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GENERALFORSAMLINGEN. 

 

Efter generalforsamlingen den 10. april 

konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Ann Welling 

Næstformand Nina Bech 

Kasserer Lina Poll 

Sekretær Bente Larsen 

Bestyrelsesmedlemmer; Kirsten Rajakumar, 

Jørgen Nielsen, Anders Elman Hansen. 

Supleanter; Inger Byrjalsen, Lissi Jensen, Erik 

Vinding. Hvis der er medlemmer, der ønsker at 

læse referatet fra generalforsamlingen, så giv 

besked, så sender jeg det på mail. 

 

 

FOLKEUNIVERSITETET. 

 

Folkeuniversitetet er slut for denne gang. Det 

var meget spændende, at være på besøg i det 

Arkæologiske værksted på Københavns 

Museum. Der var rigtig mange fine fund fra 

udgravningerne.  

 

KØBENHAVNS MUSEUM. 

 

Københavns Museum åbner igen den 29. august 

2019 i de nye lokaler, Stormgade 18, 

København V. Men allerede nu kan man komme 

til foredrag om metroudgravningerne. Der er 2 

foredrag tilbage. Den 7. maj kl. 16.30 til 18.00 

Udgravninger i Nyboder. Museets arkæologer 

har fundet en række latriner fra 1700-tallet i 

Nyboder. Da latrinerne ikke blev benyttet 

længere blev de fyldt op med kasserede 

genstande. Arkæolog Signe Lützau Pedersen 

fortæller om Nyboders opstående. Den 21. maj 

kl. 16.30-18.00 Historiens have i det nye 

Københavns Museum. Få indblik i hvordan 

arkæologer arbejder med at finde frø og kerner, 

som viser hvilke planter man dyrkede i 

København for 400 år siden. Arkæolog Camilla 

Haarby Hansen fortæller om projektet 

”Historiens Have”  Entre 100 kr + gebyr. pr. 

foredrag. Hver lørdag og søndag er der åbent i 

Arkæologisk Værksted kl. 10.00-14.00, her kan 

man følge med i hvad der er dukket op af 

jorden, før det havner i museets montre. 

Foredragene er også i Arkæologisk værksted, 

Stormgade 20. Se mere på deres hjemmeside 

www.cphmuseum.kk.dk 

 

KROPPEDAL MUSEUM.  

 

Kroppedal Mueum er igen åbnet for publikum.  

Hver dag en kamp-en udstilling om mennesket i 

vikingetiden, her får man et anderledes indblik i 

vikingetiden. Følg vikingerne Astrid, Sif, 

Halfdan og Erik gennem museets 

stemningsfulde udstilling om det barske 

hverdagsliv på Vestegnen for 1200 år siden. 

Udgangspunkt er en stor vikingegravplads tæt 

ved Vridsløsemagle, som museets arkæologer 

fandt for nogle år tilbage. Se mere på deres 

hjemmeside 

www.kroppedal.dk 

 

VEJLE MUSEUM. 

 

Vejle Museum har en særudstilling om 

jernalderens guldofringer på Kulturmuseet 

Spinderihallerne. GULD & KAOS. Her udstilles 

for første gang et skattefund fra 500-tallet. De 

mange guldofringer i den periode kan have 

været en desperat befolknings løsning på det 

kaotiske mørke, som skabte sult, kulde, 

fejlslagne afgrøder og øget dødelighed blandt 

mennesker og dyr. Er man på de kanter er der 

den 11. juni kl. 15.00-16.00 rundvisning for 

børn og familier. Rundvisning kun for voksne 

kl. 19.00-20.00. Entre 50 kr. for voksne og 25 

kr. for børn. Se mere på deres hjemmeside  

www.vejlemuseerne.dk 

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig 

god sommer. 
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