivet og 
supplerer nu Kroppedal Museums samling. Det drejer sig 
om Hedebo-syninger, keramik fra Syberg og Brack samt 
indkøb af et maleri af L.A. Ring, denne gang fra Fløng. Mid-
lerne hertil er kommet fra Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup 
Kommune.

Taastrup Vandtårn bliver drevet af Kroppedal sammen 
med lokale frivillige borgere, der passer åbningstiderne og 
kommer med gode ideer til, hvad man kan bruge tårnet 
til af forskellige aktiviteter. Vi har i 2015 oplevet et stadig 
stigende antal besøgende, specielt på de faste åbningstider 
om lørdagen, samt når der er begivenheder på Taastrup 
Hovedgade. På lørdagene er der på de to timer i snit 30-40 
besøgende, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Især tre særlige projekter har holdt arkivet beskæftiget 
i løbet af året: Hedehusene blev omfattet af Kløversti-

projektet og er nu en del af kommunens 24 kilometer lange 
stisystem bestående af fire Kløverstier. Borgmester Michael 
Ziegler klippede den 19. september under festlige former 
snoren til projektets sidste etape. Kroppedal Museum har 
været projektleder for hele projektet, som i hele forløbet 
har været understøttet af frivillige borgere.

Udstillingen ’Er du medlem?’, som er omtalt ovenfor, blev 
åbnet i Blaakildegaards særudstillingslokale og giver et ind-
blik i de mange lokale foreningers roller og mangfoldighed.

Sidst, men ikke mindst er arbejdet med at registrere foto-
graf Ole Rasch meget store samling af fotonegativer blevet 
videreført. Samlingen omfatter ca. 200.000 negativer fra 
perioden 1969 – 1996 og er en uvurderlig kilde for doku-
mentation af egnens historie. Mange frivillige yder en vær-
difuld hjælp til arbejdet. Ved at søge på arkiv.dk, Ole Rasch, 
kan man få indblik i samlingen.
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Ishøj Lokalhistoriske Arkiv
Året på arkivet har altovervejende været præget af ombyg-
ninger. Der blev etableret et kontor på arkivets 1. sal med 
glasparti ud mod publikumsområdet. Hele arkivet blev ma-
let og nyindrettet og fremtræder nu langt mere brugerven-
ligt. Der blev ligeså etableret et brandsikret magasinrum, og 
der er dermed skabt plads til nye 70 hyldemeter. Dermed 
er det blevet muligt for arkivet at samle arkivalier og fotos 
ét sted.

Trods ombygninger og byggerod har arkivet varetaget den 
daglige drift vedr. publikumsbetjening, modtagelse af indle-

Lokalhistorisk Samling Albertslund
Årets vigtigste begivenhed på Lokalhistorisk samling var 
markeringen af samlingens 40 års fødselsdag. Denne blev 
fejret på Albertslund bibliotek med miniudstilling, histo-
rieværksted og taler. Ved samme lejlighed blev Kroppedal 
Museums nye rullende ’historieværksted’ præsenteret for 
publikum.

Samlingen assisterede endvidere ’Historiegruppen’ der 
opsatte udstillingen’ Udflugt til en landsby’ samt bidrog til 
udstillingen på Albertslund Bibliotek; ’Lys i Albertslund’. 
Samlingens mange arkivalier indgik desuden i udstillingen 
’Albertslund før og nu’, som blev produceret sammen med 
museet.

Samlingen kunne i 2015 registrere en stigning i det almin-
delige besøgstal. Samtidig modtog Samlingen mange indle-
veringer, som har krævet et stort registreringsarbejde. Det 
er i den forbindelse glædeligt at mange frivillige assisterer 
med registreringen i ARKIBAS.

Særligt fire projekter har medført en aktiv indsamling og 
dokumentation. Det drejer sig om materialeindsamling til 
en kommende artikel om Store Vejleådalen, dokumenta-
tion bl.a. i form af interviews i forbindelse med lukningen 
af Vridsløselille Statsfængsel, interviews af flere personer 
vedr. ’Tagsagen’, historien om de utætte tage i 1970erne, 

samt projektet vedr. boligudviklingen i Albertslund, som i 
2015 blev skudt i gang med det rullende ’historieværksted’. 
Dette er nærmere omtalt ovenfor.

Arkivlederen har bidraget til det redaktionelle arbejde med 
årsskriftet ’Glimt fra Albertslund’, som udgives af Alberts-
lund Lokalhistoriske Forening, og har endvidere deltaget i 
flere af foreningen arrangementer.

Endelig skal nævnes, at der i løbet af året er blevet anvendt 
en del tid på at ordne Samlingens fjernarkiv samt tage de 
mange nye reolmeter i brug.
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Herlev Kommunes Lokalarkiv
På arkivet i Herlev var udstillingen ’Kvindestemmer’ årets 
mest markante begivenhed. Udstillingen, som blev vist på 
biblioteket, blev gennemført i samarbejde mellem lokalar-
kivet, museet og Herlev Bibliotek og markerede 100 året 
for danske kvinders valgret. Udstillingen var en del af den 
officielle fejring af 1915-Grundloven og blev åbnet af borg-
mester Thomas Gyldal Petersen.

veringer og registrering. Arkivpersonalet har ligeså deltaget 
i aktiviteterne på Bredkærgård f.eks forårsfesten og Grøn 
Ishøj og har foretaget omvisner i udstillingen ’Fyrsten fra 
Ishøj’. I samarbejde med museet er der blevet udviklet fort-
ællinger til ’Historiebasen’

Som et særligt tilbud, i forbindelse med Vestegnens Kultu-
ruge, afviklede arkivet i samarbejde med Ishøj Kulturcafé og 
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening et meget velbe-
søgt foredragsarrangement om Jægerkroen på Tranegilde 
Strandvej. 

Arkivet markerede 70-året for Danmarks besættelse ved et 
særarrangement i samarbejde med Herlev Jazzklub hvor der 
blev spillet hits, vist billeder og fortalt i historier fra besæt-
telsestiden. Af andre aktiviteter skal nævnes byvandringer 
i forbindelse med Herlev Festuge, deltagelse i ’ Massakre 
i Herlev – en Blairwitchfortolkning af Svenskekrigene’, et 
filmprojekt for unge samt arkivets løbende samarbejde med 
Herlev Bladet om ugenlige temavisninger i lokalavisen.

Som et særligt registreringsprojekt kan nævnes scanning og 
dokumentation af ca. 2000 fotos fra Borgerdigeskolen og 
Tvedvangskolen.

Arkivets lokale opbakning kommer bl.a. til udtryk gennem 
tre faste frivillighedsgrupper, som deltager i det daglige 
arbejde og som medvirker til at synliggøre lokalhistorien. 
Arkivet har en egen facebook-profil med over 1000 følgere.
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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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Som nævnt ovenfor er der i løbet af året udviklet projek-
ter og fundraiset midler, der skal styrke den astronomiske 
formidling. Nordea Fonden har støttet indkøb af en solkik-
kert og andet materiel der skal gøre det muligt at foretage 
dagsobservationer, f.eks ved gadearrangementer, samt 
kvalificere vores astronomiske skoletjenestetilbud. Det nye 
tilbud vil blive præsenteret for skolerne ved en kampagne i 
foråret 2016.

En anden bevilling, fra Ellehammerfonden, har gjort det 
muligt at kvalificere kikkertmonteringen i vores observato-
rium og transmittere observationerne herfra ind i museets 
store mødesal. Dette muliggør at mange mennesker nu kan 
følge observationerne ’live’, og vi kan øge kapaciteten til 
vores arrangementer. I dag er det muligt at underholde ca. 
40 gæster til vores stjerneaftener – i fremtiden vil vi kunne 
fordoble dette besøgstal.

Museet oplever en tiltagende interesse fra borgerne for 
astronomien og det med egne øjne at se og opleve uni-
verset. I den forbindelse er museets miniplanetarium et 
spændende og meget efterspurgt tilbud især til skoler og 
undervisningsinstitutioner. Derfor indgår miniplanetariet 
som et fast tilbud i skoletjenesten og opsættes i faste uger i 
Albertslund og Høje-Taastrup kommuner hvor hundredevis 
af børn får en enestående oplevelse. I 2015 er planetariet 
blevet præsenteret i flere kom-
muner på Vestegnen og det er 
hensigten i 2016 at udbyde og 
markedsføre tilbuddet i større stil.

Museet gennemfører på egen 
hånd og indgår i samarbejde 
med andre i en række aktiviteter 
vedrørende den astronomiske 
formidling: Gadeastronomi (i år 
særligt solformørkelse) ,afholdelse 
af Ole Rømers fødselsdag, Natur-
videnskabsfestival, Vidensakade-
mi, Kosmosklubben (Astronomisk 
Selskab), Vinterferie med kometer, 
Pluto Flyby og et særligt arrange-
ment med Vikingelandsbyen om 
vikingernes skabelsesverden.

Et helt særligt supplement til museets samling skal nævnes: 
En smuk flydevægt fra 1700 tallet, som vi fik overdraget fra 
Told og Skat Museet. Instrumentet, som er af elfenben, er 
blevet brugt til at måle alkoholprocenter i spirituøse drikke.
 
I slutningen af året blev der etableret en kontakt mellem le-
delserne på Kroppedal Museum og Observatoriet Brorfelde 
og det blev aftalt at mødes i 2016 og afprøve muligheder 
for et strategisk samarbejde mellem de to institutioner. 

To foreninger er særlig vigtige for museets astronomiske 
virksomhed; Ole Rømers Venner og Københavns Astrono-
miske Forening (KAF). Særligt KAF yder en uvurderlig støtte 
til museet og indgår i mange af de astronomiske aktiviteter.
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Kroppedals formål og 
ansvarsområde

Bilag til Årsberetning 2015

Museet er en selvejende institution. Kroppedal 
er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, 
der er godkendt efter Museumslovens § 15, og 
løser sine opgaver i henhold til museumslovens 
fem søjler – indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling
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Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske og nyere tids 
opgaver i de københavnske omegnskommuner. Museets an-
svarsområde omfatter følgende kommuner for det arkæolo-
giske lovpligtige arbejde: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, 
Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, 
Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gentofte samt 
Tårnby og Dragør.

Yderligere gennemfører museet tilsynet med de fredede 
fortidsminder i Region Hovedstaden.

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

Kroppedal rådgiver om bevaring af bygninger, kulturmiljøer 
og kulturlandskaber.

Museet har ansvaret for dansk astronomihistorie med fokus 
på Ole Rømer og danske astronomer herefter. 
Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Ta-
astrup Kommuner. Museet driver derudover de lokalhistori-
ske samlinger og arkiver i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj 
og Herlev kommuner.
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Foredrag, indlæg og deltagelse i seminarer

Camilla Frellsen
28. januar. Seminar, Kommunalt net-
værk under Bygningskultur 2015
4-5. marts. Konference: Bygningsarvens 
værdi, arrangeret af Bygningskultur 
2015
26. marts. Kulturministeriets konferen-
ce om kommunale arkitekturpolitikker
8-9. april. Debatarrangementet ”Kultur-
arv – hvad samler og skiller os?”, Ishøj 
Bibliotek i forbindelse med Golden 
Days Festival
Debatpanelet sammen med bl. andre 
Marianne Jelved (moderator) og Mat-
thias Tesfaye.
12. maj. Seminar: Fremtidssikring af 
velfærdens bygningsarv arrangeret af 
Dansk Bygningsarv
19. august. Seminar, Kulturhistorisk 
planlægning
30. oktober. Seminar Kulturhistorisk 
planlægning
16. november. Seminar, Kommunalt 
netværk under Bygningskultur 2015
26. november. Konference. Bedre byg-
geskik jubilæum arrangeret af Bygnings-
kultur Danmark

Jens Henrik Jønsson
15. januar. Præsentation af bogen ”Hi-
storien i landskabet” og præsentation af 
projekt ”Vikingevej og bro i Store Vejle-
ådalen”. Musikteatret i Albertslund.
21. juni. 50 års jubilæum, Sagnlandet 
Lejre.

Jonas Sigurdsson
15. januar. Seminar, Danmarkshistorien i 
Vestskovens præsentation af ny bog og 
film om projektet Vikingevej og Vikinge-
bro i Store Vejleådalen, Albertslund 
Teater
21. januar. Foredrag, Årets udgravnin-
ger 2014, præsentation af Kroppedal 
Museums udgravningsaktivitet i 2014.
20. februar. Seminar, Vikingetid i 
Danmark – Stof til eftertanke, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.

Lars Occhionero
Like a rainbow in the Dark (Stjernernes 
farvelære, om spektroskopi):
24. april. Virum Gymnasium
21. september. Lindegårdsskolen, 
Lyngby
22. september. Egå Gymnasium, Egå
25. september. Kastrupgårdsskolen, 
Kastrup
19. november. Kulturhuset Birkelund-
gaard, Albertslund
Fiat Lux! (Om lysets fysik)
25. november. Studentermenigheden 
DTU
Vægtløs leg (Om vægtløshed og livet i 
rummet)
12. oktober. Horsens Bibliotek

Lars Spazek
13. januar. Omvisning Elmehuset, Bør-
nehave på Blaakildegaard
14. januar. Omvisning Elmehuset, Bør-
nehave i Taastrup Vandtårn
12. februar. Rundvisning (byvandring) i 
Charlotteager, Hedehusene
28. februar. Frivillighedsdagen, dirigent 
til generalforsamlingen
19. marts. Borgermøde, indlæg om  
Kaffesurrogatfabrikken Danmark
14. april. Omvisning af beboere fra 
Charlotteager på Blaakildegaard
16. april.Omvisning af Høje-Taastrup 
Turistforening i udstillingen ”Er Du 
Medlem?”
21. april. Omvisning, Borgerskolen, 
specialklasse, Taastrup Vandtårn
28. april. Rundvisning Instawalk – Gade- 
havegaard
3. juni.Charlotteskolen, indlæg om 
Langgaard familien til 6.-klasserne
6. juni. Rundvisning Byvandring, Taa-
strup
16.juni. Borgermøde, Kløverstierne i 
Hedehusene
11. juni. Omvisning på Blaakildegaard 
for Café Paraplyen
9. september. Rundvisning, Byvandring, 
Taastrup
16. september. Foredrag om kommun-
ens historie til sagsbehandlere fra Høje-

Taastrup Kommune på Blaakidlegaard
3. oktober. Foredrag om Taastrups 
historie for kollektivet på Valbyvej. 
Foregik på Blaakildegaard
7. oktober. Omvisning Børnehaven 
Lindetræet i Taastrup Vandtårn
14. oktober. Byvandring, Hedehusene 
”den blå sti”.

Linda Boye
15. januar. Arrangør af Danmarkshisto-
rien i Vestskovens præsentation af ny 
bog og film om projektet Vikingevej og 
Vikingebro i Store Vejleådalen, Alberts-
lund Teater
20. februar.Seminar, Vikingetid i Dan-
mark – Stof til eftertanke, SAXO-insti-
tuttet, Københavns Universitet.
22. april. Arrangør af detektor-aften for 
Kroppedals detektorfolk med foredrag
11. maj til 12. maj.Møde i samarbejds-
gruppen ”Møde i romersk tid”, Lund
7. juni. Medarrangør af Danmarkshisto-
rien i Vestskovens årsarrangement
5. september. Foredrag i Vikingelands-
byen om ”Vikingernes boliger”
28. oktober. Foredrag på Tværpilens 
jubilæumsdag om ”Aktuel Arkæologi”
3. november. Præsentation af danefæ-
fund for Dronningen
16.-17. november. ODM’s Faglige Orien-
teringsmøde. Kolding
2. december. Fosfatseminar, Haderslev
Øvrigt: Repr. i Danmarkshistorien i 
Vestskoven
Ansvarlig for museumsklubben Hugin 
og Munin
Kroppedal Museums repr. i den tvær-
museale gruppe ”Sjællands Middelalder”
Arbejdsgruppen under Kulturstyrelsens 
strategiarbejde vedr. ”Strategi for ældre 
Jernalder”
Beskikket censor 2006-2018

Lotte Reedtz Sparrevohn
15. januar. Indlæg om vikingegravplad-
sen Snubbekorsgård ved Danmarks-
historien i Vestskovens præsentation af 
ny bog og film om projektet Vikingevej 
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og Vikingebro i Store Vejleådalen, Al-
bertslund Teater
30. januar. PhD-forsvar, Lasse Søren-
sen, Nationalmuseet.
20. februar. Seminar, Vikingetid i 
Danmark – Stof til eftertanke, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.
19. maj. Stormøde for Sjællandske arkæ-
ologer, Næstved
22. oktober.Foredrag om udgravninger-
ne i forbindelse med 2. etape af Frede-
rikssundmotorvejen for Ledøje-Smørum 
Historisk Forening
28. oktober. Møde, Neolitisk Netværk, 
Hillerød.
16.-17. november. ODM’s Faglige Orien-
teringsmøde. Kolding.
17. november. Indlæg om ”Et halvcir-
kelformet anlæg fra yngre bronzealder” 
på ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.
2. december. Seminar, Fosfatananalyse 
som arkæologisk metode, Museum 
Sønderjylland, Haderslev.

Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen
15. januar. Seminar, Danmarkshistorien i 
Vestskovens præsentation af ny bog og 
film om projektet Vikingevej og Vikinge-
bro i Store Vejleådalen, Albertslund 
Teater
20. februar. Seminar, Vikingetid i 
Danmark – Stof til eftertanke, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.
8. april. Foredrag, Vikinger i Vest – med 
fokus på Shetlandsøerne. Tværpilen, 
Taastrup Bibliotek.
11.-12. maj. Netværksmøde, Møde i 
romersk tid. LUX, Lunds Universitet.
6. september. Formidlingsarrangement 
med fremvisning af fund og formidling 
af vigtige fund fra området ved Store 
Vejleå-dalen, Mosens Dag, Mødelokale 
ved spisestedet Mosen ved Tueholm Sø 
i Vallensbæk.
14.-20. september. Kongresdeltagelse, 
XXIII International Limes (Roman Fron-
tiers) Congress. Ingolstadt, Tyskland.
28. oktober. Foredrag, Multifunktio-
nelle mønter – en analyse og diskussion 

af de romerske mønter på den sjælland-
ske øgruppe i yngre romersk jernalder, 
Tværpilens 25-års Jubilæum, Taastrup 
Medborgerhus.

Maria Jacobsen
15. januar. Seminar, Danmarkshistorien i 
Vestskovens præsentation af ny bog og 
film om projektet Vikingevej og Vikinge-
bro i Store Vejleådalen, Albertslund 
Teater
3.- 4. februar. Tilsynskursus, Århus
20. februar. Seminar, Vikingetid i 
Danmark – Stof til eftertanke, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.
19. maj. Stormøde for Sjællandske arkæ-
ologer, Næstved
12. juli. Formidling til Åbning af Frede-
rikssundmotorvejen etape 2
28. oktober.Møde, Neolitisk Netværk, 
Hillerød.
19. november. Seminar: Pleje af fortids-
minder, Århus

Mette Tapdrup-Mortensen 
(Barsel 12. feb.-31.dec.)
19. januar. Seminar. Opstartsseminar 
på ph.d. projekt ”Omdannelse af 
forstadens industriområder i Loop 
City”, inviteret kommentator, Institut 
for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet.
23. januar. Seminar. Opstartsseminar 
”Research Network for Studies in 
the Curatorial”, FKK-støttet nordisk 
netværk, hvor Kroppedal Museum er in-
viteret med som deltager, Københavns 
Universitet.
I øvrigt: Medlem af redaktionen for 
Kulturstudier
Medlem af Dansk Komité for Byhistorie
Medlem af Byplanhistorisk Udvalg
Beskikket til censorkorpset for historie 
for perioden 2014-2018.

Troels Øhlenschlæger
26. januar. Afgivelse af årsberetning 
for Lokalhistorisk Samling, Albertslund 

Lokalhistoriske Forenings Generalfor-
samling
16. marts. Foredrag om Ishøjs historie 
set gennem udstillingen Ishøj Stories, 
Vejleå Kirke, højskoleeftermiddag
29. maj. HOKA (Hovedstadens Kulturhi-
storiske Arkiv) Seminar, Herlev Medbor-
gerhus
2 .juni. Foredrag – brug af arkiv.dk og 
Ishøj Lokalhistoriske Arkiv , Glashusets 
Ældrecafé, Ishøj.
7. september. Arrangør af foredrags-
aften om Jægerkroen (foredrag af Sven 
Hilskov), Ishøj Kulturcafé, (Vestegnens 
Kulturuge-arrangement)
26. oktober. Foredrag om Roskilde Kro, 
Damgårdshave Albertslund, Lokalhisto-
risk arrangement
30. oktober. Indlæg i TV-Ishøjs indslag 
om brug af arkiv.dk portal: ”Gamle Bil-
leder efterlyses
7. december. Foredrag: Om årets ind-
leveringer Albertslund – Albertslund 
Lokalhistoriske Forening 
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Ansatte
Annemarie Bønnelycke,
Museumstekniker, fortidsminder, 
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 udenoms-
arealer

Inge Vest-Andersen
Butiksansvarlig

Jan Bjarne Poulsen
Museumstekniker, opmåling

Jens Kjær Nielsen
Arkivassistent

Jens Tarp
Økonomiansvarlig, økonomi og admi-
nistration

Jonas Hasemann Sigurdsson
Museumsinspektør, arkæologi

Kenneth Faye Paulmann
Museumstekniker, bygningsforvaltning
og magasintilsyn

Lars Buus Graeser
Museumschef

Lars Hansen
Arkivassistent

Lars Occhionero
Museumsinspektør, astronomi

Lars Ljungmann Spatzek
Arkivleder

Lene Skodborg
Museumsinspektør, nyere tid 

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 og
forskning

Mette Wethje Skjødt
Konservator

Sille Jarner
Vikar for arkivleder

Susan Pallesen
Museumsinspektør, arkæologi

Troels Torp Øhlenschlæger
Arkivar

Projektansatte
Jens Henrik Jønsson
Museumsinspektør, arkæologi,

Timelønnede
Ann Frijda Schmidt
Caroline Faurskov Vedøe
Charlotte Firring
Dan Rasmus Winther
Gitte L. Hjortlund
Hanna Louise Nielsen
Jacob V. Clausen
Jonas Holm Jæger
Malthe Groth
Morten Lustrup
Michala Haarding Larsen

Personale i 2015
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Udpeget af Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner

Nils Engberg, formand
Museumsinspektør, Nationalmuseet

Udpeget til bestyrelsen af Albertslund Kommune

Jette Kammer Jensen, næstformand
Sekretariatschef

Lars Falsig Pedersen
Fhv. kommunaldirektør

Udpeget til bestyrelsen af Høje-Taastrup Kommune

Maj-Britt Hartvig
Offentligt ansat, fratrådt den 8. oktober 2015

Michael Bach
Bibliotekar, tiltrådt den 8. oktober 2015

Otto Vinter
Civilingeniør, Kulturelt Samråd samt Folkeoplysningsudval-
get 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 Mynzberg (suppleant)
Leder af Vikingelandsbyen i Albertslund

Valgt som tilforordnet bestyrelsen af medarbejderne på 
Kroppedal Museum

Linda Boye 
Museumsinspektør, Kroppedal Museum.

Bestyrelse i 2015
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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, afløst af DannyWangsøe

Ølstykke Historiske Forening
Arne Würtzen

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

Kroppedal Museums repræsentantskab 2015
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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




