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OVERBLIK OG RESUMÉ
2016 var et driftigt og frugtbart arbejdsår for Kroppedal Museum. Mange faglige opgaver, især på 
det arkæologiske område, udvikling af og efterfølgende fundraising til nye store formidlingprojekter, 
etablering af en ny organisation og igangsættelse af et omfattende strategiarbejde, var kendetegnet 
for året.

En reorganisering af museets ledelse frigjorde både ressourcer til fagligt arbejde, udvikling og
administration. Den nye organisation blev gennemført i årets første kvartal og omfatter en teamledel-
se fordelt på museumschefen og administrationschefen, som med ansvar for henholdsvis den faglige 
virksomhed samt administration og økonomi refererer særskilt til museumsbestyrelsen.

I løbet af året blev der gennemført en række tiltag med henblik på at styrke museets økonomiske og 
administrative setup, hvilket har medført øget overblik og styring. Dette har positivt medvirket til stør-
re rationale i museets drift samt øget økonomisk råderum og likviditet.

I slutningen af året blev der de første af en række tiltrængte renoverings- og
moderniseringsarbejder på Kroppedals Allé iværksat. Det er hensigten, at der i 2017 lægges en plan 
for den indsats, der de kommende år skal sikre tidssvarende mere attraktive forhold for både publi-
kum og museets personale.

Altoverskyggende i 2016 var færdigudviklingen af formidlingsprojektet ’Vikingebro’ og ikke mindst, at 
det lykkedes at få projektet fuldt finansieret. Allerede i 2015 begyndte museet og Vikingelandsbyen 
i Albertslund at udarbejde projektet, og i slutningen af 2016 forelå de endelige tilsagn om støtte fra 
Nordea-fonden, Friluftsrådet, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Projektet, som i alt er finan-
sieret med ca. 14. mio. kr. begynder i 2017 og afsluttes i 2019.

Et andet spændende formidlingsprojekt så dagens lys i 2016. Som en del af DRs store satsning ’Histo-
rier om Danmark’ udviklede Kroppedal Museum udstillingen ’99xVSTGN’ – 15.000 års Danmarkshisto-
rie på Vestegnen’. Udstillingen, som blev til med støtte fra Nordea-fonden, Integrationsrådet i Høje-Ta-
astrup Kommune og Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune, fortæller gennem 99 genstande en 
anderledes historie om det mangfoldige liv, der har udspillet sig på Vestegnen fra stenalderen til i dag. 

Udstillingen åbner i foråret 2017. For både ’Vikingebro’ og ’99xVSTGN’ gælder, at disse har medført et 
omfattende samarbejde med- og nye relationer til bl.a. kommuner, foreninger og borgere.

Kendetegnende for de lokalhistoriske arkiver i 2016 var indlevering af et stort antal sager fra private 
borgere. Flere af disse indleveringer var meget omgangsrige og medfører et omfattende dokumenta-
tions- og registreringsarbejde. Arkiverne har stærke relationer til lokalsamfundene, og netop frivillige 
borgere er en forudsætning for det daglige arkivarbejde, hvor de er en værdifuld hjælp i forbindelse 
med de mange dokumentations og registreringsopgaver.

Det unikke samarbejde mellem museum og arkiver blev gennem udvikling og gennemførelse af fælles 
projekter videreudviklet i 2016, og det er hensigten at knytte arkiv- og museumsvirksomheden tættere 
sammen til glæde for kommuner og borgere.

I slutningen af året besluttede museets bestyrelse og ledelse, at påbegynde arbejdet med at udarbej-
de en ny vision og strategi for Kroppedal Museum. Særligt for museets og arkivernes formidling og 
publikumsrettede aktiviteter er der behov for at tegne en skarpere profil, at øge kendskabet til virk-
somheden og styrke Kroppedal Museums synlighed lokalt, regionalt og nationalt. Dette arbejde for-
ventes afsluttet i 2017.
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KROPPEDAL MUSEUM – UDVALGTE TAL 2016

Økonomi
Samlet omsætning 20.211.978
Samlede omkostninger 19.885.679

Besøgstal
Nedenfor fremgår antallet af besøgende – fysisk på museet, på arkiverne, på andre udstillingsplat-
forme ude i kommunerne, til skoletjeneste, undervisningsforløb og andre aktiviteter. Ved udstillinger 
og aktiviteter som er ubemandede og som finder sted på eksterne lokaliteter, hvor der registreres et 
generelt besøg, registrerer museet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen 10% af dette 
besøgstal.

Samlet besøgstal   2015     2016
Kroppedal Museum 7.817 6.305
Høje Taastrup 22.142 19.179
Albertslund 34.525 41.289
Herlev 6.096 16.367
Egedal 497 ------
Ishøj 2.656 1.926
I alt 73.733 85.066

Udstillinger    2015     2016
Kroppedal Museum 5508 5668
Høje Taastrup 19.227 16.667
Albertslund 31.559 37.431
Herlev 4.590 15.000
Ishøj 1.211 966
I alt 62.095 75.732

Arkiverne    2015     2016
Høje Taastrup  2.317  860
Albertslund 1.911 1.682
Ishøj 1.193 744
Herlev 1.443 1.367
I alt 6.864 4.653
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Skoletjenester   2015     2016
Skoletjeneste på 
Kroppedals Alle fra HTK, Alb. og 
andre kommuner: 

775 637

Skoletjeneste lokalt i HTK 53 619
Skoletjeneste lokalt i Alb. 352 1.018
Skoletjeneste lokalt i Ishøj 252 216
Miniplanetariet i HTK 545 1.110
Miniplanetariet i Alb. 703 1.158
Miniplanetariet andre steder ---- 506
Skoletjeneste andre lokationer 497 ----
Skoletjenesten i alt 3.177  5.264

På nettet:
Likes på Facebook 1048 pr 31.dec. 2016

OVERSIGT OVER UDSTILLINGER OG AKTIVITETER
Kroppedal Museum
Verdensrummets Mekanik, - Permanent udstilling
Ole Rømer og dansk astronomi. – Permanent udstilling
Finder I noget. – Særudstilling
Vikingerne i landskabet. Film/særudstilling
Denarskatten. – Særudstilling.
150 pilespidser fra bondestenalderen - Særudstilling
Kosmisk råstof. – En særudstilling om meteoritter
Baunehøjstillingen. – En særudstilling om et 1. verdenskrigs anlæg

Høje Taastrup, Blaakildegaard
Er du medlem? Foreningsliv i Høje Taastrup – Særudstilling
Vejen forbi - L.A. Ring i Høje Taastrup kommune. – permanent udstilling
Keramik i alle farver – særudstilling

Taastrup Bibliotek
Syberg keramik – særudstilling

Albertslund Rådhus
Albertslund før og nu. – En plancheudstilling

Albertslund Bibliotek
Jol. – Vikingernes jul. En særudstilling i samarbejde med Biblioteket og Vikingelandsbyen

Hersted Naturcenter
Vestskoven er borgernes skov, - permanent udstilling

Vikingelandsbyen
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Vikingeveje – nære forbindelser – særudstilling

Statsfængslet ved Vridsløselille
Bag tremmer – permanent udstilling

Ishøj, Bredekærgård
Fyrsten fra Ishøj- permanent udstilling
Daglig liv i jernalderen – permanent udstilling

Thorsbro vandværk
Åbent i det fredede maskinhus med autentisk interiør

Aktiviteter

Vinter
Stjerneaftener for børn, på Kroppedal Museum
Alm. Stjerneaftener på Kroppedal Museum
Vinterferie aktivitet. Lav din egen runepind
Mennesket i historien. Historisk workshop for 5.kl i Ishøj

Forår
Miniplanetariet opsat på skoler i Albertslund, Ishøj og Høje-Taastrup
Miniplanetariet opsat i City 2
Gadeastronomi i Høje-Taastrup og Albertslund
Solprojekt i udvalgte skoler i Høje-Taastrup og Albertslund
Påskeferie: Påskeharens hævn. Et påskeløb i Vestskoven
Forårsfest på Bredekærgård
Grøn Ishøj på Bredekærgård

Sommer
Ferieaktivitet: Hjælp husnissen Tuske med at finde sine venner musene.
Kresten på Bredekærgård. Historiebasen sat i spil

Efterår
Kend din by. Undervisning og byvandring for 3. kl. i Albertslund.
Børnebyråd i Albertslund
Miniplan. i Høje-Taastrup
Miniplan. i Albertslund
Miniplan på Birkerød bibliotek
Efterårsferie. Konservatoren arbejder. Præparatudgravning i udstillingen.
Efterårsferie på Bredekærgård. Børnerundvisning i Fyrste udstillingen
Høstfest på Bredekærgård. Præsentation af Landsbyens fortællinger.

Andre aktiviteter
Stjerneaftener i samarbejde med KAF, Kroppedal Museum
Danmarkshistorien i Vestskoven, årsarrangement
Vandtårnet i Taastrup set fra oven.
Kroppedal Grand Prix. Motionsløb for veterancykler. Kroppedal Museum
Årets udgravninger 2015, Kroppedal Museum
Åbne udgravninger for borgerne
Omvisninger i udstillinger
Guidede ture, byvandringer og foredrag

6 Årsberetning Kroppedal 2016



FORMIDLING OG PUBLIKUMSAKTIVITETER
Det store formidlingsprojekt Vikingebro, som Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund
gennemfører de kommende tre år, er i sin oprindelige tanke et ældre projekt. Vikingelandbyens stifter
og tidligere leder, Jørgen Poulsen, fostrede ideen om et vej- og brobyggeri i St. Vejleådalen – et
storstilet rekonstruktionsarbejde, som skulle sætte fokus på vikingernes transport og færdsel i
landskabet. Siden kom Vikingelandsbyens nuværende leder Klaus Mynzberg til, og i samarbejde med
museet blev de oprindelige ideer og planer videreudviklet og foldet ud til et større projekt. Udviklin-
gen af det nye projekt begyndte i 2015 og i midten af 2016 forelå en omfattende projektbeskrivelse, 
som dannede grundlag for den efterfølgende fundraising og finansiering. I slutningen af 2016 var 
projektet fuldt finansieret.

Kort beskrevet er projektets indhold følgende:

Tværs over Store Vejleådalen opføres en imponerende 700 meter lang rekonstruktion af
vikingetidens vej- og bro forløb. Med dette store borgerinddragende projekt som
omdrejningspunkt, vil vi kombinere direkte og digital naturformidling med særligt fokus på
naturen som både historisk og moderne ressource og råstof. Der skabes samtidig en dramatisk
digital fortælling om mennesket i vikingetiden der gennem fire skæbnefortællinger vil tage
afsæt i arkæologiske fund og lokaliteter i området. På Kroppedal Museum opsættes en ny
vikingetidsudstilling, der introducerer vikingetiden med særligt fokus på landtransport,
handel og internationale relationer.
På tre år vil vi skabe en unik og sammenhængende fortælling om mennesket og naturen på
Vestegnen for 1000 år siden.

Som et vigtigt element i det nye projekt er det hensigten, at 10.000 skolebørn fra Vestegnens skoler de
kommende tre år skal deltage i vej- og brobyggeriet, og at borgere og frivillige bidrager til projektets
mange tilbud og aktiviteter. Det er målsætningen at skabe en ny attraktion for alle Vestegnens
borgere og det er hensigten, at mangfoldigheden , energien og kvaliteterne i projektet kan skabe en
positiv spiral af gode oplevelser, læring og uddannelse, fællesskab, frivillighed, øget integration og
skabelsen af en stærkere lokal identitet.

Projektet skydes i gang den 1. januar 2017.
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Som et andet vigtigt formidlingstiltag begyndte planlægningen og udviklingen af udstillingen
99xVSTGN. Udstillingen er en en del af ’Historier om Danmark’ - et storstilet projekt mellem DR,
Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, der er støttet af Nordea-fonden. Ideen er, gennem hele
2017, at øge og styrke borgernes historiske bevidsthed og give dem en bedre forståelse for deres 
egen og vores fælles historie.

Udstillingen på Kroppedal Museum, som åbner den 1. april 2017, fortæller 15.000 års danmarkshisto-
rie på Københavns Vestegn fra istidsjægernes nomadeliv til Vestegnen som moderne forstadsland.
Udstillingen omfatter 99 genstande fra museets og arkivernes samlinger, fra omegnens kirker og
lokalhistoriske foreninger - og ikke mindst fra borgerne selv.
Projektet omfatter både en fysisk udstilling på museet, men også et digitalt univers, hvor borgerne,
enten i udstillingen eller hjemme i lænestolen, kan gå på opdagelse og søge mere viden i genstande-
ne. Der vil endvidere til udstillingen blive produceret et anderledes katalog, et skønlitterært værk, som
med udgangspunkt i de 99 genstande vil tage læseren med på en rejse på kryds og tværs af tid og 
sted. Udstillingsprojektet vil i løbet af 2017 blive fulgt op af andre borgerinddragende aktiviteter.

Den astronomiske formidling udfoldede sig i 2016 ved en række aktiviteter: Museets stjerneaftener
trak fulde huse og vores faste løbende tilbud til borgerne blev kvalificeret da museet, i samarbejde 
med KAF, gennem en bevilling fra Ellehammerfonden modtog støtte til nyt materiel.
Det astronomiske miniplanetarium, som er et highlight i museets formidling, blev i stor stil anvendt af
skolerne i Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner og blev i øvrigt udlejet til bl.a. biblioteker i
andre kommuner.

Med henblik på at styrke museets skoletjeneste blev der med støtte fra Nordea-fonden og Albertslund
og Høje-Taastrup kommuner, udviklet et nyt undervisningsmateriale ’Dagens stjerne: Solen’ og ind-
købt nyt materiel, som muliggør observationer og undervisning i dagstimerne. Projektet blev lanceret
gennem kampagner på skolerne og gadeastronomiarrangementer.
Endelig blev der i 2016 taget kontakt til Brorfelde Observatorium med det for øje at overveje
mulighederne for et strategisk samarbejde bl.a. vedrørende astronomisk formidling.

På listen ovenfor fremgår de mange publikumsrettede aktiviteter, Kroppedal Museum gennemførte i
2016. Flere aktiviteter blev gennemført i samarbejde og koordineret mellem museum og arkiver og
omfatter mange især lokale samarbejdspartnere.
Blandt disse kan nævnes KAF (Københavns Astronomiske Forening), Danmarkshistorien i Vestskoven,
Vikingelandsbyen i Albertslund, amatørarkæologiske foreninger, herunder Tværpilen, lokalhistoriske
foreninger, biblioteker og andre kulturinstitutioner, skoler og andre undervisningsinstitutioner,
boligforeninger og private borgere.
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Nyt astronomisk un-
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fra Nordea-fonden, 

Albertslund og 
Høje-Taastrup kom-

mune



UNDERSØGELSER OG FORVALTNING
Kroppedal Museum samarbejder med 16 Københavnske omegnskommuner vedrørende forvalt-
ning og undersøgelse af kulturarven (se venligst bilag). I 2016 behandlede museet i alt 8035 sager 
fordelt på lokal- og kommuneplaner og byggesager. For arkæologiens vedkommende udmøntede 
disse sig i 44 overvågninger og prøvegravninger samt 7 egentlige udgravninger.

Især to udgravninger skal nævnes: Ved Hveen Boulevard i Høje-Taastrup blev der udgravet et sjæl-
dent næsten 5000 år palisadeanlæg fra bondestenalderen. Anlægget har haft en anseelig størrelse 
og har bestået af 5 parallelle palisadeforløb. Ved indgangen til det store anlæg fandt arkæologerne 
mere end 150 lange, slanke pilespidser, som kan være udtryk for lokale krigshandlinger.

En anden spændende udgravning fandt sted ved Hvissinge i Glostrup ,hvor museets arkæologer
udgravede en næsten 2000 år gammel gravplads fra ældre romersk jernalder. Alle gravpladsens 8 
grave var jordfæstegrave, hvoraf to var bådegrave med dyreofre. De sjældne bådgrave bestod af
stammebåde, hugget ud af ét stykke træ hver. Blandt fundene var knive, lerkar og smykker. I en af
gravene lå 18 meget fine guldfolioperler, sandsynligvis fra et hårnet. Perlerne er antageligvis produ-
ceret i Sortehavslandende.

Museet foretager på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen tilsynet med de fredede fortidsminder i regi-
on Hovedstaden. I 2016 blev der gennemført 222 ordinære tilsyn. Især i Hillerød Kommune blev der 
gennemført mange tilsyn. Et af disse omfattede en senmiddelalderlig vejkiste, som oprindeligt har 
ledt vand fra Funkedammene til Frederiksborg Slot. Adgangen til stenkisten måtte ske gennem en 
kloakbrønd!

Museet har endvidere foretaget særlige tilsyn og dokumentationsopgaver for Slots- og Kulturstyrel-
sen vedr. Københavns Befæstning.
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De sidste års meget høje arkæologiske aktivitet har medført, at der gennem årene er opstået et
efterslæb vedrørende arkæologiske beretning. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen blev der i
2016 lagt en plan for afvikling af disse beretninger således, at efterslæbet vil være minimeret i 2017.
Gennem 2016 modtog museet et stort antal indleveringer fra de mange meget aktive
detektorarkæologer, der løbende bidrager til at øge vores viden om oldtiden. 
Det er et stort arbejde at håndtere de mange fund, der indleveres til danefævurdering, men samtidig 
drejer det sig ofte om meget fine genstande, som har uvurderlig betydning for museets forskning og 
formidling.

Særligt ét fund skal nævnes: Ved Ny Sperrestrup i Egedal Kommune fandt 3 detektorarkæologer 12
romerske sølvmønter, også kaldet denarer, som stammer fra perioden fra ca. 211 f.kr. En efterfølgen-
de prøveudgravning af området blotlagde endnu 40 mønter og således har skatten mindst bestået 
af 52 denarer. Fundene fra Ny Sperrestrup skal ses i sammenhæng med et større rigdomscenter fra 
romersk jernalder i Jørlundeområdet – et område, som vil have museets opmærksomhed i de kom-
mende år.

Afledt af nyere tids-projektet ’Velfærdsforstadens Bygningskultur 1945 – 2015’ indgik museet i 2016 i
en arbejdsgruppe sammen med Esbjerg Kommune, Sydvestjydske Museer og Slots- og Kulturstyrelsen
med henblik på at udvikle en dokumentationsmetode for traditionelle nyere tids kulturmiljøer.
Arbejdstitlen for projektet benævnes ’Esbjerg-metoden’.
Museet har i øvrigt i 2016 afholdt møder med samtlige planafdelinger i sit ansvarsområde. Dette er
sket for at få indsigt i kommunernes udfordringer og særlige interesser i forbindelse med den moder-
ne kulturarv og med den intention at styrke samarbejdet.
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Forrige side: Pilespidser 
fra Hven Boulevard. Denne 
side øverst: Kloakbrønden 

mellem Funkedammene og 
Frederiksborg Slot

Nederst: Denarer-fund fra 
Ny Sperrestrup.



REGISTRERING OG BEVARING
Museet foretager løbende registrering i REGIN og indberetning til Museernes Samlinger. Det samlede
indkalkulerede efterslæb er på mindre end 10 %, hvilket er tilfredsstillende.

Der blev i 2016 iværksat en gennemgang af museets astronomiske samling med det formål at skabe
overblik og foretage nyregistrering af samlingen. Dette arbejde vil, med undtagelse af enkelte sager,
blive afsluttet i begyndelse af 2017.

Som nævnt i sidste års beretning, skal det nuværende registreringssystem REGIN afløses af et nyt
nationalt system SARA. Landets statsanerkendte museer havde forventet, at skulle tage dette i
anvendelse i 2016, men på grund af systemfejl vil dette først ske i 2017.

Arbejdet i museets konserveringsværksted har i 2016 været præget af den høje arkæologiske aktivitet,
som har medført løbende konservering af jordfund. Museets konservator har endvidere været
beskæftiget med at føre tilsyn med samlingen og har medvirket i forbindelse med klargøring af fund 
til museets udstillinger.

Ved årsskiftet 2016 -2017 indgik museet aftale om overtagelse af nye magasinfaciliteter, som vil
muliggøre en rømning af kostbar plads på museet og utidssvarende lokaler i kommunerne. I
begyndelsen af 2017 tages de nye magasiner i brug.

14 Årsberetning Kroppedal 2016



FORSKNING
Publikationen ’Wealth and Prestige’, som omhandler gravmateriale fra romersk jernalder, blev fuldt
finansieret i 2016 og udkommer i 2017.
Det store katalog ’Hus og bolig i neolitikum og ældre bronzealder på den sjællandske øgruppe’ er
ligeledes fuldt finansieret og forventes at blive publiceret i 2017.
Der er i perioden 2014-2016 publiceret 13 fagfællebedømte publikationer, hvoraf 8 vedrører det
arkæologiske område. I forhold til at imødekomme Slots-og Kulturstyrelsens samlede krav om
publikation i perioden 2014–2018 er dette tilfredsstillende.

Museet har i 2016 planlagt, at der i 2017 påbegyndes en Ph.d. vedrørende det arkæologiske område.
Emnet vil være jernalderens hustypologier i det østsjællandske område og studiet vil være afsluttet i
2018.

Et nyt forskningsprojekt vedrørende nyere tid, ’Gør-Det-Selv-arbejde som kulturel praksis 1945-2015’,
modtog i 2016 en større bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg. Projektet bliver sat i gang i
2017 og afsluttes i begyndelsen af 2019.

KROPPEDALS ARKIVER
Generelt for arkiverne i Herlev, Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner gælder, at mange
indleveringer, registreringsopgaver og publikumsbetjening er vigtige driftsopgaver, som år efter år 
lægger beslag på stadig flere ressourcer. Arkiverne er traditionelt bemandet med få faste medarbej-
dere, og derfor er de frivilliges arbejde en stigende forudsætning for den daglige drift.

Skal arkivlederne også have ressourcer til at formidle den lokale kulturhistorie, vil der naturligt opstå
efterslæb især i forbindelse med registreringsopgaverne. Som et vigtigt formidlingsprojekt i 2016 
udkom monografien ’Den grønne Metropol’ – et værk på 800 sider om hovedstadsområdets grønne 
områder. Arkiver og museum bidrog med centrale artikler om Vestskoven, Store Vejleådal og Køge 
Bugt, ligesom Herlevarkivet deltog i redaktionen af bogen.

Fra de fire arkiver skal særligt nævnes:

Lokalhistorisk samling i Albertslund deltog i Vestegnens Kulturuges med temaet ’På Den Anden 
Side’ og i samarbejde med fængslets museumsudvalg blev der afholdt omvisninger i fængselsudstillin-
gen. Tidligere fængselsinspektør Ole Hansen fortalte indgående og levende om fængslets historie og 
arkivet supplerede med at vise diasshow med billeder af fængslet til de 80 tilhørere. Poul Pedersen fra 
museumsudvalget gik på en guidet tur rundt om fængselsmuren

I april måned gennemførte arkivet et foredrag om Tagsagen, Albertslund 1976-1980, bla. som en udlø-
ber af det samarbejde som arkiv og museum har haft med BO-Vest. Johnny Petersen og Stig Erichsen 
fortalte levende og personligt om aktionerne og de boligpolitiske forhandlinger i de intense år, samt 
om konflikten om finansieringen af renoveringen.

På Ishøj Lokalhistoriske Arkiv afsluttedes en omfattende modernisering, og der er dermed skabt et
væsentligt løft i arkivets faciliteter, hvilket giver mulighed for fremover at sikre arkivalier, skabe
overskuelighed i arbejdet og modtage publikum.
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”Historiebasen: Landsbyens fortælling” er et selvformidlende projekt, der er realiseret i 2016 som del 
af kommunens udvikling af formidlingsbaser på Bredekærgård. Projektet er støttet af Friluftsrådet og 
er realiseret i et samarbejde mellem Ishøj Teater, Kroppedal Museum og Ishøj Kommune, med base 
fra arkivet. Det er blevet til en rute i Tranegilde Landsby, som er blevet godt modtaget af landsbyens 
borgere, og tillige har skabt en samlet fremstilling af landsbyens historie, samt et trykt læringsmateri-
ale til brug for bl.a daginstitutioner. Arkivet har desuden budt ind med aktiviteter og udstillinger ved 
Forårsfest, Grøn Ishøj og Julestue.

Ishøj Lokalhistoriske Arkivs materiale er i stigende grad tilgængeligt på arkibas-netsiden Arkiv.dk og 
her er hovedparten af billedmaterialet publiceret og desuden kan man se links til TV-Ishøj udsendel-
ser. Billederne kan også ses direkte på museets hjemmeside. 1845 registreringer har været vist 4230 
gange (unikke visninger) i 2016, hvilket er en fordobling i forhold til året før.

Byhistorisk samling og Arkiv i Høje-Taastrup har i 2016 haft et meget stort antal indleveringer af
interessante og relevante arkivalier. Den store mængde indleverede arkivalier vil de kommende år 
medføre en omfattende registreringsindsats.

I 2016 markerede Taastrup Avis sine første 100 år, og arkivet leverede fotos og kopier af arkivalier, så
avisen kunne udkomme med et helt nummer, kun med lokalhistorien fra de 100 år.
Det store registreringsarbejde af Ole Rasch fotosamling kører på skinner. 7 dygtige frivillige møder op 
hver tirsdag og registrerer det store fotoarkiv, som rummer godt 300.000 negativer fra perioden 1969-
1996.

Estimeret vil dokumentationen af den store samling medføre 20.000 nye registreringer.
Vandtårnet i Taastrup har været åbnet for offentligheden i snart 10 år. Der er sket en markant udvik-
ling i besøgsantallet på åbningsdagene, der primært er 1. lørdag i sommerhalvåret. Typisk besøger 
40-70 personer tårnet i de få timer, der er åbent. Det er en frivilliggruppe, der varetager åbningstiden 
og uden deres store hjælp lod aktiviteten sig ikke gennemføre.

På Herlev Kommunes Lokalarkiv er der i 2016 satset på at styrke den digitale formidling. Arkivets
facebook-profil nåede i 2016 op på 1.300 følgere og arkivets opslag nåede 50.000 brugere.
Udover de daglige opgaver med registrering og publikumsbetjening har arkivets leder i løbet af året
været involveret i et omfattende redaktionsarbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen af
publikationen ’Den grønne Metropol’.
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BILAG

Kroppedal Museums ansvarsområde og hovedaktiviteter

Kroppedal Museum er et statsanerkendt museum som gennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling løser flg. opgaver:

•  Lokalhistorisk museum efter aftale med Høje-Taastrup og Albertslund Kommune.
•  Det arkæologiske ansvar efter aftale med Slots -og Kulturstyrelsen i kommunerne: 
•  Høje-Taastrup,Albertslund, Egedal, Vallensbæk, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Rødovre,  

 Gladsaxe, Ishøj,Herlev, Glostrup, Brøndby, Ballerup, Tårnby og Dragør.
•  Tilsynet med de fredede fortidsminder i hovedstadsregionen efter aftale med Slots- og
 Kulturstyrelsen samt udførelse af specielle rekvirerede opgaver
•  Nyere tids bygningsregistrering og dokumentation efter aftale med ovennævnte kommuner på  

 nær Tårnby og Dragør kommune.
•  Museum for dansk astronomihistorie med vægt på Ole Rømer og udstillingssted for Køben  

 havns Universitet, Astronomisk Observatorium

Virksomheden omfatter også de lokalhistoriske arkiver og samlinger for hhv. Høje-Taastrup, Alberts-
lund, Herlev og Ishøj kommuner. For sidstnævnte er der indgået aftale om ydelse af særlige opgaver 
vedr. formidling.
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Personale 2016

Ansatte
Bjarne Dyfort
Museumstekniker, IT

Bo Jensen
Arkæolog, undersøgelser

Camilla Frellsen
Museumsinspektør, nyere tid

Celine Vacher
Museumsassistent

Christa Rosager
Registrator

Darius Monfared
Arkivleder

Elin Søborg
Frivillig arkæolog BA

Helena Skau
Regnskabs- og lønmedarbejder

Helle Høegh Juulsgaard Mathiasen
Historiker

Henrik Fredborg Nyklit
Bygningsforvaltning og udenomsarealer

Inge Vest-Andersen
Butiksansvarlig

Jan Bjarne Poulsen
Museumstekniker, opmåling

Jens Kjær Nielsen
Arkivassistent

Jens Tarp
Økonomiansvarlig, økonomi og administration

Jonas Hasemann Sigurdsson
Museumsinspektør, arkæologi

Karsten Hansen
Bygningsforvaltning

Kenneth Faye Paulmann
Museumstekniker, bygningsforvaltning
og magasintilsyn

Lars Buus Graeser
Museumschef

Lars Hansen
Arkivassistent

Lars Occhionero
Museumsinspektør, astronomi

Lars Spatzek
Arkivleder

Lene Torrild
Administrationschef

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

Susan Pallesen
Museumsinspektør, arkæologi

Troels Torp Øhlenschlæger
Arkivleder

Projektansatte
Jens Henrik Jønsson
Museumsinspektør, arkæologi,
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Timelønnede
Ann Frijda Schmidt
Charlotte Firring Jensen
Dan Rasmus Winther
Daniel Toftegaard
Gitte L. Hjortlund
Hanna Louise Nielsen
Jens Nederby
Jonas Holm Jæger
Lisa Andersen
Malthe Groth
Morten Lustrup
Michala Haarding Larsen
Morten Henneberd Knudsen
Morten Lustrup
Nikolai Fenger Pedersen
Oliver Bjerregaard Fagerholt
Pernille Denise Frederiksen
Rasmus Mathiesen
Søren Pedersen

Butik og omvisning
Gerd Have
Jeanette E. Koch
Martti Holst Kristiansen
Margrethe Winther Brandt
Rosa Leuenbach
Steen Asger Jensen
Ulla Cordz
Åshild Danielsen

Jobskabelse og praktik
Casper Mose Hansen
Eva T. Åkesson
Helle H. J. Mathiasen
Henriette Heuser
Kirstine F. Albrechtsen
Majbritt Frisendal Riis
Margit Grim
Martin S. Peytz
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Publikationsliste 2016

Bo Jensen, ’Sacrifice or execution? Ritual violence in Viking Age Scandinavia’, i A. Piquer (red) ’After war:
archaeological approaches to violence’, Cambridge Scholars, Cambridge 2016

Darius Monfared, ‘Den grønne Metropol, Natur- og rekreative områder I hovedstadsmetropolen efter
1900’. Red. Caspar Christensen m.fl. 2016 (medlem af redaktionsgruppen)

Troels Øhlenschlæger, ’Store Vejleådal – set fra Albertslund’ i ’Den grønne Metropol, Natur og rekrea-
tive områder i hovedstadsmetropolen efter 1900’. Red. Caspar Christensen m.fl. 2016

Troels Øhlenschlæger, ’Naturparker i Albertslund ved Store Vejleå’ i Glimt fra Albertslunds historie,
Årsskrift 2016, Albertslunds lokalhistoriske Forening 2016.

Mette Tapdrup Mortensen, ’Fritidsliv ved Køge Bugt, Historien om Hartmannsgave’ i ’Den grønne
Metropol, Natur og rekreative områder i hovedstadsmetropolen efter 1900’. Red. Caspar Christensen 
m.fl. 2016

Museets bestyrelse:

Udpeget af Albertslund og Høje-Taastrup kommuner
Nils Engberg (formand)
Museumsinspektør, Nationalmuseet

Udpeget af Albertslund Kommune
Jette Kammer Jensen (næstformand)
Sekretariatschef
Lars Falsig Pedersen
Fhv. kommunaldirektør

Udpeget af Høje-Taastrup Kommune
Michael Bach
Bibliotekar
Otto Vinter
Civilingeniør, Kulturelt samråd samt Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

Valgt af Kroppedal Museums repræsentantskab
Ole Henningsen
Civilingeniør, formand for Ole Rømers Venner
Klaus Myntzberg
Leder af Vikingelandsbyen i Albertslund
Ruth Trier (suppleant)
Formand for Kulturelt Samråd, Høje-Taastrup Kommune
Søren Kristian Lynggaard (suppleant)
Civilingeniør, Københavns Astronomiske Forening

Valgt af medarbejderne
Linda Boye
Museumsinspektør
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Kroppedal Museums repræsentantskab 2016

Folkelige foreninger

Albertslund Bibliotek
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 Freddy 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
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Vestvoldens Venner
Peder Ellegaard Larsen

Vikingelandsbyen
Klaus Mynzberg

Vikingelandsbyens Venner
Danny Wangsøe

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

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

22 Årsberetning Kroppedal 2016



KROPPEDAL.DK
Kroppedals Allé 3

2630 Taastrup
Tlf. 43 30 30 00 / CVR: 26 58 90 00


