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Vejviserdatabase
2015 blev året, hvor endnu en database fra 
Gladsaxe Byarkivs hånd blev færdig. 12.000 
skannede sider fordelt på 40 vejvisere blev det 
til. Vejviserne på nettet fungerer i praksis meget 
lig den trykte bog. Der er bladrefunktion, men 
det er også muligt at få vist mange sider på én 
gang, sådan at man med lethed kan springe til 
navneregistret, hvis det er det, man har brug 
for.

Artikler
Eva Molin skrev tre artikler til Gladsaxe 
Bladet i løbet af sommeren. Den ene handlede 
om, hvor tæt vi var på at få Nordisk Film til 
Gladsaxe. Den anden handlede om en plakette, 
som står i en privat baghave på Vandtårnsvej og 
fortæller os, at et område omkring stenen med 
plaketten på er fredet. Det gav anledning til 
mangt et hovedbrud at finde forklaringen, som 
naturligvis var helt og aldeles logisk. En tredje 
lille artikel kom til at handle om Bente Ane. 
Artiklen skulle agere smagsprøve på en lille 
udstilling og få folk til at komme forbi arkivet 
for at se mere.

Villaen her lå før på Ericavej 64-80. En meget stor grund hørte til matriklen. Villaen var ejet af 
direktøren for A/S Paladsteatret alias Nordisk Film. I dag ligger Ericaparken på villaens store grund, 
men før da var der tale om at flytte Nordisk Films studier herud.



Udstillinger
Byarkivets leder, Charlotte Voss, stod bag en 
stor udstilling i rådhusets forhal i forbindelse 
med 100 året for kvinders valgret i Danmark. 
Udstillingen omfattede også et flot tekst-
hæfte, hvor interesserede kunne læse mere. 
Udstillingen blev åbnet af borgmester Karin 
Søjberg Holst, og mange nuværende og tidligere 
især kvindelige politikere valgte at lægge vejen 
forbi. Udstillingen blev i september genopsat, 
men nu på Gladsaxe Hovedbibliotek.
 En anden og langt mindre udstilling stod 
Eva Molin bag i efteråret. Udstillingen bestod 
af fem plancher, og den ene af plancherne hand-
lede om Bente Ane. Eller rettere om kilderne til 
Bente Anes liv. Udstillingen var arkivets bidrag 
til Kulturarvsstyrelsens udnævnelse af 2015 til 
at være Slægtens År. Udstillingen hang først 
i rådhushallen, nu kan den ses på Gladsaxe 
Byarkivs lokalhistoriske afdeling, hvor den for-
håbentligt kan levere inspiration til slægtsfor-
skere, som ønsker at vide mere, end kirkebøger 
og folketællinger kan levere af data.

Andet
I januar deltog Eva Molin i Landsforeningen for 
Foto og Films bevarelses seminar om digitale 
medier i Odense. Her blev blandt andet Det 
Danske Filminstituts nye filmbase præsenteret, 
samtidig med at vi hørte, om de meget kompli-
cerede ophavsretlige regler, der gælder for film.

Arkivet deltog ved genåbningen af Jesu Kristi 
Kirke af de sidste dages hellige, også kaldet 
Mormonkirken, i juni. Vi fik lov at tage kame-
raet med rundt, og fik lagt mange interessante 
billeder og tekster i Gladsaxebilleder.
 Eva Molin fortsatte som 'tv-stjerne' for TV-
Hovedstaden med et program om Bagsværd Sø 
og Aldershvile optaget on location i august.
I slutningen af 2015 tog vi første forsigtige 
skridt i retning af en måske ny database. Vi 
drømmer om at lægge de lokale folketællinger 
fra 1914 til 1923 på nettet. En sådan ny database 
kræver både logistik, tid og penge. Det er ikke 
sikkert det lykkes, men vi gør hvad vi kan. 

Undervisning
Den nye folkeskolereform begynder at slå igen-
nem nu. Børn på mellemtrinnet, altså 4.-6. 
klasse, skal beskæftige sig med deres by, ligesom 
de skal lære om kilder og kildekritik. Loven 
lægger op til, at skolerne søger samarbejde med 
de lokale kulturinstitutioner. Lærerne fra tre 
femte klasser og en fjerde klasse mailede og 
spurgte, om vi ville komme ud og fortælle, så 
Eva Molin var ude og underholde med power-
point og masser af viden. Det ligger faktisk ikke 
inden for byarkivets normale arbejdsområde, 
men hvis det på nogen måde kan passes ind i 
arbejdsdagen, så siger vi ja. For det er virkelig 

21. maj 2015 dannede 
rådhushallen rammen 
om fernisering på ud-

stillingen Kvindernes og 
ligestillingens grundlov. 
Borgmesteren havde på 
byrådets vegne inviteret 

borgerne samt ikke 
mindst tidligere, kvin-
delige byrådspolitikere 

til åbningsreception. 
Tove Smidth, Lene 

Dahl, Mikael Wolf og 
Jesper Graff Thøger 
kigger på plancher.



I juni 2015 blev Jesu Kristi 
Kirke af De sidste Dages 
Hellige, også kaldet mormon-
kirken, genindviet efter mere 
end et års ombygning og reno-
vering. I dagens anledning var 
der en stor plancheudstilling 
om kirkens historie, både den 
lokale i Gladsaxe og templet 
på Frederiksberg.

sjovt at fortælle børn og unge mennesker om 
det, vi brænder for og arbejder med. De stiller 
rigtig mange og forskelligartede spørgsmål.

Hjemmeside
En af årets store opgaver kom hen mod 
slutningen af året, og bestod i at lave ny hjem-
meside. Den gamle hjemmeside for Gladsaxe 
Byarkiv duer kun på pć er, mens den nye også 
skal kunne ses på tablets og telefoner. Den nye 
hjemmeside er helt anderledes end den gamle. 
Fremover er siden emneopdelt og følger så 
vidt muligt den måde, vi som ansatte oplever, 
at borgerne spørger på. Den nye hjemmeside 
er ikke helt færdig i skrivende stund, men bør 
være klar omkring februar. På den nye side er 
der et særligt område med nyttig viden og gode 
råd til slægtsforskerne. Og noget, som mange 
har efterlyst i årevis, nemlig sognekortene fra 
de lokale vejvisere skannet ind og online tilgæn-
gelige. I den forbindelse har Byarkivet været i 
kontakt med Geodatastyrelsens arkivar for at 
undersøge, at kortene nu også kunne lægges på 
internettet og publiceres på den måde.

Nye afleveringer
Det, der hvert år kommer mest af på 
Lokalhistorisk Afdeling, er fotos. Accessionen 
ligger fortsat på cirka 1000 nye billeder i 
Gladsaxebilleder hvert år. Også i 2015. Det 
største billedarkiv i 2015 kom fra Nybro-Furå 

Kano-og Kajakklub, hvor vi skannede  
og lagde omkring 100 fotos ud i Gladsaxe-
billeder. Med tilhørende tekster fyldt med fakta 
og anekdoter fra klubbens historie. Af de  
billeder, der kommer ind, udvælges ét om ugen 
til Gladsaxe i går i Gladsaxe Bladet.
 Af egentlige arkivalier modtog og registre-
rede vi seks i 2015. De to ganske omfattende, 
nemlig et fra Lars Abels politiske liv, som dog 
indtil videre er klausuleret og ikke frit tilgænge-
ligt, samt et om transformerstationer. 
 Transformerstationerne lå under NESA ind-
til fusionen med DONG Energy. Arkivet tilhø-
rer derfor DONG Energys centralarkiv, og skal 
leveres retur dertil, hvis Gladsaxe Byarkiv no-
gensinde skulle blive nedlagt. Men indtil videre 
står det trygt og sikkert på Gladsaxe Byarkivs 
Lokalhistoriske Afdeling, hvor det måske i 
første omgang mest er af interesse for områdets 
elektrikere. Men det indeholder også kuriøse 
ting, såsom en indberetning fra Aldershvile Slot 
cirka anno 1900, hvor der står, at slottet har 325 
glødelamper og egen generator på 2 hk.   
 Og i arkivet kan man finde arkitekttegninger 
af ejendomme med elektrisk lys, tegninger som 
måske er gået tabt i kommunens eget arkiv, 
såsom tegninger over Hareskov Kuranstalts 
bygninger. Desværre var der ikke  en tegning 
over Aldershvile Slot, det havde ellers været en 
sensation. Men NESA leverede ikke strøm til 
grevinden, derfor ingen tegning.



Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Byarkiv
Lokalhistorisk Afdeling
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg

gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 61 01
E-mail: csfemo@gladsaxe.dk
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Desuden ordnede og pakkede vi Søborg Kirkes 
arkiv for kirken. Det var en spændende opgave. 
Kirken er fra 1914, men indsamlingerne til for-
del for kirken begyndte langt tidligere. Desuden 
er Søborgmagle og Buddinge Kirker udskilt fra 
Søborggård Sogn, altså fra Søborg Kirke. Det 
betyder, at Gladsaxe Byarkiv nu har langt større 
faktuel viden om hele tre af vores kirker, fordi 
vi fotokopierede alt det, vi kunne tænke os ville 
være af almen interesse og brugbart ved kom-
mende jubilæer og skrivning af billedtekster til 
Gladsaxebilleder.

Besøgende
Antallet af borgere, der kommer på arkivet er 
let dalende i og med, at vi har lagt så meget af 
slægtsforskernes basisinformation på internet-
tet. Til gengæld har de borgere, der kommer, 
så meget desto sværere spørgsmål til arkiva-
ren.  I december og januar har lokalarkivaren 
desuden den ekstra udfordring, at udlevere 
årbøger til Lokalhistorisk Forenings medlem-
mer. Lokalhistorisk Forening har omkring 
650 medlemmer, hvoraf omkring halvdelen 
afhenter årbogen ved udleveringen først i 
december. Resten har muligheden for at afhente 
på Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske Afdeling 
en måned frem. Det kræver lidt smidighed at 
give både almindelige kunder og foreningens 
medlemmer en god betjening, men det plejer  
at lykkes.

Slægtsforskning
Gladsaxe Hovedbibliotek ved Mia Wagnkilde 
og Trygve Borelli Lund startede en slægtsfor-
skergruppe op i slutningen af 2014. Vi fejrede 
et års fødselsdag i december 2015. Gruppen 
er åben for alle, det kræver ikke tilmelding at 
komme, det foregår på biblioteket og er gratis. 
Fra Byarkivet medvirker Eva Molin hver den 
første mandag i måneden. Evas særlige styrke i 
slægtsforskersammenhæng er evnen til at læse 
krøllede håndskrifter.

NESAs arkiv er et nærstudie værd for andre 
end elektrikere. Det rummer et væld af tegninger 
og indberetninger á la dette spørgeskema.


