
Årsberetning 2020 – 2021 

Trods begrænsninger i aktiviteter p.gr.a. Corona, har vi haft travlt på arkivet. 

Vi har haft 375 normale åbningstimer torsdag kl. 10 – 12 og 1. onsdag i måneden kl. 18 – 19.30. 

Men derudover har vi haft en del aftalte besøg uden for åbningstid – i alt 12 besøg der hver har 

varet mellem 2 og 4 timer. 

Vi havde bl,a, besøg fra Armenien, hvor formanden for det armenske parlament, Ararat Mirzoyan, 

President of the National Assembly of the Republic of Armenia, var her sammen med en delegation 

fra Armenien og den armenske ambassadør for Danmark og Sverige.  

Parlamentsformanden var på et kultur- og handelsbesøg i Danmark, hvor han besøgte de vigtigste 

steder: Christiansborg, Amalienborg med audiens hos Dronning Margrethe og Lokalhistorisk Arkiv 

for Gylling og Omegn. 

Af andre besøg kan nævnes en jubilæums-skoleklasse, der gik på Gylling Skole for mange år siden. 

Sådan en flok 50-årige blev som børn igen. 

Der har været nogle besøg, hvor man søgte oplysninger om en bestemt person eller et sted, og så har 

der været nogen, der bare gerne ville se, hvad vi har.  

Ved det sidste åbent hus arrangement/Arkivernes Dag havde vi 8 besøgende. 

Der er heldigvis nogle af eleverne fra Gylling Skole, der har været nysgerrige nok til at besøge os. 

Det er rart at få besøg af børnene, selv om det kan overraske hvor mange spørgsmål der kan komme 

ud af munden på børn i 1. – 3. klasse. 

Vi er glade for alle besøg, og forsøger at vise alt det, folk er interesserede i. 

Vi har registreret, at vi i alt, trods coronatid, har haft 121 besøgende.  

Bare i dette forår og sommer har vi haft ti besøg med i alt 23 gæster.  

 

Gylling Præstegård er blevet renoveret. 

I den forbindelse fik vi en stor del af det, der før var i Otto Møllers mindestue. Og i tilknytning til 

renoveringen blev der i samarbejde med Fritidsskolen arrangeret et par foredrag, hvor Mogens 

Højmark en aften fortalte noget om kirkens og gyllingpræsternes betydning for sognet, og hvor vi 

en anden aften fik fortalt i ord og billeder om det store forarbejde og om selve arbejdet med 

renoveringen af vores smukke præstegård. 

Dorthe Sørensen har fotograferet flittigt, mens restaureringen stod på, og vi modtog på arkivet en 

fin og meget interessant bog med billeder af det store arbejde. 



I årets løb har vi modtaget flere arkivalier, så samlingerne nu fylder 87 hyldemeter. Vi har fået et 

par meter mere i løbet af året. 

Vi har også modtaget en del billeder, som vi registrerer og digitaliserer så hurtigt vi kan.  

Vi kan se, at der i årets løb har været over 200 digitale besøgende på vort arkiv via Arkibas.dk, og 

rigtig mange på arkivets hjemmeside, gyllingarkiv.dk, der også har også været flittigt besøgt.  

Hjemmesidens vejregister blevet udvidet, så man kan se mere om Gylling.  

 

I de to års løb har vi fået 52 skriftlige henvendelser og 37 telefoniske. Mange af dem drejer sig om 

slægtsforskning, og i nogle tilfælde har vi kunnet hjælpe. Men når det drejer sig om løsarbejdere på 

Gyllingnæs, har vi ikke mange muligheder, de er ikke ret tit blevet registreret nogen steder, og det 

er desværre tit dem, der spørges efter.  

 

Atomkraftværket på Gyllingnæs, som heldigvis ikke blev til noget, har der været nogle 

henvendelser om, og i et enkelt tilfælde sad et par mennesker og bladede fornøjet i de mange 

papirer, vi har. 

 

Arkivet har ingen lønnede medarbejdere, men de frivillige arbejdstimer i 2020 kan opgøres til 1125 

timer.  

Det kunne sikkert gøres hurtigere, hvis arkivaren ikke så tit fortabte sig i at sidde og studere og læse 

gamle papirer og gamle aviser og tidsskrifter. 

En af de meget spændende indleveringer var en mappe, hvor der bl.a. var gamle soldaterbreve fra 1, 

slesvigske krig i 1848 – 1851. Den slags ser man ikke ret tit.  

 

Generalforsamlingen i 2020 måtte vi opgive på grund af forsamlingsforbudet.  

I foråret måtte vi også udsætte, men vi håber, vi til næste år kan komme ind i den vante gænge igen. 

 

Arkivernes dag. 2. lørdag i november. I år 13. november. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


