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Stolpegårdens hovedbygning anno 1873/74. Originalfoto tilhører Gentofte Lokalarkiv.

Artikler
Eva Molin, lokalarkivar, skrev i løbet af foråret 
en artikel om den fælleskommunale fattiggård i 
Gentofte, som hed Stolpegården. Stolpegården 
var i brug fra 1873 til 1932 for Gladsaxes ved-
kommende. Nogle af kilderne til historien har 
vi lokalt i Gladsaxe Byarkiv, men størsteparten 
findes på Rigsarkivet i dag. Og en del af arki-
valierne må også konstateres er bortkommet i 
tidens løb. Artiklen blev bragt i Lokalhistorisk 
Forenings årbog 2017.

I juni måned kom en mor og voksne søn fra 
Gentofte og afleverede tre klageskrivelser, som 
de havde haft i deres varetægt gennem flere 
årtier. Klagerne var fra henholdsvis 1903, 1906 
og 1907 og omhandlede svinehold og heste-
slagterier i Søborg. Eva fandt lidt af baggrunden 
for klagerne og skrev en bloddryppende artikel 
til Gladsaxe Bladet, som der ikke har været 
plads til i Bladet endnu, så den har I til gode.

Udstillinger
Gladsaxe Kommune fyldte 175 år i december 
2016. I den anledning lavede Eva en lille plan-
cheudstilling på syv plancher. Vi forsøgte noget 

overses af slægtsforskerne. Nemlig skøde- og 
pantevæsen samt skiftevæsen. I efteråret gjaldt 
det adoptioner og faderskaber, som er meget 
vanskelige at gå til. I Arkivalier Online foregår 
det via det, Rigsarkivet kalder 'Øvrige samlin-
ger, Justistministeriet og Blanketregnskaber'.

Diverse
2016s julekalender på kommunens Facebook-
side blev leveret af arkivet, og kunne forhåbent-
lig bringe julehumøret frem.

Lokalhistorisk Forenings jubilæumsbog med 
Arne Hermanns 'Hjørner' nødvendiggjorde 
udtræk af omkring 150 billeder, men resultatet 
blev til gengæld flot. Ligeledes var arkivet invol-
veret i billedsiden af Gladsaxe Idræts Forenings 
jubilæumshæfte.

Arkivet fik nyt kamera, et Canon 6D, og tog 
et stort skridt i professionel retning med 
full frame. Henover sommeren blev en lang 
række steder og situationer foreviget til 
Gladsaxebilleder, for dagen i dag er som 
bekendt historie i morgen.

En af de rigtig sjove fotoopgaver var Carl 
Korvas 100 års fødselsdag, hvor Eva fulgte efter 
borgmesteren med det nye kamera. Det blev et 
glædeligt gensyn med Aino Korva, Gladsaxes 
tidligere skønhedsdronning, som arkivet udgav 
et større hæfte om tilbage i 2004.

Statistisk set
Det årlige antal gæster på Lokalhistorisk 
Afdeling har stabiliseret sig henover de seneste 
år på omkring 400. Dertil kommer omkring 
100 af Lokalhistorisk Forenings medlemmer, 
som afhenter deres medlemsbøger på arkivet, 
og som før i tiden talte med i vores besøgsstati-
stik, men som vi har valgt at tælle selvstændigt 
de seneste fem år.

Til gengæld er antallet af henvendelser per mail 
steget støt og roligt. Vi deler nu henvendelserne 
i tre grupper. Den ene gruppe rummer korre-
spondance med Lokalhistorisk Forenings besty-
relse, og der var mange mails i 2016 på grund af 
foreningens udgivelse af både jubilæumsbog og 
årbog. Den anden gruppe tæller henvendelser, 
der vedrører Gladsaxebilleder. Den tredje grup-
pe tæller generelle henvendelser fra borgerne. 
Og de henvendelser kan dreje sig om alt mellem 
himmel og jord. Selvfølgelig relateret til lokal-
historien eller slægtsforskning, men ellers med 
meget forskellige emner. Antallet af henven-
delser i hver af de tre grupper ligger på omkring 
150, så en pæn del af arbejdstiden går med at 
besvare emails.

En anden omfattende arbejdsopgave består i 
skanning og vedligeholdelse af Gladsaxebilleder. 
Vores omfattende billedbase, der øges med 
cirka 1000 billeder om året. Med udgangen af 
2016 var der 23.023 billeder lagt ud i den  
offentlige database.



nyt denne gang, og lavede næsten tekstløse 
billedplancher, hvor folk så kunne downloade 
en uddybende tekst på deres mobiltelefon via en 
QR-kode. Udstillingen blev åbnet af borgmester 
Karin Søjberg Holst 17. november 2016 ved en 
åben reception i Rådhushallen mellem kl. 16 
og kl. 18. Her mødte omkring 200 borgere op. 
Primært nuværende og tidligere medlemmer 
af byrådet samt medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening. Udstillingen har, så vidt vi har kun-
net skønne, været meget velbesøgt og blev først 
taget ned 23. december 2016 om formiddagen.

Afleveringer
Lyngby Radio lukkede i sommeren 2016, og 
Gladsaxe Byarkiv var inde over arkivalie-  og 
fotosiden. Det meste af radioens arkiv er dog 
gået til andre arkiver og museer i Danmark. 
Lyngby Radio var en kystradio og arkivalierne 
derfor landsdækkende. Men vi fik dog et par 
rigtig gode billeder.

Gæster ved kommunens fødselsdagsfejring. Foto: Eva Molin.

Billeder fik vi flere af, da Nybro-Furå Kano- og 
Kajakklub i løbet af foråret valgte at lade arkivet 
skanne en del af deres meget store fotosamling. 
NFKK er derfor pt en af de bedst repræsente-
rede lokale klubber i Gladsaxebilleder. 

Søborg Hjertegruppen afleverede deres arkiv, 
der kom efteraflevering af nyere materiale fra 
Gladsaxe Tekniske Skole, vores lokale afdeling 
af Rotary afleverede deres billeder og en smule 
arkivalier, et par scrapbøger fra Knud og Klaus 
V. Kristensens boghandel blev indleveret, 
ligesom vi fik andre mindre afleveringer i hus i 
årets løb.

Folketællingsdatabase
Gladsaxe Byarkivs nyeste tiltag på database-
fronten blev indledt i 2016. Der bliver tale 
om en folketællingsdatabase, der omfatter de 
lokale folketællinger fra Gladsaxe, som udkom 
hvert år fra 1914 til 1923. For slægtsforskerne 

Standerhejsning og båddåb maj 2001. 
Borgmester Ole Andersen døber båden Jørgen 
Beck, opkaldt efter den tidligere formand.  
Foto: Aksel Keil.

vil databasen blive en guldgrube. Hvert opslag 
i databasen består af tre sider, som der kan 
bladres i på samme måde, som der kan bladres 
i vejviserne. Vi gør dataene søgbare på vejnavn 
og husnummer, matrikel, ejendommens navn 
samt personnavne, og regner med at have noget 
at vise frem i løbet af 2017. Indtil videre er cirka 
en tredjedel af vores lokale folketællinger skan-
net. Selve databasen blev ikke påbegyndt i 2016 
på grund af tekniske vanskeligheder.

Samarbejde med biblioteket
Gladsaxe Byarkiv samarbejdede atter med 
biblioteket og Arne Fogt fra Lokalhistorisk 
Forening om Slægtsforskerklubben. Gladsaxe 
Hovedbibliotek er hovedansvarlig for klubben, 
men Eva Molin leverede oplæg til klubbens 
deltagere både i foråret og i efteråret.

I foråret gjaldt det brug af relativt 'nemme' 
kildegrupper på Arkivalier Online, som ofte 

Carl Korva hilser på borgmester Karin Søjberg Holst og Seniorudvalgsformand Trine Græse.  
Foto: Eva Molin.


