
    Metroudgravningerne i København
Arkæolog Camilla Haarby Hansen

I forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen blev der i årene 
2010-2014 foretaget omfattende arkæologiske udgravninger i 
København – særligt Rådhuspladsen, Kongens Nytorv og Gammel 
Strand afslørede spændende nyt om byens historie fra den tidlige 
middelalder og til i dag. I foredraget vil arkæolog Camilla Haarby 
Hansen præsentere highlights fra udgravningerne og fortælle om 
den forskning, der fulgte i kølvandet heraf.

Gadenavne - en indgang til Frederiksværks historie
Museumsinspektør Marie Bach.

Gade- og vejnavne opstår aldrig ud af det blå. Tværtimod er de 
som regel velbegrundede
og vidner derfor om en bys eller et områdes historie, naturforhold, 
alder og udvikling. Gadenavnet kan ses som nøglen til 
en dør, der fører ind i historien. Emnet har optaget Industrimuseet 
gennem snart mange år, og foredraget vil berøre både
velkendte virksomheder og personer i byens historie samt hen-
lede opmærksomheden på endnu ubesvarede spørgsmål.

Brugsens historie
Museumsinspektør Mette Tapdrup Mortensen

Coop-familien er en kompleks familiestruktur, hvis rødder stræk-
ker sig næsten 200 år tilbage i historien. Ud over at være en 
spændende detailhandelshistorie, er det også en historie om, 
hvordan Danmark blev moderne og global. Aftenens foredragsholder 
vil med årene 1844 og 2019 som ramme fortælle historien om 
FDB og Coop, og om hvordan en forening blev til en forretning og 
forsynede danskerne med varer.

GENERALFORSAMLING.

Frederiksværks sydlige omegn set fra luften
Lokalhistoriker Jørgen Lassen

Besættelsestiden mindes

Det Danske Stålvalseværk – kunst, kultur og idræt
Museumsleder Frank Allan Rasmussen

Tag med på en historisk flyvetur over Frederiksværks omegn. 
Der vises et stort antal luftfotografier fra 1936 og fremad, bl.a. 
af Store og Lille Havelse, Grimstrup, Ølsted, Kregme, Brederød 
og Auderød.
Undervejs lander vi flere steder og får spændende fortællinger 
om udvalgte temaer og lokaliteter. 
Foredraget er rigt illustreret.

Det Danske Stålvalseværk var Frederiksværks største arbejdsplads. 
Det var også en af landets første genbrugsfabrikker, idet hoved-
parten af råstofferne, jern og stål, blev indsamlet i Danmark og 
transporteret til Frederiksværk. Her blev det smeltet om til stål, 
der blev brugt til skibe, broer mv. Næsten alle husstande havde 
relationer til værket. Foredraget er rigt illustreret med billeder 
fra en svunden tid. 

Aftenarrangement på Selsø Slot

Heldagstur til Dragør

Vores årlige heldagsudflugt går i år til Dragør. Byen har en lang 
og spændende historie, og med byens beliggenhed ved Øresund 
har søfarten haft en afgørende betydning for stedets udvikling.
Her vil en af byens lokale guider tage os med på en byvandring, 
hvor vi får fortalt om byens historie, og de mennesker der le-
vede i byen.
Afgang fra Gjethuset med bus kl. 08.30 og forventet hjemkomst 
ca. kl. 18.00. Pris inkl. transport, frokost og div. entreer er 
475,00 kr. Tilmelding påkrævet. Ret til ændringer forbeholdes.

Aftenarrangement Melby mølle

Vi har arrangeret en aftentur til Selsø slot – et sted der har stået 
stort set uberørt siden starten af 1800-tallet. Her får vi fortalt 
slottets historie, mens vi følger med en af deres omvisere rundt 
i huset. Hør om menneskene, der boede på Selsø – og om dem, 
der arbejdede her. Hør om bygningen og de fantastiske barokke 
bemalinger og empire-rummenes tapeter. Hør om livet på en 
herregård i 1700- og 1800-tallet. Efter omvisningen bliver der 
serveret kaffe og en lille kage. Alt dette får du for kun 130,00 
kr. Selvkørsel. Ret til ændringer forbeholdes.

Sammen med foreningen ”Melby mølles bevarelse” har vi plan-
lagt en aftentur til Melby mølle. Her vil vi få fortalt om både 
dens historie og virkemåde og efterfølgende blive vist rundt. 
Møllen blev opført i 1879 og har været i drift til 1946, hvor 
hattehjulet blev ødelagt under en storm. Møllen fremstår fuldt 
udstyret med det inventar, som den havde i 1946. 
Gratis entre

Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og 
lokal mindedag, med blomsternedlæggelse ved mindestenene i 
Nørregade og på Nyvej.
Vi samles kl. 18.00 ved mindestenen i Nørregade og fortsætter 
derefter til Nyvej.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og her 
har du som medlem mulighed for at øve indflydelse på forenin-
gens virke.
Der aflægges beretning og regnskab.
Der behandles indkomne forslag og vælges bestyrelsesmedlem-
mer. 
Efterfølgende er der foredrag om luftfotografier af Frederiksværks 
sydlige omegn.
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