Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn.
Formandens beretning ved generalforsamlingen 2018
Vi skal, ligesom alle andre lokalarkiver, hver år indberette til kulturministeriet, at vi ikke bare er
her, men at vi også bestiller noget.
Af indberetningen i år fremgår det, at vi har modtaget 2½ meter arkivalier siden sidste år, så vi nu
er oppe på 78 meter + det løse.
Vi har i årets løb haft 94 gæster + nogle besøg af skoleklasser.
Jeg har ikke fået registreret, hvor mange, besøg, der har været på hjemmesiden, men på arkiv.dk
har der været 1321 visninger.
Mange af dem, der ser på arkiv.dk, ser billeder fra Gylling, og så er der en del, der er i gang med
slægtsforskning. Nogen af dem kontakter efterfølgende arkivet for at bede om flere oplysninger
om deres aner. Det hjælper vi gerne med, hvis vi kan. Men i mange tilfælde er det personer, der
har været ansatte i kort tid, f.eks. på Gyllingnæs, og dem har vi ingen oplysninger om.
Arkivet er registreret som et af de steder, skoleklasser, der arbejder med folkedrab/holocaust, kan
besøge. Der har nu ikke været bud efter os i den anledning, men jeg var i efteråret i Skørping, hvor
jeg fortalte om Det Armenske Folkedrab først for7. klasserne, bagefter for 8. klasserne og til sidst
for 9. klasserne i Skørping Skole. Det er en tresporet skole, så der var ca. 80 elever i hver gruppe.
Bagefter var jeg i menighedshuset og fortalte for 35 pensionister. Det var en rigtig god dag, selv
om min stemme blev en smule slidt.
Det armenske banner, håndmalet på silke, som vi har på arkivet, har helt ekstraordinært været
udlånt til Folkedrabsmuseet i Jerevan i Armenien. Direktøren så det, da han var her for nogle år
siden, og da museet skulle have en særudstilling om Karen Jeppe, ville han gerne låne det. Han
måtte betale både for en transportkasse og for transport frem og tilbage, men var meget
taknemmelig for det. Vi har billeder af banneret og den armenske præsident og ærkebiskoppen.
Så er der et sted mere, hvor bynavnet Gylling omtales med respekt.
Vi har modtaget arkivalier fra flere sider, både billeder, kontrabøger, regnskaber, enkeltbilleder og
bl.a. en masse album med billeder fra Onsdagsklubben og nogle fra Hestens Venner.
Det er rigtig godt, når vi får den slags til opbevaring.
Det er sammen med de mange – godt 30 – erindringer og beretninger med til at give et indtryk af
historie og kultur som det har formet sig i Gylling – og nok i mange andre landsbysamfund. Vi vil
meget gerne have flere erindringer. Det er nærværende og vedkommende historie.
Vi havde besøg af 2. klasse fra Gylling skole, hvor jeg fortalte lidt om arkivet, og hvor Niels
efterfølgende tog klassen med på byvandring og udpegede mange af de virksomheder og butikker,
der har været i Gylling. Eleverne kommer stadig i arkivet og snakker om det.
Når skolens elever er på besøg, er det vejregistret der er det store nummer – sammen med noget
af Dr. Didriksens samling.

Fra Gylling Forsamlingshus modtog vi en masse postkort og Gyllingbogen 1. De ligger til salg.
Postkort koster 2 kr. stk. Gyllingbogen 30 kr. stk. Gamle lokalhistoriske kalendere koster 10 kr.
Den 29. april i år bliver der afholdt mindedag for Karen Jeppe og for Det Armenske Folkedrab. Der
bliver først en kort gudstjeneste/mindehøjtidelighed ved den armenske præst i Danmark og
kransenedlægning ved Karen Jeppes Sten og Korsstenen.
Jytte og Per har malet bogstaverne op på Karen Jeppes Sten, så det ser fint ud.
Bagefter er der sammenkomst på Gylling Skole med mulighed for at se arkivet.
Der bliver mulighed for at købe kaffe/the og kage.
Mogens Højmark

