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 		 lokalhistoriske Årsberetning

Dagli Brugsen i Mørkhøj med
afstandsstriber i gulvet.

Gladsaxebilleder
2020 blev et meget anderledes år end planlagt,
da Covid-19 med ét slag lukkede arkivet med
øjeblikkelig virkning 12. marts og mere end to
måneder frem. Og selv efter genåbning, blev
året mere end normalt stille. Dels fordi mange
medarbejdere på både bibliotek og rådhus
arbejdede hjemmefra meget af året, dels fordi
mange af arkivets normale besøgende valgte
at passe på sig selv og indskrænke antallet af
fysiske besøg. Helt galt gik det, da pandemien
genopblussede i et omfang, så vi atter måtte
lukke fra 7. december og til et i skrivende stund
endnu ukendt tidspunkt i 2021. Året 2020 blev
sært.

Statistik

En af arkivets normalt mindre opgaver går på
at dokumentere dagen i dag, som bliver historie
i morgen. Under Covid-19 blev kameraet hurtigt
en del af hverdagen, hvor der blev fotograferet
lukkede butikker, øde legepladser, lange køer
ved Genbrugspladsen, butikker med afstribninger i gulvet til at holde afstand, apoteker med
stole udenfor til dårligt gående kunder og så
videre. Billederne blev efterfølgende lagt
i Gladsaxebilleder.
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Nyt blod
2020 og coronakrisen fik uventede konsekvenser. Jeres lokalarkivar besluttede at give
stafetten videre til en ny og takker af medio
2021 efter næsten 27 skønne, udfordrende,
berigende, travle år. Jeres nye lokalarkivar
hedder Maria Kræmer Hansen, hun er
historiker og har blandt andet arbejdet ved
Museum Sønderjylland. Maria glæder sig til
at møde jer.
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Bag den lukkede dør til arkivet var der
heldigvis aktivitet fra dag ét. Hjemmesiden,
som allerede i november 2019 overgik til
kommunens nye webinterface og designlinje,
blev revideret. Alle Gladsaxe Byarkivs sider
blev faktatjekket. Især i Mørkhøj, Buddinge
og Bagsværd går (by)udviklingen hurtigt i
disse år. Det, der skrives ét år, kan være forældet året efter. De fleste billeder fra den
gamle hjemmeside var ikke fulgt med over
i den nye. Vi har derfor valgt at gennemgå
og forny næsten alle billeder, så der er nyt at
kigge på i forhold til før.

Gladsaxe Hovedbibliotek er ved at blive gjort klar til genåbning efter coronanedlukning.
Bibliotekerne blev sat til at genåbne 18. maj 2020 efter godt to måneders lukning. Men kun for indog udlån og under kontrollerede former. Arkivet fulgte trop 16. juni.
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Fotografering

Også her kunne man se Covid-19s indflydelse.
Der kom 244 mails med forespørgsler om alt
mellem himmel og jord, hvilket er flere end
normalt. Til gengæld nåede kun 233 borgere at
komme fysisk på arkivet for at se arkivalier,
stille spørgsmål og fortælle om gamle dage,
hvilket er færre end normalt. Yderligere 54
borgere nåede forbi i januar for at afhente deres
årbog – en service, vi af gode grunde ikke var
i stand til at yde Gladsaxe Lokalhistoriske
Forenings medlemmer og bestyrelse i december.

Hjemmesiden

2020

Gladsaxebilleder er blevet udvidet med lyd og
film. På sigt skal alle de lydoptagelser og film,
som vi har ophavsrettighederne til, lægges ud
til borgerne. Indtil videre er 173 lydfiler og
20 film lagt ud, men flere vil følge efter. I den
sammenhæng skal der indgås en ny aftale med
Copydan, så vi ikke overtræder ophavsretsloven. Det er en særaftale, der er kendt som
Museumsaftalen, og som flere og flere arkiver
efterhånden også underskriver.
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Bydelsbeskrivelserne på hjemmesiden blev
suppleret med 16 nye små artikler om alt fra
Gladsaxe Stadion til Buddinge Batteri.
Alle artikler er historiske, men trækker så vidt
muligt linjerne op til i dag. Søborg Møbelfabriks historie er for eksempel forhistorien
til det, der i dag er det område, som hedder
Møbelfabrikken.

Sporvejene med mere
Inden Covid-19 slog sig ned blandt os, nåede
arkivet at være med til fernisering på en større
sporvejsudstilling i forhallen på Gladsaxe
Hovedbibliotek. Bjarne Felby fra Hovedbiblioteket stod bag udstillingen, der også talte
masser af lån fra Sporvejsmuseet samt diverse
private sporvejsmusealer. Arkivet bidrog med
tre plancher om skinner lokalt i Gladsaxe
Kommune.

Befrielsen
2020 var 75-året for Danmarks befrielse. 4. maj
skulle have været en festdag uden sidestykke
med alsang på Gladsaxe Rådhusplads, borgmestertale, udstilling og bog. Mange aktører
var involveret, og begivenheden måtte aflyses
på grund af Coronakrisen. I stedet talte
borgmester Trine Græse til borgerne via
kommunens hjemmeside, facebook og Gladsaxe
Bladet. Og den lille bog, som jeres lokalarkivar
havde skrevet i 2019 blev offentliggjort på
hjemmesiden.
Befrielsen blev klemt, men ikke glemt. Den
store befrielsesfejring, som var planlagt til
2020, blev udskudt – foreløbig til 4. maj 2021.
Glæd jer til bog og udstilling og alt det andet,
der skulle have hørt præcis den dag til. Og som
kommer. På et eller andet tidspunkt.

Hvert år lægger borgmesteren
en krans ved mindesmærket for
de tre faldne modstandsfolk,
der faldt i forbindelse med dramaet på Kildebakkegårds Allé
133 (nuværende 119). Her ses
borgmester Trine Græse med
kransen ved befrielsesjubilæet
4. maj 2020. 75 år er gået, og vi
kan takke vores forfædre for, at
vi vender tilbage til demokratiske tider, når covid-19-krisen
er overstået. I dagens anledning
var 10 drenge fra 4. a på
Gladsaxe Skole og deres lærer
med på kirkegården og høre lidt
om krigen og hvorfor vi har et
mindesmærke netop der.

I august var arkivet med på sidelinjen, da
Gladsaxe Hovedbibliotek havde stor interaktiv
udstilling om konfirmation. Og samme måned
deltog jeres lokalarkivar i forberedelserne til
to nye små film i stil med den, kommunen har
ladet producere om Radiomarken og fårene
i Radiomarken. Den ene film skulle handle
om Aldershvile Parken generelt. Altså både
historie, nutid og ikke mindst den righoldige
natur. Arkivet kunne bidrage med historien.
Den anden film skulle handle om Grevinden
af Bagsværd, som med sin særegne skæbne er
blevet en lokal myte.
Fra ferniseringen 9. januar 2010.
Genbrugsstationerne genåbnede
29. marts 2020 for almindelige
borgere. Efter 14 dages lukket
var der lange køer. Billedet her
er taget mandag den 6. april,
altså mere end en uge efter
genåbningen. Køen af biler, der i
anledning af de skærpede regler
på pladsen, var omdirigeret,
begyndte denne dag næsten oppe
ved hjørnet af Generatorvej og
Turbinevej. Genbrugspladsen
ligger på Dynamovej, cirka
4-500 meter fra bageste bil.
Der måtte være otte biler ad
gangen på Genbrugsstationen
i Gladsaxe i den første genåbningsfase under coronakrisen,
og ventetiden på at nå frem til
mål lå stadig mere end en uge
efter genåbningen på cirka fem
kvarter i køen.

