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Konservering på Kroppedal 

 
Ude på Kroppedalmuseet ligger fyrsten fra 

Ishøj i sin glaskiste, omgivet af sine 

gravgaver. Men hvordan landede han der? 

Det vil Kroppedals konservator, Lone 

Brorson, fortælle os om 

Mandag den 20. september. 

Alle de genstande vi ser på museerne har 

været gennem konservatorers hænder for 

at sikre dem for eftertiden. Noget skal 

præpareres for ikke at smuldre. Andet skal 

samles af utallige stykker. 

Lone vil fortælle om alt det arbejde som 

ligger bag, før de enkelte genstande lander 

i museernes udstillinger. 

Alt sammen noget vi ikke ser. Vi ser jo 

kun resultatet. Men et altafgørende arbejde 

for museerne. 

Alt dette, fra fyrsten gravedes op af et hul i 

jorden til han nu ligger hvor han ligger. 

Samlingen af hans romerske drikkeglas 

m.m.m. fortæller Lone om. 

Vi skal være på Kroppedal kl. 10, så vi 

samles det sædvanlige sted på sydsiden af 

Brøndby Strand Station kl. 9,30 og 

fordeler os i bilerne. 

Tilmelding til Annie eller Johan senest 

fredag den 17. september 

 

Brøndby Strand i 200 år 

 
Og så kan i godt allerede nu notere jer 

datoen 25. oktober i kalenderen. 

 

 

Her holder vi offentligt møde i Brønden,  

hvor Annie Mølgård fortæller om  

udviklingen i Brøndby Strand gennem 200 

år – fra 1750 til 1950, på baggrund af de 

gamle papirer hun har gravet sig gennem 

på Lokalarkivet i de seneste par år. 

 

Frivillige undersøges 

 
Hvad går medlemmerne af de frivillige 

foreninger og laver? Hvorfor gør de det,  

hvordan og sammen med hvem? 

Det vil Dansk Folkemindesamling gerne 

vide mere om. Derfor har de sammen med 

en række museer og arkiver iværksat en 

spørgeskema-undersøgelse, som de har 

kaldt ”lokaleliv” . 

Det handler om almindelige menneskers 

aktiviteter og det sociale samvær, som er 

knyttet til disse aktiviteter. 

Det må nok betegnes som en svaghed ved 

undersøgelsen, at den kun foregår 

elektronisk. Dvs. via internettet, og det 

dermed kun er dem som benytter nettet 

som kan deltage (og det gør en del af 

vores medlemmer ikke). 

Men derfor er der alligevel grund til, at 

dem som kan og vil, deltager i 

undersøgelse, for at gøre den så bred som 

mulig. 

Det skal ske inden 1. november ved at i 

går ind på www.lokaleliv.dk  hvor i finder 

spørgeskemaet. 

 


