Gladsaxe Byarkivs
lokalhistoriske Årsberetning
Året startede som bekendt med et nedlukket
arkiv. De første tre måneder af 2021 var det
altså ikke muligt at aflægge et fysisk besøg på
læsesalen, ligesom arkivet ikke kunne modtage
de mange fotos og arkivalier, der sædvanlig vis
finder vej til samlingerne.
Men på linje med andre kulturelle tilbud kunne
arkivet i april måned igen åbne for borgerne,
og siden er hverdagen heldigvis vendt tilbage
på læsesalen.

Ny lokalarkivar og ny retning
Da dørene åbnede igen, blæste der nye vinde
ind. Maria Kræmer Storm Hansen tiltrådte
som lokalarkivar, og arkivets fokus og formål
blev gået efter i sømmene. Det er en proces,
som vil fortsætte ind i det nye år, men nogle
pejlemærker blev allerede sat i 2021.

den til alle kommunens borgere. I 2021 har
arkivet derfor udviklet en digital strategi for
lokalhistorien i Gladsaxe, som ikke alene gør
arkivets samlinger yderligere digitalt tilgæn
gelige, men også gør brug af nye formidlings
formater og samarbejdspartnere. Dermed
udvides rammerne for, hvordan lokalhistorie
ser ud og hvilke borgere, der møder den.

2021

Genåbning

Arkivets digitale tilstedeværelse er særlig
vigtig i disse tider, der har været præget af
nedlukninger. I det noget amputeret 2021
blev det til 195 fysiske besøg i arkivet. Det er
færre end normalt. Dog modtog arkivet 199
henvendelser fra borgere på mail, som enten
ønskede at gøre brug af arkivalier og litteratur
eller aflevere materiale selv. Det sidste ses i
den digitale billeddatabase, Gladsaxebilleder,
hvor omtrent 320 fotografier er kommet til
alene i 2021, og flere ligger i kø.

Grundlæggende skal arkivet videreføre den
eksisterende høje kvalitet i servicering af
borgerne, især ved fortsat at tilgængeliggøre
den store fotosamling og arkivets arkivalier.
Ligesådan bliver det gode samarbejde med
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening også frem
over prioriteret.
Men nok så vigtigt sættes nye skibe i søen,
og retningen ændres en smule.
Lokalhistorie er kultur – og ambitionen er,
at arkivet skal arbejde bevidst på at formidle

I april 2021 blev det igen muligt for borgere at
besøge arkivets læsesal i åbningstiden tirsdag
10-15 og torsdag 11-17.
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Arkivet på Facebook
Interessen for lokalområdet er stærk på
Facebook, og derfor er det naturligt, at kom
munens lokalhistoriske arkiv deltager i dette
forum. I 2021 lancerede arkivet dets egen
Facebookside med det primære formål at dele
fotografier fra fotosamlingen i en kvalificeret
kontekst. Under aktuelle temaer som sommer
ferie, EM i fodbold, VM i Kano og Kajak på
Bagsværd Sø samt kommunalvalg kunne
borgerne i det forgange år opleve fotografier
og læse billedtekster med lokalhistorisk ind
hold. Ligesådan var det muligt at deltage i en
ugentlig, lokalhistorisk quiz.
Derudover var det populære ”ugens billede”
fra Gladsaxe Bladet også at finde på Facebook
siden, ligesom opdateringer fra dagligdagen i
arkivet vil fylde mere fremover.
Facebooksiden har i skrivende stund 257
følgere, og der arbejdes på, at flere kommer
til i 2022.

Søren Kierkegaards statue og et postkort fra
Lundegård i 1906 indgik begge i arkivets
Halloweenquiz. Kierkegaard faldt som barn ned
fra et træ på Lundegårds jorder. Ifølge ham selv,
udstyrede faldet ham med kroniske rygsmerter. I
dag står Høje Gladsaxe på Lundegårds tidligere
jorder og Kierkegaard hviler ryggen i sin stol i
Bibliotekshaven i København.

Halloweenwalk omkring BIBLIOTEK +

Denne slikbutik på Buddingevej fik en renæssance på arkivets Facebookside. Selvom den
lukkede i 1989, huskede overraskende mange
personer den tydeligt, og dette billede blev en af
de mere populære fredagsquizzer.

Til Halloween i oktober måned udviklede arki
vet en quiz til smartphones. I en uge omkring
Halloween kunne borgerne skanne en QR-kode
og jagte Søren Kierkegaards spøgelse i området
omkring Høje Gladsaxe. Undervejs mødte de
en række skikkelser fra lokalhistorien. Selvom
Kierkegaard virkelig tilbragte nogle barndoms
somre på Lundegård, hvor Høje Gladsaxe ligger
i dag, var quizzen en øvelse i et nyt, og knap så
tungt, formidlingsformat. Den lokalhistoriske

akkuratesse veg altså en anelse til fordel for
en god fortælling til børnefamilierne på udkig
efter lidt uhygge.
Den praktiske afvikling af quizzen foregik i
samarbejde med BIBLIOTEK+. Forankringen i
nærmiljøet er vigtig, når den gode historie skal
fortælles, og denne type samarbejde på tværs af
institutioner vil arkivet arbejde videre med.

Digitalt undervisningsmateriale til
udskolingsklasser
Arkivets formidlingstilbud til kommunens
skoler har også været i fokus i året, der er gået.
I efteråret samarbejdede arkivet derfor med
en folkeskolelærer og didaktikstuderende
om udviklingen af et lokalhistorisk undervis

ningsmateriale til udskolingsklasserne. Med
udgangspunkt i historien om det nyligt åbnede
Buddinge Batteri dækkes historiefagets kompe
tenceområder Kronologi og sammenhæng
og Kildearbejde. Opgaverne i undervisnings
materialet har fokus på kildekritik, arkivbrug og
lokalhistorie som en del af Danmarkshistorien.
På samme måde er bevægelse og oplevelsen
af fysiske kilder i centrum, idet opgaverne
både finder sted på batterigrunden og i klasse
værelset.
Undervisningsmaterialet, inkl. lærervejled
ning og kildesamling, vil ligge tilgængeligt til
download for skolerne på arkivets hjemmeside
i begyndelsen af 2022.
Buddinge Batteri åbnede for offentligheden
fredag 27. august 2021.

2021 blev året, hvor arkivet kom godt i gang
med alt det nye. Men færdigt, blev det ikke.
Foruden ovennævnte blev der i løbet af året
sat gang i flere projekter, som først rigtigt ser
dagens lys i 2022.
Kort kan der nævnes arbejdet med tilgængelig
gørelsen af alle arkivets skattelister. Dette store
materiale fungerer som en slags lokale folketæl
linger og er en guldgruppe for alle, der er inte
resseret i matrikler, bygninger og slægtninge i
Gladsaxe Kommune i årene 1914 til 1920.

Arkivet råder over en lang række malerier med
tilknytning til Gladsaxe. Et af dem er Frank
Vraas Tunugdliarfik – Skovfjorden fra 1978.
Motivet stammer fra Narsaq i Grønland, der
har været Gladsaxes venskabsby siden 1966.
Derudover er en gennemgang af alle arkivets
kunstværker i gang med henblik på at få dem
affotograferet og derefter lade udvalgte værker
indgå i forskellige digitale udstillinger i arkivet.
Endelig er arkivet meget glad for fortsat at
modtage spændende arkivalier og fotos fra
Gladsaxeborgere, der til stadighed muliggør
den fælles fortælling om livet i kommunen før
og nu. Vi glæder os til at se, hvad der kommer
ind i samlingen i 2022.
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Flere projekter på vej i 2022

