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2013
– overblik

Intro: 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 starten af 2013 forelå den Politiske Styregruppes rap-
port vedr. Kroppedal Museums strategiske udvikling i 
kommunalt regi. Den Politiske Styregruppe var i 2012 
blevet nedsat på initiativ af Høje-Taastrup og Albertslund 
kommuner med repræsentation af formændene fra de 
to kommuners kulturudvalg, forvaltningscheferne samt 
repræsentanter fra museets bestyrelse og ledelse.
Rapportens overordnede konklusion opfordrer til et øget 
samarbejde med kommunerne primært vedrørende for-
midling og et stærkere fokus på brugerinddragelse og 
samarbejde med frivillige.
Som en af de væsentligste indstillinger i rapporten skal 
museet ’lægge en strategiplan for tilknytning af flere 
tilskudskommuner’.  Museets bestyrelse og ledelse 
har i 2013 arbejdet med mulige modeller for samar-
bejde med henblik på, at indlede forhandlinger med 
nye potentielle samarbejdskommuner i 2014.

Ved årsskiftet 2010-2011 blev Kroppedal Museum kvali-
tetsvurderet af Kulturstyrelsen. Vurderingen, som gene-
relt var positiv, omfattede enkelte forhold, som museet 
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blev bedt om at følge op på og kvalificere. I 2013 gjorde 
museet rede for og fik godkendt sin opfølgning, og kvali-
tetsvurderingen var dermed afsluttet.

Den meget høje arkæologiske aktivitet, som prægede 
2012, fortsatte uformindsket i 2013. Hvor der i 2012 blev 
gennemført et stort antal prøveundersøgelser, blev 2013 
præget af flere egentlige større udgravninger i forbindel-
se med anlæggelsen af Frederikssundsmotorvejens 2. 
etape og Ringstedbanen. De arkæologiske undersøgel-
ser (i alt 36) har gennem året holdt museets arkæologer, 
teknikere og et stort antal projektansatte travlt beskæf-
tiget. Samtidig er vores viden om Københavns Omegn 
og dens tidligste historie blevet tilført nye vigtige brikker. 
De foreløbige resultater af museets undersøgelser vil 
blive formidlet i 2014.

Velfærdsstatens udvikling og Forstadens bygningskultur 
er et vigtigt fokus for museet i forbindelse med doku-
mentationen og formidlingen af den moderne kulturarv. 
Med henblik på at kvalificere dette arbejde, formulerede 
museet i 2013 et pilotprojekt i samarbejde med udvalgte 
kommuner i Københavns Omegn. Gennem projektet 
udvikles nye metoder til udpegning og værdisætning af 
bygningskulturen fra 1945 - 2015. Dette sker for at sik-
re bevaring af væsentlig kulturarv i kommunerne, men 
også i bestræbelsen på fremadrettet at kunne formidle 
denne overfor borgerne. Projektet er primært finansieret 
af Kulturstyrelsen og påbegyndes i 2014. 

Arkiverne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Herlev 
kommuner er en integreret del af Kroppedal Museum, og 
arbejder indbyrdes koordineret. Det er en målsætning, at 

arkiverne skal fungere som lokale formidlingsplatforme 
og som museets ’forlængede arm’ ind i lokalsamfundet.
Der er derfor et tæt samarbejde mellem arkivernes og 
museets personale især vedrørende den lokalt baserede 
formidling.

Museet har fortsat sin besøgsfremgang i 2013 med et 
samlet besøgstal på 75.368 mod 65.324  i 2012. Frem-
gangen skyldes både et øget besøgstal på hovedadres-
sen Kroppedal og på de borgernære udstillingsplatforme 
i Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner.  Her 
skal især nævnes udstillingen ’Alletiders Samlinger’ på 
Kroppedal, hvor et stort antal frivillige var involveret i pro-
duktionen. Derudover var museets astronomiske minip-
lanetarium meget efterspurgt i kommunerne, og endelig 
blev særudstillingen af ’Fyrsten fra Ishøj’ på Glyptoteket 
i København en stor succes.
Museets astronomiske formidling ved ugentlige stjer-
neaftener blev i 2013 kvalificeret i samarbejde med 
Københavns Astronomiske Forening, hvilket har øget 
interessen markant for astronomi og stjernekiggeri hos 
museets gæster.  
Den digitale formidling blev i slutningen af året styrket 
ved introduktionen af en Facebookprofil; se facebook.
com/kroppedal
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Kroppedal Museum er et stats-
anerkendt 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 
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 ansvar for dansk 
astronomihistorie.

Kroppedal i tal
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2013 2012

Kroppedal Museum 9.620 7.800

Høje Taastrup 25.005 21.610

Albertslund 30.137 26.336

Herlev 1.473 1.657

Ishøj 5.695 7.622

Glyptoteket 3.088

Hvidovre 299

København 350

i alt besøg på Kroppedals udstillingssteder 75.368 65.324

Besøg på hjemmesiderne 109.096
1/3 nye 
besøg

116.246

Udstillinger 2013 2012

Kroppedal Museum 7.948 7.030

Høje-Taastrup 21.205 18.268

Albertslund 27.473 23.751

Herlev -- 132

Ishøj 4.098 6.625

Glyptoteket 3.088

i alt besøg; udstillinger 63.812 55.806

Kroppedals besøgstal 2013
Antallet af besøgende – fysisk på museet, på arkiverne, 
på andre udstillingsplatforme ude i kommunerne, til sko-
letjeneste og undervisningsforløb – og virtuelt på muse-
ets hjemmesider er følgende:

Formidlingsaktiviteter i tal
De 75.368 besøgende til Kroppedals udstillingssteder 
og formidlingsaktiviteter er i nedenstående oversigter 
fordelt på udstillinger, arkiver, skoletjenester og andre 
aktiviteter samt geografisk reference.

Kroppedal Museums udstillingsaktiviteter afspejler 
museets ønske om at formidle dér, hvor borgerne er. 
Denne indsats er lykkedes i 2013 med en markant 
fremgang i besøg på de Albertslundbaserede udstil-
linger. En særlig mulighed for at udstille i centrum af 
København bød sig med Glyptotekets Middelhavsudstil-
ling, hvor fyrsten fra Ishøj blev udstillet.
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Arkiver 2013 2012

Høje Taastrup 1.919 1.743

Albertslund 1.221 1.721

Herlev 1.373 1.525

Ishøj 1.367 792

i alt besøg; arkiver 5.880 5.781

Skoletjenester 2013 2012

Skoletjenester på Kroppedal for HTK og Alb. 650 582

Skoletjeneste lokalt i Høje Taastrup 24 1.190

Skoletjeneste lokalt i Albertslund 377

Miniplanetarium i Høje Taastrup 926 595

Miniplanetarium i Albertslund  453 595

Miniplanetarium København 350

i alt; skoletjenester 2.780 1.772

Andre aktiviteter 2013 2012

Kroppedal 1.022 188

Høje Taastrup 931 1004

Albertslund 613 269

Herlev 100

Ishøj 230 205

Hvidovre 299

i alt; andre aktiviteter 2.896 1.965

Lokalarkiverne under Kroppedal Museum  oplever 
generelt en stabil interesse i besøgstal. En tilbagegang i 
besøgstallet på lokalarkivet i Albertslund skal ses i sam-
menhæng med et øget fokus på formidling i byrummet. 

Kroppedal Museums skoletjeneste har oplevet en 
stor fremgang i besøgstal i 2013, som særligt skyldes 
interesse i undervisning i miniplanetariet, der opsættes 
lokalt på skolerne. 

Andre aktiviteter omfatter foredrag, besøg på udgrav-
ninger, byvandringer og børneaktiviteter og andre ar-
rangementer.
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Oversigt over projekter og aktiviteter finansieret af særskilte bevillinger i 2013

Bevillingsgiver Projekt/aktivitet Beløb

Danmarkshistorien i Vestskoven Hugin & Munin aktiviteter 6.940

Danmarkshistorien i Vestskoven Honorar vedr. bogen "Historien i Landskabet" 100.000

KUS Reginprojektet – digitalt registreringsprojekt 133.895

KUS Brugerundersøgelse 235.000

KUS "Forstadspionerer/ En casebaseret undersøgelse af  
parcel- og rækkehuskvarterer på den københavnske  
vestegn 1960 - 2010"

82.500

KUS/Arbejdermuseet "Forstad 2014" 75.000

Bikubens Fond ”Forstad 2014” /Pop up udstillinger på Vestegnen 25.000

Glyptoteket Udstilling af Fyrsten fra Ishøj 81.500

Albertslund Kommune 40 års Jubilæumsudstilling 16.500

Høje-Taastrup Kommune Projektet – ”Kløver - stier i Hedehusene” 200.000

Friluftsrådet Støtte til Projektet – ”Kløver - stier i Hedehusene” 20.000

Høje-Taastrup Kommune Tekster til infotavler 85.700

Høje-Taastrup Kommune / Driftsbyen Skilte til ”Maraton - ringen” 40.048

I alt 1.102.083

Udvalgte økonomiske nøgletal 2013
Samlet omsætning   kr. 21.919.946,86
Samlede omkostninger  kr. 21.895.853,98
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Udstillinger
Oversigt over udstillinger på Kroppedal og lokale 
udstillingsplatforme

Kroppedal Museum
’Verdensrummets mekanik’ – permanent udstilling
’Ole Rømer og dansk astronomi’ – permanent udstilling
’Sidste mand på månen?’ - særudstilling
’Alletiders samlinger’ - særudstilling
’Romerne kommer – Cæsars legioner’ – særudstilling
’Vikingevej og -bro, fjerne forbindelser’ - særudstilling
’Danefæ på Kroppedal’ – særudstilling.

høje taastrup, blaakildegaard
’Vejen forbi – L.A. Ring i Høje-Taastrup Kommune’ – 
særudstilling
’Den gyldne mikrofon’ – særudstilling
’Det gode liv – Velfærden og fingerplanen’ – særudstil-
ling.

taastrup bibliotek
’Vikingevej – fjerne forbindelser’ – særudstilling
’Syberg keramik’ – særudstilling
’Alletiders samlinger’ – særudstilling.

Albertslund rådhus
’Industrilandskaber i Albertslund’ – særudstilling. 

Albertslund bibliotek
’40 år som Albertslund’ – særudstilling 
’Alletiders samlinger’ – særudstilling
Badesøen, Bakkehuset, Røde vejrmølle – 3 særudstil-
linger.

Albertslund Centrum og idrætscenter
’Albertslund Kommune 40 år’ – byrumsudstillinger. 

hersted naturcenter
’Vestskoven er borgernes skov’ – særudstilling.

Vikingelandsbyen
’Vikingevej – nære forbindelser’ – udstilling.  

statsfængslet ved Vridsløselille
’Bag tremmer’ – udstilling.

ishøj, bredekærgård
’Ishøj havn og Strandparken’ – særudstilling
’Jernalderen i Ishøj’ – særudstilling.

ishøj, thorsbro Vandværk
’Thorsbro Vandværk’, åbent i sommerhalvåret.

ishøj bibliotek
’Romerne kommer – Cæsars legioner’ – særudstilling
’Sidste mand på Månen?’ – særudstilling
’De sidste troldmænd – de første videnskabsmænd’ – 
særudstilling. 
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Familieaktiviteter
Vinterferie
’Månefup og Solsystemet’ for børn på Kroppedal 
Museum
’Stjerneaftener for børn’ på Kroppedal Museum.

Påskeferie
’Trille æg’ for børn på Blaakildegaard
’Romerne kommer’ på Kroppedal Museum.

sommerferie
’Gamle lege for børn’ på Kroppedal Museum
’Egernløb’ skattejagt i området omkring Kroppedal 
Museum.

efterårsferie
’Vikingevej for børn’ på Kroppedal Museum og Vikinge-
landsbyen
’Stjerneaftener for børn’ på Kroppedal Museum.

hele efteråret
’Samlersøndage’ med de frivillige.

hugin & Munin – børneklub
6 arrangementer i 2013 på bl.a. Kroppedal Museum og 
Trelleborg.

Aktiviteter for voksne
Stjerneaftener på Kroppedal Museum i samarbejde 
med Københavns Astronomiske Forening

Danmarkshistorien i Vestskoven, ’Det oversete Guld - 
Skrald’ Kroppedal Museum

Kul´tour 2013, ’Kunst og spændende aktiviteter i Vand-
tårnet’ Kroppedal Museum i samarbejde med Høje-
Taastrup Kommune og Kul’tour-gruppen

’Bananiløb’, motionsveterancykelløb på Kroppedal Mu-
seum i samarbejde med en gruppe cykelentusiaster

’Hvad er magi og hvad er videnskab?’ på Kroppedal 
Museum i samarbejde med Golden Days og Vest-
egnens Kulturuge

Indvielse af informationstavler vedr. vikingelandsskabet 
omkring museet, Kroppedal Museum i samarbejde med 
Høje Taastrup Kommune og Kulturstyrelsen 

Ole Rømers fødselsdag på Kroppedal Museum, samar-
bejde med Foreningen Ole Rømers Venner

Arkivernes dag på Lokalhistorisk Samling Albertslund. 

byvandringer
’40 år som Albertslund Kommune’ i samarbejde med 
Vestegnens Kulturuge
’Ad Kløverstierne’ i Hedehusene.

Foredrag 
’Årets udgravninger 2012’ – se endvidere bilag.
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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 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 
årtusinder’ 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 Kulturstyrelsen og især 
kommunerne og deres forvaltninger de 
vigtigste samarbejdspartnere.
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Kulturarven i planlægningen
Museet har i sin nuværende arbejdsplan 2011-2014 fo-
kus på Fingerplanen som ramme for byudviklingen siden 
1945. Især tre større projekter: ’Kulturarv i industriland-
skaberne i Albertslund Kommune’, ’Industrikvarterer i 
forandring’ og ’Forstadspionerer’, har generelt bidraget 
med viden til dokumentation af forstadens udvikling; en 
viden som har sat aftryk i kommunernes plandokumen-
ter og forvaltning.

Kroppedal Museum har i de seneste år samarbejdet 
mere strategisk og målrettet med kommunerne ved-
rørende arbejdet med at udpege og dokumentere væ-
sentlig kulturarv. F.eks. har museet i langt højere grad 
end tidligere deltaget aktivt i arbejdet med bevarende 
lokalplaner.
Med det for øje at kvalificere metoderne for identifika-
tion af den moderne bygningskulturs værdier, særpræg 
og potentialer har museet i 2013 formuleret projektet 
’Velfærdsforstadens bygningskultur 1945-2015 – udvik-
ling af nye metoder til samarbejde om værdisætning af 
kulturarv’.
Gennem udviklingen af en fælles ’best practice’, er det 
også intentionen at etablere et mere formaliseret samar-
bejde mellem museum og kommunerne og dermed sik-
re, at erhvervet viden og kompetencer forankres lokalt.
Projektet, som starter i 2014, gennemføres i samarbejde 
med Ishøj og Ballerup kommuner, der har afsat betyde-
lige ressourcer til arbejdet. Derudover er der tilknyttet 
en følgegruppe med repræsentanter for Høje-Taastrup, 
Albertslund og Herlev kommuner. 
Projektet er finansieret gennem en bevilling fra Kultur-
styrelsen.

Hedehusene i Høje-Taastrup Kommune er i disse år gen-
stand for en omfattende byfornyelse, som i de kommen-
de år vil medføre en gennemgribende transformering af 
området. I forbindelse med byfornyelsen gennemføres 
en række borgerinddragende projekter. Disse har til hen-
sigt at skabe et lokalt engagement og tilhørsforhold til 
områdefornyelsen. Museet er repræsenteret i styregrup-
pen for områdefornyelsen, og har endvidere deltaget i 
forskellige arbejdsgrupper, med det formål at dokumen-
tere og formidle områdets industrikulturarv sammen 
med borgerne, og sætte denne i spil i forhold til de om-
dannelser, der skal ske.

Undersøgelser og forskning
Der blev i 2013 gennemført 36 arkæologiske undersøgel-
ser og 7 overvågninger. De arkæologiske undersøgelser 
fordeler sig med 15 prøvegravninger og 21 egentlige ud-
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gravninger. Især de store anlægsarbejder i forbindelse 
med Frederikssundsmotorvejens 2. etape og Ringsted-
banen har været genstand for museets undersøgelser. 
I den forbindelse har kommunerne Ballerup, Brøndby, 
Egedal og Ishøj været genstand for mange udgravninger, 
der har omfattet fund fra flere perioder: bondestenalder, 
bronzealder, jernalder og vikingetid. Som sædvanligt er 
det dog fundene fra jernalderen og dens bebyggelser, 
der næsten uanset hvor arkæologerne sætter skovlen i 
jorden, giver ny viden fra sig. Det er primært boplads-
fundene, der præger billedet i form af langhuse, forråds-
huse, brønde og gruber, men enkelte grave har også vist 
sig. 

Der er fra 2013 indgået ny aftale med Kulturstyrelsen 
vedrørende tilsynet med de fredede fortidsminder i Re-
gion Hovedstaden. Aftalen indebærer, at der i 5-årig peri-
ode til og med 2017, skal foretages 1375 ordinære tilsyn. 
Hertil kommer de såkaldte ad hoc-tilsyn, som er særlige 
tilsyn, der foretages ved indberetning af overtrædelser 
og misligholdelse.
Museet foretog i 2013 291 ordinære og 25 ad hoc-tilsyn 
på Bornholm og i Nordsjælland.

Som en særlig rekvireret opgave for Kulturstyrelsen, 
blev der i 2013 gennemført besigtigelse, afgrænsning 
og dokumentation af en række enkeltelementer af Kø-
benhavns Befæstning fra perioden 1886 til 1918. Op-
gaven omfattede endvidere udarbejdelse af tilhørende 
fredningstekster.
Der var tale om spærredæmninger, batterier, forter og 
skanser i den nordlige del af befæstningen samt i den 
fremskudte stilling på Sydamager.
I forbindelse med Ringstedbanens gennembrud af Vest-
volden i Hvidovre Kommune foretog museet rekogno-
sceringer, der medførte dokumentation af 60 anlæg fra 
perioden 1888 til slutningen af 2. verdenskrig.

Museet modtog i 2013 flere hundrede detektorfund og 
indleveringer fra borgerne. 59 af disse blev sendt til dane-
fævurdering på Nationalmuseet. Det drejer sig om fund 
både fra bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder. 
Især skal nævnes en del mønter, en meget velbevaret 
bronzeklinge samt en snoet halsring af typen Wendel.

På grund af den meget omfattende anlægsvirksomhed 
har den arkæologiske aktivitet primært været fokuseret 
på administration, gennemførelse og logistik vedr. de ar-
kæologiske undersøgelser. 
Der samarbejdes med Roskilde Museum og Køben-
havns Universitet vedr. publikation af gravpladsen Vin-
dinge fra romersk jernalder. Samarbejdet er tværfagligt 
og omfatter flere faggrupper. Projektet er finansieret af 
Kulturstyrelsen og fortsætter i 2014.
Projektet ’Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder 
på den sjællandske øgruppe’ har til formål at samle og 
formidle de væsentligste nye resultater og perspektiver i 
en regional oversigt. Denne skal på sigt indgå i et fælles 
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grundlag for den arkæologiske forskning på universiteter 
og museer samt bidrage til museernes arkæologiske ud-
gravningsstrategi.

Hvad angår forvaltningen af nyere tids kulturarv skal især 
nævnes samarbejder med Albertslund og Ishøj kommu-
ner vedr. udpegning og dokumentation af bevaringsvær-
dier i landsbyerne. Dette sker forud for udarbejdelsen af 
nye bevarende lokalplaner.

Vedrørende den helt moderne historie blev der i 2013 
afsluttet to projekter: ’Typehuse på Vestegnen’ og ’Coop 
som kulturarv’, som for begges vedkommende var finan-
sieret af Kulturstyrelsen. 
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Forud for anlæggelsen af en ny sti i dyrehaven, ud-
gravede museet en meget velbevaret 4000 år gam-
mel hellekistegrav. Kisten var dækket af sten, som 
var resterne af en lav stenhøj. Men gravens indhold 
blev desværre røvet for mange år siden. Kisten står 
nu synlig, stien er ført udenom og der opsættes en 
info-tavle på stedet.

lerhøjsager – solskiver fra 
bondestenalderen
Ved Ledøjetoften i Egedal Kommune fandt mu-
seet flere såkaldte solskiver. Det drejer sig om 
flade lerskiver bl.a. ornamenteret med negle-
indtryk. Tilsvarende er fundet på Bornholm, og 
de har måske været brugt ved rituelle fester 
som låg til krukker eller andre beholdere.

Mosebjerg 2 & 3 – sjældne 
træbyggede kældre fra jernalderen
Fund af træbyggede kældre fra jernalderen hører så 
absolut til sjældenhederne. På et stort bopladsområde 
i Brøndbyvester, Brøndby Kommune, som bl.a. 
omfattede 20 langhuse fra jernalderen, fremkom 
sådanne to kældre. De stammer fra den ældste 
jernalder og kendes primært fra Jylland, hvor de var 
bygget af sten. Jordprøver fra de to kældre vil vise, 
hvad de har været brugt til - måske opbevaring af korn?

stampeskoven i dyrehaven – en røvet stengrav fra bondestenalder
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Ved Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Kom-
mune udgravede arkæologerne et stort gårdan-
læg fra jernalderen, der omfattede et over 30 
meter langt hus og økonomibygninger. Gården 
var omkranset af et hegn og udgjorde ca. 2600 
m2.
På lokaliteten fandtes også en mindre grav-
plads. I en af gravene lå skelettet af en kvinde, 
der havde fået en flot jernkniv og en jernpren 
med sig i graven.

rosenåen - et meget velbevaret gårdanlæg og grave fra jernalderen

Illustration Per Eckart Hansen

schæfergården – masser af langhuse og 36 vævevægte fra vikingetid

Ved Kildedal Station i Egedal 
Kommune undersøgte museet 
et bopladsområde med lang-
huse fra bondestenalder, jern-
alder og vikingetid. Det mest 
bemærkelsesværdige fund var 
resterne af en vævehytte fra 
vikingetid, på hvis gulv arkæo-
logerne fandt 36 vævevægte.
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typehuse på Vestegnen
Projektet, som er finansieret af Kulturstyrelsen, blev påbegyndt 
i 2012 og afsluttet i 2013. Resultatet var bla. et stort og rigt in-
terviewmateriale om nogle af de første mennesker, der flyttede 
i parcelhus vest for København. Der arbejdes på en publikation 
med fokus på typehusudstillinger i tre af museets ansvarskom-
muner.

Københavns befæstning 
– rekognoscering og 
dokumentation
I forbindelse med Ringstedbanens 
gennembrud af Vestvolden i Hvidovre 
Kommune foretog museet rekogno-
sceringer, som medførte dokumenta-
tion af 60 anlæg fra perioden 1888 til 
slutningen af 2. verdenskrig. På billedet 
ses en skydestilling med rygtravers og 
fodfolksbankette.

Coop som kulturarv – centrallageret 
i Albertslund
Projektet, som var et samarbejde med Museet på Sønder-
skov, blev finansieret af Kulturstyrelsen og afsluttet i 2013. 
Dette skete med en publikation af Kroppedal Museums del 
af projektet, nemlig Coops centrallager i Albertslund, som 
sammen med de øvrige 6 lagre blev opført i begyndelsen 
af 1960erne.
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byplanhistorisk Udvalg
Museet blev i 2013 bedt om at indtræde i 
Byplanhistorisk Udvalg, der bl.a. afholder 
konferencer og udgiver publikationer om fy-
sisk planlægning i det 20. og 21 århundrede. 
Udover dette er museet også repræsente-
ret i redaktionen for Kulturstudier og Fabrik 
og Bolig samt Dansk Komité for Byhistorie.

Københavns befæstning – ’Porten til byen’
I løbet af året har museet foretaget 
flere overvågningsopgaver i for-
bindelse med anlægsarbejder på 
Københavns Befæstning.
Vestvolden er med sin længde 
på ca. 15 km Danmarks længste 
fredede fortidsminde. Som en 
del af projektet ’Porten til Byen’ 

skulle denne del af befæstningen 
revitaliseres ved at markere volden-
derne ved henholdsvis Jyllingevej i 
Rødovre Kommune og Roskildevej 
i Brøndby Kommune. Ved overvåg-
ningen på Roskildevej blev der blot-
lagt en såkaldt ’sprængstenskappe’, 
som skulle beskytte krudtmagasi-

net på den indre side af volden mod 
granatnedslag.
Der er ligeledes gennemført 
overvågninger ved Garderhøjfor-
tet i Gentofte Kommune og ved 
Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk 
Kommune.

Pilemark 4 & 5 – oldtidsbebyggelser ved 
ishøj landsby
Nye udgravninger ved Ishøj Landsby i Ishøj Kommune er med 
til at underbygge billedet af, at området ved Ishøj Landsby har 
været tæt bebygget i store dele af oldtiden.
Der er fundet et stort antal huse fra bronzealder og jernalder i 
området; det drejer sig både om langhuse og forrådshuse. End-
videre har dygtige detektorfolk gennemgået arealerne og fundet 
bl.a. et meget fint bronzespænde fra jernalderen.
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Formidling og undervis-
ning – 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 2014 lægges 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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Museet har i 2013 videreført sin 
strategi vedrørende  brugerinddra-
gende lokal formidling.
Der har endvidere været lagt vægt 
på at gennemføre en varieret for-
midling på museet; centralt i kom-
munerne og i det åbne landskab.
Besøgstallet for 2013 blev øget i for-
hold til 2012. 75.368 borgere besøg-
te museets udstillinger og aktiviteter 
mod 65.324 forrige år.

Blandt årets udstillinger skal især 
nævnes ’Alletiders Samlinger’ på 
Kroppedal Museum, hvor museets 
medarbejdere i samarbejde med 15 
lokale samlere producerede en me-
get besøgt udstilling. I forbindelse 
med udstillingen blev der afholdt ak-
tiviteter, som borgerne selv stod for.

Der blev præsenteret to særudstil-
linger i Albertslund Kommune: ’In-
dustrilandskaber i Albertslund’ og 
jubilæumsudstillingen ’40 år som Al-
bertslund’. Endvidere blev ’Fyrsten 
fra Ishøj’ udstillet på Glyptoteket 
i København i forbindelse med en 
større særudstilling om Middelhavs-
området.
Endelig blev der gennemført min-
dre særudstillinger på bibliotekerne 
i Høje-Taastrup, Albertslund og Ishøj 
kommuner.

De sidste par år er der i kommu-
nerne gennemført flere projekter 
vedrørende etablering af oplevel-
sesruter og opsætning af infotavler 
i byrum og åbent land. Museet har 
været involveret i flere projekter især 
i samarbejde med Høje-Taastrup 

Kommune. Det gælder Kløverstier 
og infotavler i vikingelandskabet ved 
Vridsløsemagle, hvor museet har ud-
arbejdet materiale og tekster. 

I de kommende år vil Hedehusene 
i Høje-Taastrup Kommune undergå 
en markant byfornyelse. Museet er 
med i processen og bidrager i sam-
arbejde med kommunen og borger-
ne til flere brugerinddragende, for-
midlingsrelaterede projekter. Det er 
museets håb på sigt også at kunne 
spille en rolle i den formidling og de 
aktiviteter, som området skal danne 
ramme om.

Formidling 2013 – ny strategi 2014                                                                             

Samarbejdet med Vikingelandsbyen 
i Albertslund er løbende under ud-
vikling. Der er således i 2013 gen-
nemført fælles aktiviteter og under-
visningsforløb for børn. Det fælles 
projekt ’Vikingevej og –bro’ er lige-
ledes i fremdrift. Det skal på sigt 
danne en fysisk forbindelse mellem 
de to institutioner.
I 2014 vil der etableres et samar-
bejde om udstillingen af ’Den store 
viking’ fra gravpladsen Snubbekors-
gård i Vridsløsemagle.

Den astronomiske formidling er 
udover den permanente udstilling 
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på museet omfattet af de faste ’stjerneaftner’ og det 
mobile miniplanetarium. Stjerneaftnerne, som afvikles i 
samarbejde med Københavns Astronomiske Forening, 
har i 2013 fået nyt indhold og er blevet relanceret. Bl.a. 
vil der nu være noget at opleve for gæsterne uanset vej-
rets beskaffenhed. Dette har medført en markant øget 
interesse for de astronomiske arrangementer.
Ligeledes har museet kunne registrere en mærkbar stig-
ning i efterspørgslen på miniplanetariet – det gælder især 
i forbindelse med skolernes og gymnasiernes undervis-
ning. I 2013 har 1400 børn og unge fra Albertslund og 
Høje-Taastrup kommuner deltaget i planetarieundervis-
ning.

Hvad angår museets skoletjeneste som helhed, udbydes 
der en vifte af undervisningstilbud, i alt 14, som er gratis 
for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Museet så 
gerne at kommunerne i højere grad gjorde brug af under-
visningstilbuddene. Det er derfor intentionen i 2014 og 
2015 at kvalificere og reorganisere museets skoletjene-
ste. Dette vil ske i samarbejde med undervisningsinstitu-
tionerne, bl.a. med afsæt i den nye skolereform.

Det er en overordnet målsætning for Kroppedal Museum 
at styrke borgernes kendskab og tilhørsforhold til mu-
seet. Museet er bevidst om at formidlingen, og dermed 
synligheden, skal udvikles og øges. 

Med henblik på at kunne arbejde strategisk med denne 
udfordring, gennemførte museet i 2013 et samarbejde 
med et professionelt firma om en brugerundersøgelse 
blandt Vestegnens borgere. Undersøgelsen bekræftede 
i vidt omfang en allerede kendt viden f.eks: at museets 
noget afsides beliggenhed er en udfordring, at kommu-
nernes borgere ønsker en nærliggende, lokal formidling, 
og at museets brede og varierede faglighed vanskelig-
gør en skarp, tydelig branding. De tydelige udfordringer 
for museet kan dog også opfattes som potentialer.
I 2014 vil der blive udviklet en ny strategi for museets 
formidling og samarbejdet med kommunerne og deres 
borgere. Brugerundersøgelsen vil i den forbindelse være 
et vigtigt strategisk redskab. 



25

Presse og markedsføring
Museets markedsføring sker gennem distribution af 
foldere, programmer og plakater. Der annonceres i 
lokale og regionale medier samt i relevante kultur-/akti-
vitetskalendere, og museets aktiviteter markedsføres 
konsekvent i pressemeddelelser.
Den digitale markedsføring via hjemmeside og Face-
book samt tilstedeværelsen på kommunernes infoplat-
forme bliver til stadighed vigtigere.

Museet på Facebook
I slutningen af 2013 gik museet på Facebook. Lan-
ceringen blev markeret med en meget velbesøgt 
julekalender.

danmarkhistorien i 
Vestskoven
Søndag den 2. juni 2013 afholdt 
’Danmarkshistorien i Vestskoven’ 
sit årlige publikumsarrangement 
under titlen ’Det oversete guld – 
skrald fortæller historie’.
Museet deltog traditionen tro både 
i planlægningen og i afholdelsen af 
arrangementet. Dagen forløb med 
mange aktiviteter, og der blev som 
altid afsluttet med hyggelig fælles-
spisning i Vikingelandsbyen.

DANMARKSHISTORIEN 

I VESTSKOVEN

Søndag 2. juni 2013 kl. 13–16

Vikingelandsbyen – Ledøjevej 35 – 2620 Albertslund

Danmarkshistorien i Vestskoven er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Egedal Kommune, Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum

DET OVERSETE GULD

SKRALD FORTÆLLER HISTORIE
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’byens bedste oaser’
I samarbejde med Albertslund 
Kommune deltog museet i 
kommunens tilbagevendende 
begivenhed ’Elevbyråd’. Årets 
tema var’ Byens bedste oaser’, 
og museet holdt oplæg for alle 
kommunens 6. klasser.

en tur i miniplanetariet
Af samtlige museets undervisningstilbud var en tur i det 
astronomiske miniplanetarium klart et hit. Ialt 1400 børn 
og unge fra Albertslund og Høje-Taastrup kommuner var 
på tur i Universet.
Miniplanetariet indgik også i museets i alt 10 tilbud i 
forbindelse med Vestegnens Kulturuge, og det var til den 
lejlighed opsat i City 2. 

Veterancykelløb ved Kroppedal
Naturen omkring Kroppedal Museum, lagde rammen om 
det meget besøgte arrangement ’Bananiløbet’ – et cykel-
løb for motionister og deres veteranracere. Næsten 100 
deltog og mange flere fulgte det spændende løb.



27

snUBBEkorsGÅrD

Mangfoldighed
Du står nu på stedet, hvor der i 800-årene var en stor he-
densk gravplads med 120 gravlagte. Luk øjnene og forestil 
dig de store bautasten på gravene, og lugten fra det ligbål, 
der lige er brændt ned.

I gravene lå børn, unge og gamle, kvinder og mænd, rige 
og mindre rige. Det er nok beboerne på de store bondegårde 
i nærheden, der blev begravet her. Det er dog et åbent 
spørgsmål, om gravpladsen også var for de jordløse og 
trællene.

Blandt de gravlagte var der mænd med filede fortænder. 
Den besynderlige skik har haft en specifik betydning, som  
vi ikke kender i dag. Måske var der tale om en bestemt 
samfundsgruppe eller om mænd med en særlig religiøs 
overbevisning? skikken var også udbredt på Gotland, og 
viser, at der var nære forbindelser mellem vikingerne fra 
snubbekorsgård og vikingerne fra Østersøområdet.

 

Diversity 
You are now standing on the site of a large pagan burial 
site from the 9th century AD that received 120 dead bodies. 
Close your eyes and imagine the great monoliths on top of 
the graves.

The graves contained children, teenagers and old people, 
women and men, the wealthy and the less wealthy. Those 
laid to rest were probably the inhabitants of the large farms 
nearby. However, it has not been established whether this 
burial site was also for the landless farm labourers and 
slaves.

Among those buried were men with filed front teeth. This 
bizarre custom would have held some significance un-
known to us. Perhaps it denoted a certain group in society 
or men with special religious beliefs? The custom was also 
common on what is now swedish Gotland and reflects the 
close links between the vikings of snubbekorsgård and 
those of the Baltic sea region.

vielfalt
An dieser stelle lag im 9. Jahrhundert ein großer heidni-
scher Begräbnisplatz mit 120 Bestatteten. schließen sie 
einmal die Augen und stellen sie sich die großen Bauta-
steine auf den Gräbern vor.

In den Gräbern lagen kinder, Junge und Alte, Frauen und 
Männer, reiche und weniger reiche. Es handelte sich wohl 
um die Bewohner der großen Höfe in der nähe, die hier 
begraben wurden. Es ist jedoch eine offene Frage, ob der 
Begräbnisplatz auch für die Besitzlosen und sklaven war.

Unter den Bestatteten waren Männer mit angefeilten vor-
derzähnen. Diese merkwürdige sitte hatte eine besondere 
Bedeutung, die wir heute nicht kennen. vielleicht handelte 
es sich um eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe oder 
um Männer einer besonderen religiösen Überzeugung. Die 
sitte war auch auf Gotland verbreitet und zeigt, dass enge 
verbindungen zwischen den Wikingern von snubbekors-
gård und dem ostseeraum bestanden.

stOr VikinG
Det bevarede skelet for-
tæller, hvordan vikinger-
ne så ud. I en af gravene 
lå en mand. Hans skelet 
viser, at han har været 
kraftig og mindst 185 cm 
høj. Han har været 
mindst et hoved højere 
end andre vikinger.

få mere Viden
scan Qr-koden og se 
billeder fra udgrav-
ningen og af de gen-
stande, som vikinger-
ne fik med i graven.

de GraVlaGte
En spinkel kvinde på ca. 
150 cm. En stor mand over 
185 cm høj og med filede 
fortænder. En ung handi-
cappet dreng med deformt 
venstre ben og et stift 
fingerled. En rig kvinde 
med alt sit stads. viking-
erne var som folk er flest: 
Forskellige.

’industrilandskaber i Albertslund’
Som en af årets udstillingsaktiviteter i Albertslund Kommune 
producerede museet plancheudstillingen ’Industrilandskaber i Al-
bertslund’. Udstillingen var en udløber af et tidligere samarbejde 
med kommunen vedrørende udarbejdelsen af rapporten ’Kultur-
arv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune’.

I samarbejde med frivillige fra Hø-
je-Taastrup Kommune har museet 
været projektleder på etableringen 
af kommunens Kløverstier. Kløver-
stierne, som bl.a. via infostandere 
rummer lokalhistorisk informa-
tion, vil, når projektet er afsluttet, 
tilbyde borgere og besøgende en 

historisk oplevelse på kryds og 
tværs af kommunen.
Vikingelandskabet ved Vridslø-
semagle og Kroppedal Museum 
blev i 2013 formidlet ved flere 
flotte infotavler, som fortæller om 
vikingernes liv og færden for næ-
sten 1000 år siden. Projektet blev 

gennemført i samarbejde mel-
lem kommunen og Kulturstyrel-
sen – og museet er en del af det 
landsdækkende projekt ’Oldtiden i 
Landskabet.’

historier i byrum og åbent land
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Albertslund 40 år
Kroppedal Museum deltog i Albertslund Kom-
munes 40 års jubilæum og producerede udstil-
lingen ’40 år som Albertslund’. Udstillingen blev 
vist på rådhuset, biblioteket og i idrætscentret. 

børneklubben hugin-Munin
Klubben har omkring 100 børn som medlemmer, der ivrigt 
deltager i årets aktiviteter; støttet af deres lige så ivrige 
forældre. Der har i løbet af året været afholdt 6 arrangemen-
ter, bl.a. en spændende tur for børn og forældre til den store 
vikingeborg ved Trelleborg. Turen fik økonomisk støtte fra 
Danmarkshistorien i Vestskoven.

Galgebakken blev opført i 1972-74

I 1984 blev Opstandelseskirken til virkelighed 
efter et langt optaktsforløb med mange forvik-
linger.

Ungdomsskolen i Kongsholmcentret, der også hu-
sede musikskolen, sprogcentret og nærradio mm.

Rådhussøen er et opsamlingsbassin for store regnskyl. 
Her bruges dammen til jolle-sejlads midt i 1970’erne. 

Den 12. januar 1974 blev Aktivitetshuset åbnet. 

Huset var bygget op omkring et torv der fik navnet 

agoraen. Her ses dette store fællesområde i 
Aktivitetshuset ved åbningen.

Ægteparret Delfs i omsorgscentret ALBO, der 
stod færdigt i 1977. Gøgl i gaden ved Albertslund Festuge i 1984. 

Hvor der i dag ligger en ALDI, 
lå den frie købmand Albertsen 
fra 1965-1986, der siden blev til 
PRIMA. ca. 1984

Ud af 900.000 læs af byggeaffald blev Herstedhøje 
etableret – bakken er ca. 35 meter høj, og fra toppen kan 
man se vidt omkring.

Herstedernes 
stadion tog navneforandring 
til Albertslund Stadion i 1974. 

Skateboardopvisning i 90’erne

Ferie med optræden 
og dans på program-
met omkring 1990

Denne planche er opsat af Kroppedal Museum med støtte af Albertslund Kommune. Med tilladelse fra Centerforeningen og Citycon 
og Albertslund Idrætsanlæg. Tekst og billeder: Lokalhistorisk Samling Albertslund, grafik: Bente Stensen Christensen. Tak til 
giverne til samlingen, især Inge Andersen Finn Due og Albertslund Fotoklub.

Albertslund er navnet på både en kom-
mune og en by. Kommunen fik navnet 
25. oktober 1973. Før det hed kommunen 
Herstederne.

Navnet kommer fra den store gård Al-
bertslund på landsbyen Vridsløselilles 
marker. I 1963 kom S-toget til byen og 
stationen lå ved Albertslund. De sidste 
rester af gården forsvandt i 1964, og med 
udgangspunkt i jordkøbet fra gården Al-
bertslund, byggede kommunen byen Al-
bertslund – først som bydelen Albertslund 
Syd og siden som den by vi kender i dag. 

Albertslund Syd blev et pionerprojekt for 
tæt lav bebyggelse – et brud med den lands-
dækkende tendens til at opføre 
lejeboliger som etagebyggeri. 
Siden blev også Vest, Nord, 
Galgebakken og Hyldespjældet 
opført som tæt lav bebyggel-
se. Den nye by havde store af-
stande, men adskillelsen af den 
bløde og den tunge trafik tog 
højde for det. 

I Albertslund har man bevidst anlagt 
adskilte kloaknet for spildevand og 
regnvand. Som mange andre steder er 
der lavet opsamlingsbassiner. I Alberts-
lund er disse udnyttet elegant som 
bassiner i byen, eksempler er Rådhus-
søen og Tueholmsøen mellem Kongs-
holmparken / Vallensbæk Mose. 

Allerede i 1940’erne ønskede Vridsløse-
lille deres egen kirke, men efter at pla-
nerne for Albertslund Syd kom på bor-
det, ønskede kirkelige kredse en kirke 
her. Uenighed om beliggenheden mel-

lem kommunalbestyrelsen 

Badesøen blev hurtigt en stor suc-
ces efter åbningen i 1973. Efter den 
første måned havde 50.000 passeret 
tælleapparaterne. Søen indeholdt 
3000 kubikmeter, dvs. 3 mio. liter, 
vand. Etableringen af søen beløb sig 
til 5,6 mio. kr. 

Den første nye skole der blev bygget til Albertslund Syd, var 
Kongsholmskolen. I efteråret 1989 blev skolen omdannet til 
Kongsholmcentret. Centret brændte 1. april 2009 i en af de 
største brande i Hovedstadsområdet i nyere tid.

Kanalen har i gennem årene dannet et hovedstrøg 
gennem Albertslund Syd. I starten blev kanalen 
brugt som legeplads for børn. I dag er der aktivi-
tetspladser i hele området, der blev etableret i for-
bindelse med en helhedsorienteret byfornyelse i 
kvarteret fra 2006 og frem. Kanalrenoveringen i 
2009 skal også ses i lyset af at klimatilpasning for 
alvor kommet på dagsorden.

og menigheden førte til at der først blev bygget 
en kirke til brug i 1984. I mellemtiden (1973-1984) 
holdt menigheden til i en kirkesal i Kanalens 
Kvarter. 

Kirken blev tegnet af Inger og Johannes Exner. 
Den har et ottekantet kirkerum og et 27 meter 
højt tårn, der skal minde om en påskelilje. Lyset 
kommer ind ad sidevinduer, så kirken fyldes med 
lys i dagtimerne. Den blev indviet i påskedag 
1984, søndag d. 22. april og klokkerne  
ringede en time, for at markere  
begivenheden.

12. januar 1974 åbnede aktivitetshuset, der siden kom til 
at hedde Albertslundhuset. 

I »Albertslundhuset« var der et agoratorv til begivenhe-
der samt hovedbibliotek og biograf. Det var ikke muligt 
at holde kulturbegivenheder på torvet i hverdagen og i 
1989 skrev kommunen om baggrunden for ombygningen 
i 1984, at ”agoraen var blevet en fristende legeplads for 
børn og unge, og rockere tog til tider torvet i besiddelse”. 

Agoraen blev ombygget til en koncertsal med plads til 
1200 tilskuere i 1984. 

En ad de andre ombygningssager i Albertslund var tags-
agen (fra 1975-ca.1981), problemet med de utætte tage i 
Albertslund Syd og Vest. I 1981 var der lagt 160.000 kva-
dratmeter ny tagflade på 1423 huse. Mere tørt var der på 
Omsorgscentret ALBO, der stod færdigt ”bag” rådhuset i 
1977. 

I 1981 startede Albertslund Festuge. og den fortsatte til 
2002 under dette navn. Det var en stor succes fra starten. Fest-
ugerne løb over 8 dage og havde et stort program af musik, 
dans, teater, revy, cabaret, film, oplæsning, udstillinger samt 
sportsarrangementer. I 1982 var Kim Larsen, Eddie Skoller og 
Sebastian alle på programmet, i 1994 var det bl.a. Sanne Salo-
monsen, The Sandmen og Casper Christensen. Festugen blev 
arrangeret af Fritidsforvaltningen indtil 2003.

Albertslund Centrum blev taget i brug i 1965, men var først 
færdigt senere. Det kan betragtes som Danmarks første ind-
købscenter. Indkøbsmulighederne kom først og siden kom de 
offentlige funktioner, ældreboligerne, rådhuset, biblioteket mv. 
Den daglige detailhandel trivedes på Bytorvet, Bygangen og 
Stationstorvet. 

Sommerferieaktiviteter for børn blev 
organiseret af Fritidsforvaltningen siden dennes 
oprettelse i 1969. I nogle år i 1970’erne kunne et 
hold 12-13-årige børn komme på et 1-ugers fe-
rietogt med M/S PIP, ud fra Københavns havn. 
Siden kom et bredere vifte af tilbud til børn på 
”hjemmeferie”, som programmet kaldte som-
merferieaktiviteterne, typisk hesteridning, 
svømning, kanoture, teater og musikaktivite-
ter. Fritidsaktiviteterne ændrede sig gennem 
tiden. I 1980’erne blev skateboard blevet popu-
lært i Danmark og der blev anlagt en rampe ved 
Kongsholmcentret. I 2011 blev der gennemført 
en elevbyrådsdag og her kunne alle Alberts-
lunds 6. klasser realisere et projekt. I 2012 åb-
nede så Albertslund Streetpark med nye ska-
terramper til at supplere de multibaner, der var 
der i forvejen. 

I dispositionsplanen fra 1957 var placeringen af Her-
stedernes Stadion tænkt ved Damgårdsvej. I stedet plan-
lagde kommunen i 1966 at anlægge stadionområdet ved 
Herstedvester landsby. Området ved Herstedernes stadi-
on er et sammenhængende rekreativt område. 

I forbindelse med planlægningen af Albertslund Syd og 
Vest blev der reserveret ca. 160 ha til grønne områder 
og senere planer for hele kommunen, afsatte 900 ha til 
skov og park. Vestskoven blev etableret som statskov i 
1967. Drivkræfterne lokalt var borgmester Hans Nielsen 
og skovrider Laumann Jørgensen og sidstnævnte fik den 
idé at rejse en kælkebakke ved Herstedøster. En lignende 
bakke kom i stand i Kongsholmparken.

Byen har forandret sig fra Herstederne af igår til Alberts-
lund af i dag. Albertslund har fået en ny enestående iden-
titet – hvor forstadsbyggeri og industri kan mødes med 
grønne områder og de delvis bevarede landsbymiljøer, og 
hvor mennesker kan mødes i nye fysiske, sociale og kul-
turelle rum. 

Tillykke med de 40 år.

40 år som Albertslund 1973-2013 Rådhussøen og Opstandelseskirken Kanalen og det nye Centrum

Hans Nielsen gik af som 
borgmester i l968 ... ... og blev afløst af Svend Aage 

Madsen, der sad på posten indtil 
1978

Finn Aaberg 
overtog posten  
fra 1978-2010

Læs mere om Albertslund i 1973-2013 eller prøv Albertslund 
Quizzen på http://kroppedal.dk/lokalarkiver/historiske-steder/
albertslund/ eller scan koden .

Vil du vide mere, eller har du gode historie fra din by? 
Kontakt Lokalarkivet i Albertslund, der samler billeder og 
fortællinger fra Albertslunds historie

Da Badesøen fyldte 25 år i 1998, 
indviedes samtidig den nye 
vandrutsjebane. I år blev Bade-
søen 40 år. 

Det nye sundhedshus i Centrum 
er ved at blive bygget og forven-
tes færdig i 2015. Albertslunds 
borgmester, Steen Christiansen 
og Mati Pops fra Citycon (tv) 
tog første spadestik sammen 
med koncerndirektør Søren Ul-
slev fra MT Højgaard. (th)

Kanalen blev 
renoveret i 
2009

Albertslundhus og ALBO Albertslund Festuge og Albertsen Sommerferie og Skateboard Stadion og Vestskoven

Albertslund Centrum 
var i 2012 landets eneste kom-

munalt ejede indkøbscentrum, men 1. juli 
2012 blev hovedparten af ejendommene i han-
delscenteret solgt til det finske ejendomsselskab 
Citycon. Udover sundhedshus skal huset indehol-
de 108 boliger fordelt på plejeboliger,  
ældreboliger og flexboliger.  

”Søen er et populært udflugts-
mål, som er kendt langt ud 
over kommunegrænsen (...) en 
perle, som er med til at sætte 
Albertslund på landkortet”. 

Borgmester Steen Christiansen, 2012

”Alt hvad der sker i huset vil være med til at 
aktivere mennesket med det for øje, bedre at 
forstå den verden vi lever i, og måske kunne 
være med til at ændre denne verden bare en 
smule”. 

Borgmester Svend Aage Madsen om aktivitetshuset  
ved åbningen i 1974

20 år som Albertslund (1993-2013)

Tre socialdemokratiske borgmestre, 

der spillede en central rolle i 

Herstedernes forvandling til 

Albertslund.
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borgernes egen 
udstilling
I foråret 2013 åbnede museet 
særudstillingen ’Alletiders Sam-
linger’. Udstillingen var båret af 
frivillige og viste borgernes egne 
samlinger. Museets lokaler blev 
ramme om tusindvis af genstande 
fra veterancykler, Richsmærker, 
kuglepenne, fodboldmærker til 
legetøjsbiler og miniature-toiletter. 
I løbet af året formidlede borger-
nes selv deres samlinger gennem 
foredrag og aktiviteter på museet.

SÆRUDSTILLING 25. maj - 29. december 2013

WWW.KROPPEDAL.DK

Ferieaktiviteter for børn 
(og deres forældre)
Forår, sommer, efterår og vinter afholder museet 
særlige aktiviteter for børn. I 2013 blev der bl.a. af-
holdt ’Stjerneaftener for børn’, ’Egernløb’ og muse-
ets årlige ’Æggeløb’.
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Interessen for at 
kigge arkæologerne 
over skulderen er stor 
og ca. 200 gæster 
besøgte museets 
udgravninger i Ishøj 
da der i samarbejde 
med Banedanmark 
og Energinet.dk blev 
holdt åbent hus for 
alle interesserede.

Traditionen tro fortalte museets 
arkæologer om årets udgravninger 
og de fineste fund. Mange amatørar-
kæologer, frivillige og andre interes-
serede mødte frem på dagen.

solsystemet til fods
Over 3 dage ’gik’ næsten 300 børn og forældre 
solsystemet på en markeret rute omkring museet 
og fik smagsprøver på frysetørret astronautmad.

Arkæologi for alle - åbent hus

årets udgravninger
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Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum
Udover projektet ’Vikingevej og –bro samt aktiviteter og undervisning 
for børn samarbejdes også om særlige formidlingsprojekter. I 2014 skal 
museet udstille Snubbekorsgård-gravpladsen og ’Den store viking’ fra 
Vridsløsemagle og Vikingelandsbyen har i den forbindelse tilbudt at 
rekonstruere vikingens kiste. På museet har vi spændt fulgt ’vikingernes’ 
arbejde.

I 2013 dannede Bredekærgård ramme om en mindre 
udstilling om jernalderfund fra Ishøj Kommune. Fokus 
har dog i det forløbne år været på 2014, hvor gården 
vil lægge lokaler til en nyopsætning af udstillingen 

’Fyrsten fra Ishøj’. Kommunen har velvilligt stillet 
faciliteter til rådighed, moderniseret dele af gården og 
tilvejebragt den fornødne sikring. Dermed kan ’fyr-
sten’ vende hjem!

Jernalderen i ishøj – på bredekærgård



32

registrering og bevaring 
Gennem de sidste år har museet arbejdet målrettet på at 
få digitaliseret registreringen af museets samlinger. Især 
den arkæologiske samling er ganske omfattende, og pro-
cessen har derfor krævet mange ressourcer. De arkæo-
logiske samlinger har hidtil været manuelt registreret på 
kort og dette har, kombineret med stor tilvækst af fund, 
gennem de sidste år medført et omfattende arbejde.
I 2013 nåede museet i mål, og samlingerne indgår nu i de 
nationale databaser ’Regin’ og ’Museernes Samlinger’. 
I alt næsten 42.000 poster er gennemgået, indtastet og 
derefter publiceret.
Arbejdet har været støttet økonomisk gennem særlige 
puljer i Kulturstyrelsen.

I løbet af processen har museet opnået Kulturstyrelsens 
tilladelse til at udskille genstande, som ikke havde til-
strækkelige oplysninger eller som helt manglede data. 
For den arkæologiske samlings vedkommende er der så-
ledes blevet udskilt ca. 3500 genstande. Nogle af disse 
er udtaget til formidling, resten er blevet destrueret. 
 
Målet for museets genstandsregistrering har været at 
skabe overblik over, og adgang til, museets 
samlinger af genstande i relation til bevaring, forskning 
og formidling. Med en færdigregistreret samling, vil det 

daglige arbejde med museets genstande blive mere ra-
tionelt og overskueligt.

Som konsekvens af den meget høje arkæologiske ak-
tivitet i forbindelse med undersøgelserne på Frederiks-
sundsmotorvejens Etape 2 og Ringstedbanen, har mu-
seets konservator løbende arbejdet med fundene fra de 
mange arkæologiske udgravninger. Konservatoren har i 
øvrigt medvirket i opsætning af udstillinger og har rutine-
mæssigt ført tilsyn med museets samlinger.

Museet har, bl.a. som følge af tilvæksten i den arkæolo-
giske samling, et akut behov for større og mere tidssva-
rende magasinfaciliteter og er i dialog med tilskudskom-
munerne herom.
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Kroppedals arkiver
Arkiverne i Høje-Taastrup, Alberts-
lund, Ishøj og Herlev kommuner er 
en del af Kroppedal Museum, og er 
integreret i en fælles koordineret op-
gaveløsning. Arkiverne og de hertil 
knyttede lokalhistoriske foreninger 
er vigtige lokale aktører, når det dre-
jer sig om den borgernære formid-
ling. I samarbejdet mellem museum 
og arkiver ligger et stort potentiale i 
forhold til at synliggøre kulturarven 
lokalt gennem en brugerinddragen-
de formidling.
I det daglige sættes arkivernes arki-
valier og museets genstande i spil i 
en fælles vidensbank og udmøntes 
i formidlingen overfor kommunerne. 
Som eksempel på konkrete samar-
bejder kan nævnes udstillingerne: 
’40 år som Albertslund’ og ’Industri-
landskaber i Albertslund’ i Alberts-
lund Kommune samt Kløversti-pro-
jekterne og byfornyelsesprojekterne 

i Hedehusene i Høje-Taastrup Kom-
mune.

Dette samarbejde mellem muse-
um og arkiver prioriteres samtidig 
med, at arkiverne i disse år samlet 
set modtager en stigende mængde 
indleveringer fra borgerne. Desuden 
henvender flere og flere sig til arki-
verne og efterspørger informationer 
og oplysninger. Konsekvensen er, at 
der løbes stærkt på arkiverne for at 
kunne følge med i forhold til de helt 

primære opgaver: indsamling, regi-
strering og bevaring.

Som et af de første arkiver i landet 
gik Lokalhistorisk Samling i Alberts-
lund online med sine samlinger i den 
såkaldte ’Miniarkibas’. Via hjemme-
siden kan borgerne nu søge informa-
tioner i arkivets righoldige samling. 
Det er herefter hensigten, at arkiver-
ne i Høje-Taastrup, Ishøj og Herlev 
kommuner fra 2015 ligeledes går på 
nettet med deres samlinger.

lokalhistorisk samling Albertslund
Som nævnt ovenfor var 2013 året 
hvor arkivet gik online. Ud over præ-
sentationen på ’Miniarkibas’ blev 
arkivets årstema om kommunens 
jubilæum ’For 40 år siden’ formidlet 
via Kroppedal Museums hjemme-
side.
Arkivet havde en primær rolle i pro-

duktionen af udstillingen ’40 år som 
Albertslund’, og var i samarbejde 
med Lokalhistorisk Forening og 
biblioteket medarrangør af jubilæ-
umsarrangementet.

Den 7. september deltog arkivet 
i samarbejde med Lokalhistorisk 

Forening i ’Foreningernes dag’, 
og samme måned bidrog arkivet 
til Vestegnens Kulturuge med en 
byvandring i Albertslund Centrum. 
Den 9. november blev der afholdt 
’åbent hus’ , hvor flere borgere blev 
præsenteret for arkivets ’Miniarki-
bas-projekt’.

Der blev i 2013 indleveret 159 stør-
re og mindre sager fra borgerne.

Kroppedal Museum er i stadig dia-
log med Albertslund Kommune ved-
rørende de trange pladsforhold for 
arkivets og dets gæster. Det er et 
udtalt behov for mere plads, både til 
arkivalier samt publikumsbetjening 
og formidling. 
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byhistorisk samling og arkiv i høje-taastrup
Sammen med museet har arkivet på 
Blaakildegaard i løbet af året været 
involveret i og har ledet flere projek-
ter i kommunen. Det drejer sig om 
b.la. Kløverstier og projekter i forbin-
delse med områdefornyelsen i He-
dehusene. Arkivet har været travlt 
beskæftiget ’ude af huset’ og deltog 
bla. i Hedemarkedet og Frivilligheds-
dagen. Fokus har derfor i perioder 
ikke været på ’rugbrødsopgaverne’ 
i arkivet.
Arkivet er endvidere sammen med 
mange frivillige ansvarlig for den 
daglige drift af Taastrup Vandtårn, 
som i løbet af året har dannet ram-
me om udstillinger og aktiviteter. 
Tårnet har med sine særlige fysiske 
udfordringer vist sig spændende og 
meget egnet til kunstudstillinger.

I forbindelse med Vestegnens Kultu-
ruge opsatte Billedskolen en udstil-
ling om elektronikaffald og kreativ 
brug af affald generelt.
Blaakildegaards særudstilling ’Den 
gyldne mikrofon’, om kommunens 
beat og ungdomskultur, er meget 

populær og blev derfor forlænget i 
hele 2013. 
Den permanente udstilling om vel-
færden og Fingerplanen blev i 2013 
suppleret med genstande fra Eslau 
Keramik og legetøjsfabrikken Bam-
bola. Malerisamlingen af L.A. Ring 
er en permanent udstilling på arkivet 
og besøges dagligt.

Der blev i 2013 indleveret 105 større 
og mindre sager til arkivet. Bland 
disse skal nævnes Thune Herreds 
Justitsprotokol, dokumenter, fotos 
og protokoller fra Ældre Sagen, der 
er kommunens største forening, 
samt arkivalier fra byens ældste køb-
mandsgård J.H. Hansen. 
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I november måned 2013 fratrådte 
arkivets hidtidige leder Robert Sun-
derland, hvorefter Troels Øhlen-
schlæger overtog ledelsen. Samtidig 
hermed blev der i tæt samarbejde 
med Ishøj Kommune og Thorslunde-
Ishøj Lokalhistoriske Forening sat 
gang i planerne om at gennemføre 
en modernisering af arkivets pub-
likumsområde, kontorfaciliteter og 
magasiner. Dette arbejde forventes 
afsluttet i 2014.
I samarbejde med Naturcentret 
har arkivet i løbet af 2013 formidlet 
’Jernalderen i Ishøj’, bla. gennem 
udstillinger og aktiviteter. Disse tiltag 
har været en del af museets skoletje-
nestetilbud for kommunens skoler. I 
2014 fortsættes jernaldertemaet på 
Bredekærgård, når ’Fyrsten fra Ishøj’ 
vender hjem og udstilles på gården i 
de kommende år.

I samarbejde med museet har arki-
vet endvidere været involveret i ud-
stillingsaktiviteter på Ishøj Bibliotek, 
og i samarbejde med Lokalhistorisk 
Forening blev der produceret en 
mindre udstilling om Ishøj Havn og 
Køge Bugt Strandpark.

Der er i løbet af året blevet arbejdet 
intensivt på registreringen af TV-Is-

højs udsendelser. Projektet afvikles 
i et samarbejde med kommunen og 
mange frivillige. I 2013 er der fore-
taget 1910 registreringer, som nu er 
lagt op på TV-Ishøjs Youtube-kanaler.

Arkivet modtog i 2013 i alt 48 indle-
veringer fra borgerne, heriblandt en 
stor mængde arkivalier fra Strandens 
Boldklub B1950.

Det gode samarbejde mellem arki-
vet og borgerne er fortsat i 2013. Ar-
kivets arbejde er kendetegnet ved, 
at mange frivillige arbejder med den 
lokale historie og deltager i arkivets 
arbejde. Bl.a. er ’Tirsdagsgruppen’ 

herlev Kommunes lokalarkiv

ishøj lokalhistoriske Arkiv

meget aktiv i arkivarbejdet.
I samarbejde med Herlev Bladet har 
arkivet i 2013 produceret en række 
mindre artikler, som præsenterede 
glimt af kommunens historie. Dette 
har tydeligt øget interessen blandt 

kommunens borgere for den lokale 
historie, hvilket har givet udslag i 
mange henvendelser til arkivet.

Det meget høje antal indleveringer 
fra borgerne i 2012 medførte en 
pukkel af registreringer, som der 
har været arbejdet intensivt på at 
nedbringe i 2013. Flere af sagerne 
var særdeles omfangsrige og har 
krævet særlige ressourcer at få 
tilendebragt.
Der har i 2013 været 50 større og 
mindre indleveringer fra borgerne til 
arkivet.
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Astronomi
Museets astronomiske miniplaneta-
rium er særdeles populært og er en stor 
attraktion på skolerne i lokalområdet. 
Planetariet, som er et omdrejningspunkt 
i museets skoletjeneste, formidler him-
melrummets og universets gåder og 
giver eleverne en anderledes og lærerig 
oplevelse.
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I slutningen af 2012 blev museet kontaktet af Gladsaxe 
Kommune, som tilbød museet at overtage en større 
astronomisk kikkert, der siden 1960 har været placeret i 
observatoriet på Gladsaxe Skole.
Kikkerten, som er fuldt anvendelig, forudsætter en re-
novering og er et klenodie indenfor dansk astronomihi-
storie.
Det var planen at nedtagning og derefter hjemtagning til 
museet skulle være sket i slutningen af 2013. Af flere år 
sager er projektet udskudt til april 2014.

Museets astronomiske formidling tager primært ud-
gangspunkt i det astronomiske miniplanetarium. Dette 
tilbyder en spændende formidling af verdensrummet og 
universet - både for børn og voksne. 
Fra slutningen af 2013 blev museets faste stjerneafte-

ner introduceret i en ny form. Tidligere måtte museet 
aflyse mange arrangementer på grund af overskyet vejr. 
I dag tilbydes gæsterne astronomisk formidling helt uaf-
hængigt af skydækket. Intet slår dog den stjernehimmel, 
man observerer med egne øjne!

I løbet af året har astronomihistorien været formidlet via 
artikler og blogs på museets hjemmeside. Udstillingen 
’Sidste mand på månen?’, som i 2012 blev vist på mu-
seet, blev i 2013 udlånt til Ishøj Kommune, som viste 
udstillingen på det lokale bibliotek. Ved årsskiftet skal 
udstillingen videre til Gladsaxe Kommune.
Udstillingen ’De sidste troldmænd – de første viden-
skabsmænd’ blev vist på biblioteket i Ishøj i forbindelse 
med Vestegnens Kulturuge, og i samarbejde med Gol-
den Days afholdtes aktiviteten ’Hvad er magi og hvad er 
videnskab?’
Der blev endvidere afholdt to særlige aktiviteter for børn: 
’Månefup og Solsystemet’ samt ’Stjerneaftener for 
børn’. 
Traditionen tro blev Ole Rømers fødselsdag den 25. sep-
tember afholdt under festlige former af Ole Rømers Ven-
ner på Kroppedal Museum.
Afslutningsvis skal der lyde en særlig tak til Københavns 
Astronomiske Forening og Ole Rømers venner for sam-
arbejdet i 2013.
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Kroppedals formål og 
ansvarsområde

bilag til årsberetning 2013

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, Hvidov-
re, 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 Dra-
gør 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-Ta-
astrup Kommuner. Museet driver derudover de lokal-
historiske samlinger og arkiver i Albertslund, Høje-Ta-
astrup, Ishøj og Herlev kommuner.

Linda Boye og Bente Draiby, 
2013: ’Kulturlandskabelig og kul-
turhistorisk vejforbindelse mellem 
Vikingelandsbyen i Albertslund 
og Kroppedal Museum’. I: H. 
Lyngstrøm og L. G. Thomsen (red.) 
Vikingetid i Danmark. Arkæologi på 
Saxo-instituttet.

Mads Drevs Dyrhfjeld-Johnsen. 
In press. ’Fremkomsten af Charon-
skikken i sydskandinaviske grave i 
yngre romersk jernalder’. 

’Ældre jernalders gravskik i Sydjyl-
land’, Arkæologiske Skrifter bd. 
13, SAXO-instituttet, Københavns 
Universitet.

Jens Henrik Jønsson. ’Gravplad-
sen Rytterkær med en sjællandsk 
vognfadingsgrav’. I: H. Lyngstrøm 

og L. G. Thomsen (red.) Vikingetid i 
Danmark. Arkæologi på Saxo-insti-
tuttet, s. 43-46. Forhistorisk arkæo-
logi, SAXO-instituttet, Københavns 
Universitet. København 2013.  

Jens Henrik Jønsson. ’Historien 
i landskabet – Danmarkshistorien 
i Vestskoven’. Manus til udgivelse 
v. Danmarkshistorien i Vestskoven, 
juni 2014, 78 sider eks. Illu. 

Lotte Reedtz Sparrevohn. ’Grav-
gods, ritualer og svenske forbin-
delser’. I: H. Lyngstrøm og L. G. 
Thomsen (red.) Vikingetid i Dan-
mark. Arkæologi på Saxo-instituttet, 
s. 47-50.

Mette Tapdrup Mortensen:
’FDB’s centrallagre som kulturarv’, 
Kulturstudier, nr. 2, s. 59-86.

“Kan De holde på en hammer?”, 
Weekendavisen, 2/8, Ideer, s.8-9.

’Nøgen i forstaden’, Weekendavi-
sen, 8/3, Ideer, s.4-5.

Mette Tapdrup Mortensen & Mik-
kel Thelle:
’Husk nybyggerånden’, Weekenda-
visen, 5/7, Ideer, s.13.

Troels Øhlenschlæger. ’Eller 
måske skal vi allerede nu kalde 
den byen Albertslund’. I: Glimt fra 
Albertslunds historie, Årskrift 2013. 
Albertslund Lokalhistoriske For-
ening.

Publikationer

sikring af kulturarven
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Foredrag, indlæg og deltagelse i seminarer

linda boye
22. februar 
Foredrag på seminar Vikingetid i 
Danmark, SAXO-instituttet, Københavns 
Universitet:
Kulturlandskabelig og kulturhistorisk 
vejforbindelse mellem Vikingelandsbyen 
i Albertslund og Kroppedal Museum

3. marts 
Offentligt foredrag på Kroppedal: 
Romerne kommer!

20. marts 
Colloquium d. 19.-20. marts 
Om ældre jernalders gravskik i 
Sydjylland. Sydvestjyske Museer. 

9. april 
Foredrag Folkeuniversitetet i Taastrup: 
Yngre romersk jernalder i Norden.

11. september 
Omvisning i Hedeland i forbindelse med 
Høje-Taastrups nye informationstavler

14.-15. november 
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

29. november 
Symposium, Vikingetidens 
Aristokratiske Miljøer, SAXO-instituttet, 
Københavns Universitet.

Mads drevs dyhrfjeld-Johnson
23. januar 
Foredrag, Årets udgravninger 2012. 
Kroppedal Museum.

22. februar 
Seminar, Vikingetid i Danmark, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.

20. marts 
Foredrag, Fremkomsten af Charon-
skikken i sydskandinaviske grave i yngre 
romersk jernalder.
Colloquium d. 19.-20. marts om 
ældre jernalders gravskik i Sydjylland. 
Sydvestjyske Museer. 

10. april 
Foredrag, Fremkomsten af Charon-
skikken i sydskandinaviske grave i yngre 
romersk jernalder. Tværpilen, Høje 
Taastrup.

10.-14. juni 
Konference, poster, The Germanic 
Hornblower. The XVIIIth Roman 
Military Equipment Conference. 
Nationalmuseet.

16. juni 
Omvisning, Ishøj Fyrsten, Glyptoteket. 

21. September 
Radiointerview om Ellekilde-fyrsten på 
Radio Råtstof, Kanal Gladsaxe. Selve 
interviewet lavet d. 3/9.

14.-15. november 
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

29. november 
Symposium, Vikingetidens 
Aristokratiske Miljøer, SAXO-instituttet, 
Københavns Universitet.

Jens henrik Jønsson
23.-24. januar. 
Møde for tilsynsførende med fredede 
fortidsminder, Kulturstyrelsen, 
tilsynsteamet, Avernæs v. Assens.

22. februar 
Seminar, Vikingetid i Danmark, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.

22. august 
Seminar, Arkæologisk Tekstilforskning, 
Nationalmuseet.

7. november 
Kursus, Naturskabte skader, ruiner 
og megalitter, Kulturstyrelsen, 
tilsynsteamet, Kalundborgegnen.

29. november 
Symposium,Vikingetidens Aristokratiske 
Miljøer, SAXO-instituttet, Københavns 
Universitet.

Mette tapdrup Mortensen
4. februar 
Præsentation på Master of Applied 
Cultural Analysis, SAXO-instituttet, 
Københavns Universitet

3. marts 
Foredrag, ”Fingerplan og forstadsliv”, 
Folkeuniversitetet Aarhus, Emdrup.

23.-25. maj 
Konference. Gender in the European 
Town. Deltagelse med paper: “Can You 
Hold a Hammer? Gender and family 
life in the post-war suburb in Denmark 
1956-1973”, Syddansk Universitet, 
Odense.

17.-19. september 
Konference. The Nordic Urban and 
Housing Research Network (NSBB), 
Roskilde.

22. oktober 
Seminar. Internt kick-off seminar. 
RUCMUS, Holbæk.

24. oktober 
Seminar. Velfærdssamfundets 
immaterielle kulturarv. Arbejdermuseet, 
København

14.-15. november 
Seminar. Kulturhistorisk 
orienteringsmøde, deltagelse med 
præsentation: “Tidlig silvan-romantik” 
og “pompøsisme” – kulturarv i 
efterkrigstidens forstæder, Kolding.

9. december 
Seminar. Kulturministeriets 
Forskningsudvalg. Julius Bomholt 
Seminar. København.

lene skodborg
12. -14. marts 
Seminar, ODM’s internationale 
formidlingsseminar

5. april 
Seminar, Den faste kulturarv, RucMus

13.-14. maj 
Seminar, Sociale læringsrum og 
vidensproducerende processer, 
Kulturstyrelsen

12.-13. august 
Seminar, Velfærd på Museum, 
Nationalmuseet

25. september 
Byvandring for Albertslund Teknik og 
Miljøforvaltning og studerende fra 
Roskilde Universitet
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22. oktober 
Seminar, Indledning på tværinstitutionelt 
forskningssamarbejde, RUCMUS

lotte sparrevohn
23. januar 
Foredrag, Årets udgravninger 2012. 
Kroppedal Museum.

22. februar 
Seminar, Vikingetid i Danmark, SAXO-
instituttet, Københavns Universitet.

21. marts 
Stormøde for sjællandske arkæologer. 
Næstved.

18. april 
Oplæg, Kroppedal Museums erfaring 
med forundersøgelser og systematiske 
udgravninger af neolitiske bebyggelser. 
Neolitisk Netværksmøde. Sønderskov 

16. august 
Direkte radiointerview i Radio Ballerup 
om udgravningerne ved Smørum 
Golfcenter.

14.-15. november 
ODM’s Faglige Orienteringsmøde. 
Kolding.

29. november 
Symposium, Vikingetidens 
Aristokratiske Miljøer, SAXO-instituttet, 
Københavns Universitet.

lars spazek
23. januar 
Hos I&D, seminar om facebook/
instagram og twitter

6. februar 
Byvandring, Taastrup Valby

8.februar 
Byvandring, Taastrup

27.februar 
Byvandring, Lindevang Børnehave, 
Taastrup Valby

27. februar 
Dirigent og ordstyrer på 
Frivillighedsdagens generalforsamling, 
Taastrup Medborgerhus

20. marts 
Byvandring, Taastrup Valby, 
Mølleholmsskolen

4. april 
Projektstand på Hedemarkedet 
omhandlende Kløverstier, Hedehusene

10. april 
Testtur, historisk guide, Kløverstier 
Hedehusene

7. maj 
Seminar, Rigsarkivet, Museums- og 
arkivsamarbejdet

15. maj 
Seminar, konference om kulturskaberne 
i Københavns Kommune, København N.

24. maj
HOKA seminar i Lyngby om ”de grønne 
kiler” 

12. juni 
Testtur, historisk guide, Kløverstier 
Hedehusene

13. juni 
Rundvisning, byvandring i Taastrup 
Valby

19. juni 
Kløverstier, historisk guide på testtur på 
cykel

14. juni 
Kløverstier, historisk guide på endelig 
rute til test

12. september 
Byvandring, Vestegnens Kulturuge, 
Taastrup og Taastrup Valby

16. september 
Medlem af dommerkomiteen til 
udvælgelse af projektvinder til Byparken 
i Hedehusene, Innocite og DAC.

29. september 
Kløverstier, historisk guide, cykeltur på 
indvielsen af ruterne

8. oktober 
Byvandring, Taastrup Valby

15. oktober 
Foredrag, den katolske menighed Sct. 
Paul – om Høje-Taastrup Kommunes 
historie

15. oktober 
HOKA, seminar om ”den grønne kile” i 
Glostrup

troels Øhlenschlæger
24. maj 
HOKA- Seminar om Hovedstadens 
grønne Områder, Hovedstadsområdets 
Kulturhistoriske Arkiver.

12. juni 
Foredrag om samlingens arbejde 
med fængslets kulturarv, Årsmøde for 
frivillige på udstillingen Bag Tremmer, 
Statsfængslet i Vridsløselille.

11. september 
Byvandring, Albertslund Centrum 
som moderne kulturarv. Albertslund - 
Vestegnens Kulturuge 

9. november 
Indlæg, Introduktion til Miniarkibas 
– slideshow. Arkivernes Dag, 
Lokalhistorisk Samling Albertslund.

15. november 
HOKA-Seminar om Hovedstadens 
grønne Områder, Hovedstadsområdets 
Kulturhistoriske Arkiver.

20. november 
Foredrag og omvisning, Taastrup pop 
og pigtråd, Rock - aften på udstillingen 
Den gyldne Mikrofon, Blaakildegaard 
- Kroppedal Museum & Taastrup 
Bibliotek.
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Ansatte
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 Ljungmann Spatzek
Arkivleder

Lene Skodborg
Museumsinspektør, nyere tid og
formidlingskoordinering

Linda Boye
Museumsinspektør, arkæologi og
forskning

Lotte Reedz Sparrevohn
Museumsinspektør, arkæologi

Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen
Museumsinspektør, arkæologi

Martin Rav
Kontorassistent

Mette Brosolat Ohlsen
Museumsinspektør, arkæologi

Mette Tapdrup Mortensen
Museumsinspektør, nyere tid og
forskning

Mette Wethje Skjødt
Konserveringstekniker

Pernille Kokfelt
Konserveringstekniker

Robert Sunderland
Arkivleder, Museumsinspektør,
astronomi

Sarah Yigsaw
Museumsinspektør, formidling
og skoletjeneste

Troels Torp Øhlenschlæger
Arkivar

Andre Matthissen
Arkæolog, udlånt af Sønderjyl-
lands museum  

Projektansatte
Annemarie Bønnelycke,
Museumstekniker, registrering,

Hanne Hjetting Nielsen
Formidlingsinspektør

Jens Henrik Jønsson
Museumsinspektør, arkæologi,

Jonas Hasemann Sigurdsson
Arkæolog, undersøgelser

Maria Lisette Jacobsen
Arkæolog, undersøgelser

Susan Pallesen
Arkæolog, undersøgelser

timelønnede
Anders Kring Mortensen
Astrid Simmelkjær
Bo Jensen
Christina Marie Lütken
Christian Andreas Flensborg
Dan Rasmus Winter
Gitte L. Hjortlund
Heini Mohr Johansen
Ingeborg Sæhle
Kirstine Louise Juncher
Lene Blindbæk
Louise Lund Johansen
Louise Melchior Rasmussen
Marie Rasmussen
Mette Hansen
Michala Haarding Larsen
Morten Henneberd Knudsen
Pernille Denise Frederiksen
Rasmus Christensen
Sara Juel Andersen
Sigrid Opland
Tobias Jespersen
Trine Outzen

butik og omvisning
Cecilie Tang Møldrup
Gerd Have
Ida Friisberg
Jeanette Koch
Margrethe W. Brandt
Marlene Paulin Kristensen
Nana Høyberg Pedersen

Jobskabelse og praktik
Anne Bülow 
Anni Nyholm
Buster Antvorskov
Charlotte Søegaard Christensen
Ea Thybro Madsen
Finn Olaf Nielsen
Gitte Jørgensen
Karl Vistisen
Kim Gerssler Urplante 

Personale i 2013
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Lukas T. J. Larsen
Mads Skytte Jørgensen
Ronnie Jessen
Signe Frederiksen
Signe Gissel Schmidt
Solvei Catherina R. D. Christensson
Steen Schjødtz Kramer

Udpeget af Albertslund og høje-taastrup 
Kommuner

Peter Langager (formand)
Direktør, fhv. generaldirektør i DSB

Udpeget af Albertslund Kommune

Jette Kammer Jensen
Sekretariatschef, AOF Danmark

Lars Falsig Pedersen
Fhv. Kommunaldirektør, Albertslund Kommune

Udpeget af høje-taastrup Kommune

Otto Vinter
Civilingeniør, Kulturelt Samråd samt Folkeoplysningsud-
valget for Høje-Taastrup Kommune

Kristian Holm-Nielsen

Valgt af Kroppedals repræsentantskab

Nils Engberg
Museumsinspektør, Nationalmuseet

Ole Henningsen
Civilingeniør, formand for Ole Rømers Venner

Søren Kristian Lynggaard (suppleant)
Civilingeniør, Københavns Astronomiske Forening

bestyrelse
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Folkelige foreninger

(15 medlemmer)
Albertslund Historiske Forening,   Per Nilsson
Flækken,   Jette Svane Hansen
Historisk Forening Ledøje – Smørum,   Vacant 
Historisk Forening Ledøje – Smørum,   Inga Nielsen
Historisk Selskab for Glostrup, 
Brøndby, Albertslund og Vallensbæk,   Bent Pedersen
Høje - Taastrup Lokalhistoriske forening,   Peter Bollerslev 
Høje - Taastrup Lokalhistoriske forening,   Jørn Jordan-Knudsen
Københavns Astronomiske Forening,   Søren Kristian Lynggaard
Landsarkivet for Sjælland mv,   Erik Nørr
Ole Rømers Venner,   Ole Henningsen
Rødovre Lokalhistoriske Forening,   Sigurd Rambusch
Tværpilen - Høje Taastrup,   Bente Leweson
Tværpilen - Høje Taastrup,   Bent Pedersen
Vestvoldens Venner,   Peder Ellegaard Larsen
Vikingelandsbyens Venner,   Sanne Elm

institutioner og lignende
(13 medlemmer)
Astronomisk Observatorium, 
Københavns Universitet,   Erik Høg
Danmarkshistorien i Vestskoven,   Eva Møller
Det kongelige Bibliotek,   Ivan Boserup
DTI, Opfinderkontoret,   Peter Cordsen
DTV, Danmarks Tekniske Videncenter,   Annette Winkel Schwarz
SAXO-instituttet, KUA,   Ulla Lund Hansen
Institut for historie, Københavns Universitet,  Benedicte Fonnesbech-Wulff
Konservatorskolen,   Helge Brinch Madsen
Kort- og matrikelstyrelsen,   Knud Poder
Malmø Museer,   Anders Reisnart
Rosenborg Slot,   Jørgen Hein
Rådvadcentret, Håndværk,   Søren Vadstrup
Vikingelandsbyen,   Jørgen Poulsen

Personlige medlemmer
Med særlig faglig indsigt og/eller interesse for museet
(7 medlemmer)
Gorm Tortzen
Jens Christian Moesgaard
Jeppe Tønsberg
Nils Engberg
Ole Thun
Peter Thorning Christensen
Poul Sverrild

repræsentantskab
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