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I skridtgang eller løb
Et af årets højdepunkter var ferniseringen på
udstillingen 'I skridtgang eller løb'. Plancheudstillingen kom op at hænge i Gladsaxe
Idrætsparks foyer på Vandtårnsvej, og 12. marts
fra 15.30 og en times tid frem gik det løs.
Borgmester Karin Søjberg Holst kom og holdt
åbningstalen. Og bagefter var der kage- og
frugtbord til de lækkersultne. Der var nemlig
ikke plads til, at alle fremmødte kunne kigge
plancher på én gang. I alt bestod udstillingen af
13 plancher og 2 fotostater plus et teksthæfte
for de mennesker, der gerne ville vide mere.
Og det ville de fleste.
Omkring 130 mennesker nåede forbi i løbet af
den time, ferniseringen varede, humøret var
højt og Gladsaxe Bladets journalist sagde pæne
ord om udstillingen og ferniseringen ugen
efter i lokalavisen, fulgt op af flotte billeder.
Udstillingen var herefter officielt Gladsaxe
Idrætsparks ejendom, og de kunne gøre med
den, hvad de ville. Til vores store glæde valgte
de at lade den hænge til hen i december.

Skolernes 200 års jubilæum
Skoleloven af 1814 kom i juli 1814 og hed da
naturligvis ikke en lov, men en forordning.
1814-loven er grundstenen i den danske folkeskole, og naturligt nok blev den fejret landet
over i 2014. Lærerne havde fået et idekatalog
tilsendt med forslag til aktiviteter. En hel del af
aktiviteterne involverede landets arkiver.

Ketty og Anne-Lise kigger på en af plancherne
ved ferniseringen.
Så Charlotte Voss og Eva Molin oprettede en
hjemmeside til lærerne. Her kunne og kan
lærerne få 1814-loven i datidig håndskrift med
nutidig renskrift ved siden af. Her er skoleskemaer fra 1814; erindringer fra ældre menneskers skolegang i de lokale skoler i Gladsaxe
Kommune; præstens embedsbog for skolen og
meget andet, som kreative lærere kunne og kan
bruge i undervisningen. 30 mennesker havde
været inde og snuse til siderne i slutningen af
oktober.
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Eva på slap linie i bibliotekets store sal, oktober 2014.

Foredrag og tv
Eva var på kursus i mundtlig præsentationsteknik i januar. Og det gav virkelig meget viden
og kom i brug i alle mulige sammenhænge
resten af året. Første gang i juni, hvor foredraget
overordnet var gode historier fra Gladsaxe.
Det blev holdt på Møllegården og gentages
formentlig i 2015. Der blev også holdt foredrag i
bibliotekets store sal. Her var emnet idrætten i
Gladsaxe og der var 34 tilhørere. I oktober blev
der holdt foredrag i forbindelse med Søborg
Kirkes jubilæum på en sognesøndag. Foredraget
i kirken var om kirkens historie, og flere end 50
mennesker mødte op.

Desuden optrådte Eva i TV-Hovedstaden hele
fire gange á ½ times varighed per gang med
gode historier fra Gladsaxe. De første to tvprogrammer kan allerede nu ses på byarkivets
hjemmeside, mens de to næste endnu ikke er
lagt ud, men kommer på nettet i løbet af 2015.
382 mennesker havde ultimo oktober været
inde og se udsendelserne.
TV-Hovedstaden kan ses af alle med digitalt tv i
hele hovedstadsregionen, altså rundt regnet fra
Slagelse til Helsingør. Ideen var egentlig, at der
skulle sendes en halv time fra hvert arkiv eller
museum i regionen, men åbenbart er Gladsaxe
et hit, og det er vi jo glade for!

Artikler
Evas lille artikel om Søborggårds historie blev
udgivet i særtryk af Gladsaxe Lokalhistoriske
Forening i forbindelse med en erindringsindsamlingsaften i Søborg Kirke.

Alma Jensen med barnebarnet, Peter Skou, ved sin venstre side og Pia Skou ved sin højre side.
Bag Alma ses Ketty.
En artikel, som Eva skrev for et år siden, om vejnavne i Gladsaxe, blev bragt i Gladsaxe Bladet i
december. Det var overraskende og rigtig rart,
at den kunne bruges.
Lokalhistorisk Forenings årbog 2015, som udkom primo december 2014, indeholdt en artikel
skrevet af Eva om Smør- og Fedtmosen. Ikke
noget om dyre- og planteliv men om, hvordan
det var at leve i moserne, da området mest
bestod af gartnerier. Og hvordan fredningen i
1944 fik indflydelse på de menneskers liv, som
levede af at dyrke jorden. Artiklen var bygget op
om Alma Jensens erindringer.

Gladsaxebilleder og vejviserne
Siden sidste år er der blevet skannet endnu en
ladning vejvisere til databasen: Gladsaxe historiske Vejvisere. Der er skannet til og med 1944,
hvilket er lig med syv nye vejvisere i år. Målet

er at nå til og med 1967, og der er ikke nær
så langt igen, som det lyder til, for vejviserne
udkom ikke regelmæssigt efter 1946.
Gladsaxebilleder er en succes. I juni 2015 fik vi
installeret tæller på systemet, så vi nu præcis
kan måle, hvor stor succes, basen er. Med sine
cirka 22.000 offentligt tilgængelige billeder er
der også noget at hente om rigtig mange forskelligartede emner. På det halve år der er gået,
siden vi fik tælleren på, har 1372 forskellige
mennesker været omkring Gladsaxebilleder.
Mange har været inde flere gange, og i gennemsnit ser folk på 46 billeder pr. gang og
bruger ni minutter i basen. I praksis betyder
det, at de 1372 mennesker har gennemset i alt
143.119 billeder! På et halvt år! Det er vi glade
for, for basen tager også ret lang tid at udbygge
og vedligeholde.

Samarbejde med biblioteket
Gladsaxe Hovedbiblioteks ansatte, Trygve og
Mia, har i 2014 startet en slægtsforskergruppe
op. Meningen med gruppen er at lave en platform, hvor folk kan udveksle gode råd og erfaringer. Arne Fogt fra Lokalhistorisk Forening
og jeres lokalarkivar er gået med i gruppen for
at være til nytte i det omfang, vi nu kan. Jeres
lokalarkivar er for eksempel temmelig god til
at læse gamle håndskrifter. Det er ikke sådan,
at der er mødepligt, men har man lyst til at
deltage, sker det første mandag i hver måned fra
10.30 til 12.30. Møderne indledes med et oplæg,
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enten udefra eller fra en af deltagerne, og ser
indtil videre ud til at blive en succes. Vi nåede
dog kun tre møder i 2014.

Nye afleveringer
Årets absolut største aflevering kom i oktober,
hvor kommunens nok ultimativt mest kendte
og elskede lokalhistoriker, Arne Hermann,
døde. Han testamenterede sit arkiv til Gladsaxe
Byarkiv, og vi var ude og hente 22 flyttekasser
med papirer. En del var naturligt nok kopier af
arkivets eget materiale og kunne derfor kasseres, men en del blev bevaret og kan nu ses på
Gladsaxe Byarkivs lokalhistoriske afdeling. Af
andre store afleveringer kan nævnes Den lille
Skole, Gladsaxe og Søejerlauget Nydam Sø.

Lidt afsluttende statistik
554 mennesker kom forbi Gladsaxe Byarkivs
lokalhistoriske afdeling i 2014. Heraf kom 25
til et særarrangement i anledning af 100 året
for 1. verdenskrigs udbrud, som blev højtideligholdt 8. august 2014. Bag arrangementet
stod Gladsaxefortets Venner. 33 mennesker
kom forbi i december for at afhente årbøger.
Desuden besvarer arkivet en del forespørgsler
via mail i året løb.
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De fleste, der kigger i Gladsaxebilleder, er forståeligt nok fra Gladsaxe og nærmeste omegn.
Men der sidder folk over hele jorden og kigger
med. New Zealand og Honolulu, Canada,
Spanien, Frankrig og Norge er blandt mange
andre repræsenteret i statistikken. Der sidder
for eksempel tre mennesker i Frankrig, og de
bruger i gennemsnit 38 minutter, når de er inde
og kigge billeder. De danske billedkiggere ligger
gennemsnitligt på godt 9 minutter i tid forbrugt
i basen per gang.

