Arkivets årsberetning.
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn – dvs. Gylling sogn, er medlem af
landsorganisationen SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver). Det giver en række fordele i
forbindelse med kurser og viden om, hvad der sker af nyt på området, og nogle opgaver.
Kulturministeriet tildeler SLA nogle midler hver år, afhængigt af de aktiviteter, der har været.
Derfor skal vi hvert år indberette arkivets aktiviteter i henhold til nogle ministerielle krav.
Vi har haft faste åbningstider på 375 timer i året 2018. Hertil komme de timer, hvor vi får
gæster, der gerne vil se arkivet på andre tidspunkter. Der har været ½ snes af den type.
Arkivets samlinger, opgjort i hyldemeter er vokset med 2 meter, så den nu er på 80 meter.
Men med andre former for udregning, kan man forsvare at sige, vi har op mod 250 meter. Det
afhænger af, om man måler stående eller liggende, enkeltkasser eller stabler.
Forøgelsen kommer bl.a. fra afleveringer af foreningers protokoller og billeder og fra
afleveringer fra private hjem og dødsbo. Alt, hvad vi får, er en del af historien, og den er det
vigtigt at bevare.
Vi har opgjort, at vi har 1797 billeder – trykte billeder.
Vi har haft 216 fysiske gæster på arkivet. Her tæller antallet af gæster på armenierdagen
med.
Besøgende til foredrag, arkivernes dag mm. Tæller 118 deltagere. Her er deltagere til
arrangementer sammen med Fritidsskolen medregnet.
Det lyder, som om vi har en masse gæster, men virkeligheden er, at Else og jeg tit sidder alene
ved åbningstiderne torsdag og 1. onsdag i måneden. Det kan være, vi skal omlægge
åbningstiderne? Men når jeg taler med andre arkiver, er mange af dem også uden særligt
mange gæster, så jeg er i tvivl om, hvad det vil hjælpe.
Arkivets hjemmeside har haft noget over 3000 besøgende i løbet af året.
På offentlige søgedatabaser på internettet har arkivet haft 354 besøgende. Jeg forventer,
antallet vil stige, da SLA har forbedret søgemulighederne på den side, der hedder arkiv.dk.
Vi har haft 42 skriftlige henvendelser. Mange af dem fra mennesker, der er i gang med
slægtsforskning. Vi hjælper, når vi kan, men i mange tilfælde må vi opgive, da det drejer sig
om personer, der ikke har været i Gylling længe nok til at blive registreret.
Den sidste henvendelse var fra en mand i Tyskland, der har slægtsforbindelse til tyskerne, von
Dernath fra Holsten, der var ejere af Gyllingnæs.
24 gange har vi haft telefoniske henvendelser.
Lønnede medarbejdere har vi ingen af, men frivilligtimerne opgøres til 850.
Der er stort set alle steder en stigning i forhold til sidste år, og det har vi det fint med.
Vi har haft besøg af både 2. klasse og af 4. klasse på Gylling Skole. Det er hyggeligt at have
dem på besøg, og jeg bliver hver gang overrasket over, hvor mange kloge spørgsmål der kan
komme ud af munden på sådan en flok.
Rathlouskolens 7. klasse var også på besøg.
I juli havde vi besøg af en armensk kvinde fra Frankrig. Hun havde heldigvis en tolk med.

Arkivernes dag, d, 10. november, var i år godt besøgt.
Jens Nørgaard, arkivets kasserer gennem mange år og tidligere skoleinspektør i Gylling døde i
år.
Han nåede inden sin død at få færdiggjort sine erindringer. Bogen, Mennesker på min vej,
nåede han ikke at se helt færdig, men han nåede at se prøvetrykket, og var tilfreds med
resultatet.
Vi fik bogen trykt på Narayana Press, og synes, der er gjort et fint arbejde.
Efter udgivelsen, som blev markeret på arkivet med besøg af mange gæster, fik vi en regning
fra trykkeriet på 30.760 kr., men med en særlig rabat på 30.760 kr. Det er en gave, vi er
meget taknemmelige for.
Jens Nørgaard har overdraget arkivet alle rettigheder til bogen, og vi sælger den for 100 kr. pr
stk. Det er penge, der ubeskåret går til arkivets drift.
Vi har en del andre erindringer skrevet af mennesker fra Gylling. Dem kan I læse på arkivet,
og nogle af dem på arkivets hjemmeside, hvor Jens Erik har været så flink, at han har scannet
dem og sat dem ind. (Se dem på www.gyllingarkiv.dk)
Vi har et par stykker i håndskrift, som jeg gerne vil renskrive på computeren, når jeg får tid.
Noget af det sidste af den slags, vi har fået, er en udskrift af et interview med MølleSigne,
som Memora Consulting har lavet og givet os en kopi.
Vi har fået en del af de arkivalier, der har ligget i Otto Møllers mindestue, og får formentlig
en del mere.
I løbet af året har Fritidsskolen og Lokalarkivet haft et par arrangementer. Det har mest været
i fritidsskolens regi, hvor vi har været til rådighed, hvis der var behov.
I den nærmeste fremtid kan nævnes, at Dansk Armensk forening vil afholde mindedag for
Karen Jeppe og for det armenske folkedrab lørdag den 27. april. Det starter kl. 12 i Kirken og
derpå nedlæggelse af kranse og blomster ved Mindestenen og Korsstenen.
Det er muligt, man starter med blomster og kranse. Det er ikke helt fastlagt.
Der er også tale om, at en kreds af armenere fra foreningen Ararat vil afholde noget den 24.
april, men her er ikke noget program endnu.
Der arbejdes på at lave en vandrevej langs Horsens Fjord. Her har arkivet lovet at være
behjælpelig med at skaffe oplysninger om vort område, når det kommer så langt, men selve
planlægningen og udførelsen af sådan en camino ligger udenfor arkivets opgaver.
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