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Gladsaxebasen
    – dit nye værktøj ?



Gladsaxebasen – en del af et svar
Gladsaxebasen rummer en del af 
svarene! Her kan du se, hvad Gladsaxe 
Byarkiv har af arkivalier. Og vi har 
meget mere end det, du måske er vant 
til at se på Lokalhistorisk Afdeling. Og 
nu er det registreret i Gladsaxebasen, 
så du kan søge hjemmefra, og kigge os 
over skulderen.

For vi har meget, der kan bruges af 
slægtsforskere og lokalhistorikere. 
Meget mere end du tror. Og rigtig 
meget af det er fuldstændig frit til-
gængeligt. Men det står så langt væk 
fra Gladsaxe Byarkivs lokalhistoriske 
afdeling, at du er nødt til at bestille det, 
sådan at vi kan finde det frem til dig.

Og her kommer Gladsaxebasen ind i 
billedet. Find basen via Gladsaxe 
Kommunes hjemmeside gladsaxe.dk 
eller ved at google.

Hvordan søger jeg?
Gladsaxebasen fungerer ved at søge på 
fritekst – præcis som hvis du googler!

Ove Mohr ejede gartneriet Sølyst i 
Mørkhøj. Han og hustruen havde 
datteren Elisabeth sammen, og si-
den adopterede han også hustruens 
datter fra første ægteskab, Astrid. 
Elisabeth og Astrid står hånd i hånd 
i forgrunden, og Ove Mohr står 
bagved. Vi kan finde rigtig mange 
oplysninger om familien Mohr i 
kilderne. Hvornår de købte og solgte 
gartneriet. Hvornår de blev gift. 
Hvornår Ove Mohr adopterede 
Astrid. Hvorfor Astrid var blevet 
faderløs. Vi kan finde noget om 
Mørkhøj generelt fra den tid, hvor 
de ejede gartneriet. Vi kan skabe en 
hel fortælling om de mennesker – 
udelukkende ved brug af de arkiva-
lier, der findes på Gladsaxe Byarkiv. 
Du kan måske gøre det samme med 
din slægt! Og du kan få starthjælp i 
Gladsaxebasen.

Prøv at søge på ’fattighjælp’. Du får 
fem resultater. Og som indledning til 
resultaterne får du en beskrivelse af fat-
tigvæsnets historie i Gladsaxe. Beskri-
velserne gør det lettere at gennemskue, 
hvad der mon kan stå om i arkivalierne.

Eller prøv at søge på ’plejebørn’. Her 
kommer kun ét resultat, men til gen-
gæld er der 79 arkivæsker i serien, så 
du skal vide sådan cirka, hvilket år din 
oldemor var i pleje.

Hvis du vil vide noget om, hvordan det 
var at bo i Gladsaxe under 2. verdens-
krig, kan du søge på ’verdenskrig’ og få 
mange resultater. Her i blandt erindrin-
ger skrevet af lokale borgere og leveret 
til Gladsaxe Byarkivs lokalhistoriske 
afdeling til fri læsning for interesserede.

Er der regler, jeg skal kende?
Svaret er ja. Det er rigtig godt at vide 
på forhånd, at der er noget, der hedder 
arkivlov og persondatalov. De to love er 
med til at sikre dit privatlivs fred. Men 
de er også med til at sikre din fars og 
mors privatliv! Du kan ikke få lov at se 
noget med personfølsomme oplysnin-
ger, hvis det er under 75 år gammelt.

Det betyder i praksis, at du stadig ikke 
kan få lov at se ret meget fra noget så 
interessant som 2. verdenskrig. Vi har 
for eksempel CB’ernes arkiv. Og det 
indeholder mange spændende oplys-
ninger om krigen, men det er ikke frit 
tilgængeligt endnu. Du kan heller ikke 
få lov til uden videre at se din mors af-
gangskarakterer fra Søborg Skoles fjerde 
mellem i 1947, selvom du måske nok er 
nysgerrig. 

Og så alligevel. Der er et muligt smut-
hul. Smuthullet hedder at indgive en 
skriftlig ansøgning til Gladsaxe Byarkivs 
leder og arkivar. Arkivaren kan, hvis der 
skønnes at være en god grund, give dis-
pensation fra lovene. Dispensationerne 
følger selvfølgelig også en række regler, 
men du har ret til at søge om adgang til 
det, der ikke umiddelbart er tilgænge-
ligt. Du kan få hjælp til at søge dispen-
sation via Gladsaxe Byarkivs sider på 
Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Skriv 
’dispensation’ i søgefeltet foroven, og du 
finder rette sted.

Mon en fattighjælpsprotokol fra 1907 rummer noget 
om min oldefar? Min oldemor var vist nok i pleje, 
kan jeg finde noget om det? Hvordan var det mon at 
bo i Gladsaxe under 2. verdenskrig?



Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Byarkiv
Rådhus Allé
2860 Søborg

gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 61 01
E-mail: csfemo@gladsaxe.dk
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Skal jeg registreres for at se 
arkivalierne?
Ja og nej. Nej, ikke hvis du skal se frit 
tilgængelige arkivalier, der fysisk står 
på Gladsaxe Byarkivs lokalhistoriske 
afdeling. De står på åbne hylder – 
præcis som de plejer.

Men ja, du skal registreres, hvis du vil se 
arkivalier, der fysisk står et andet sted. 
For du er nødt til at bestille dem, så de 
ligger klar, når du kommer på Lokalhi-
storisk Afdeling. Vi har ingen mulighed 
for at hente arkivalier fra kommunens 
store arkiv frem, mens du venter. 

Men bestillingssystemet er ikke farligt. 
Du fortæller os, hvad du vil have af bru-
gernavn og adgangskode, og vi opretter 
dig med de ord, du selv har valgt. Sådan 
at du kan huske dem. 

Mange hilsner og på gensyn på
Gladsaxe Byarkiv
Lokalhistorisk Afdeling
Søborg Hovedgade 220 
(Hovedbiblioteket)
2860 Søborg

Åbent:
Tirsdag 10-15 
Torsdag 11-17


