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Beretning for Gribskov Arkiv 2021
Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, grundlagt og drevet i henhold til arkivlovens § 7. Alle har
adgang til arkivet.
Gribskov Arkiv er på én gang en selvstændig myndighed med egne vedtægter og en del af
Gribskov Kommune. Organisatorisk er vi placeret i kommunens Center for Erhverv, Fritid og
Kultur.
følge arkivloven er arkivets vigtigste opgave at indsamle og bevare den kommunale
administrations arkivalier uanset medie, samt at stille dem til rådighed både for kommunens
administration og for borgere. Borgerne kan både være lokalhistorisk interesserede
privatpersoner eller arkivbrugere med et professionelt formål, fx forskere eller journalister.
Gribskov Arkiv indsamler også private arkivalier fra borgere, virksomheder og foreninger i form
af dokumenter, film, lyd og fotografier. Især sidstnævnte kildegruppe er meget populær blandt
arkivets brugere, fysisk besøgende såvel som digitalt besøgende.
Samlet set har arkivet tre roller:
-

Myndighed, der træffer afgørelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier
Stabsfunktion, der servicerer kommunens administration
Kulturinstitution, der stiller arkivalier til rådighed for offentligheden og formidler den
lokale historie

Generelt

Arkivet har mange faste driftsopgaver. Vi vurderer, hvilke af kommunens arkivalier, der skal
bevars, og hvilke der kan kasseres. Vi leder arkiveringen af kommunens arkivalier i form af papir
og it-systemer, ekspederer sager til kommunens administration og vejleder kommunen om
arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Dertil kommer arkivets betjening og
vejledning af arkivbrugere, behandling af historiske forespørgsler, anmodninger om kopi af
eksamensbeviser, sager om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier og sager om
egenacces/indsigt i egne oplysninger. Ved siden af den faste drift formidler arkivet også den
lokale historie.

Personlig henvendelse
Græsted Stationsvej 8
3230 Græsted
Tlf: 72 49 99 45

Åbningstid
Mandag-onsdag 10-14
Bortset fra faste lukkedage

På nettet
www.gribskovarkiv.dk
e-mail: arkiv@gribskov.dk

Personale

Arkivet havde i 2021 3,6 lønnede fuldtidsmedarbejdere. Arkivleder Pernille Sonne har mange
andre opgaver end arkivarbejde. I den nedenstående omtale af arkivets årsværk er der ikke
taget højde for dette, selvom det medfører færre arbejdstimer til arkivet. Samlet set er arkivets
årsværk derfor reelt noget lavere end de 3,6 fuldtidsstillinger.
Astrid Lystbæk Andersen tiltrådte en stilling som arkivar i juni måned.
Rie Harder Larsen tiltrådte i en tidsbegrænset deltidsstilling som registrator i efteråret.
Stillingen blev siden forlænget ind i 2022.
Arkivets mangeårige arkivmedarbejder Jonna Henriksen valgte at gå på pension med årets
udgang. Der er tale om et i sjældent grad velfortjent otium, for Jonna har arbejdet for Gribskov
Kommune og dens forgængere Helsinge Kommune og Helsinge-Valby Sognekommune i mere
end 55 år.
Foruden ordinært ansatte har arkivet også haft to borgere i virksomhedspraktik.

Brug af arkivet – nøgletal

Nedenstående skema giver nøgletal i 2021. Til sammenligning er tallene for 2020 indsat.
Type

Aktivitet

2021

2020

Sager

Afgangsbevis

33

25

Adgang efter arkivloven

9

16

Indsigt efter arkivloven

5

-

Skriftlige forespørgsler

172

68

Andre sager for
forvaltningen

13

8

Sager for andre

16

9

Fotoekspeditioner

42

28

Udstedte
afleveringsbestemmelser

31

22

Telefoniske henvendelser

152

178

383 timer fordelt på
77 dage
1.436

555 timer fordelt på
111 dage
372

Besøg

Ordinær

åbningstid3

Fysiske besøgende

1

Både afleveringsbestemmelser gældende for papirarkivalier og it-systemer.

2

Kun afleveringsbestemmelser gældende for it-systemer.

Den ordinære åbningstid dækker den tid, hvor arkivet har åbent, og hvor brugerne kan komme spontant.
Derudover holder arkivet åbent efter aftale. Aftalt åbningstid er ikke medtaget i beretningen.
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Type

Beholdning og
registrering

Personale

Aktivitet

2021

2020

Fysiske besøgende uden for
arkivet (arrangementer)

50

160

Følgere på Facebook pr.
31.12

1.773

1.623

Godkendte kommunale
arkiveringsversioner i alt pr.
31. december4

37

30

Genrejste kommunale
systemer i alt pr. 31.
december

28

28

Gigabytes i alt pr. 31.
december

5278,70

2497,56

Ordnede hyldemeter i alt pr.
31. december

1.413

1.375

Nyskannede eller nye
digitale billeder

698

466

Ordinære årsværk

3,6

3,255

Årsværk i praktikordning

0,1

0,1

Frivillige og medlemskaber

Arkivet har cirka 17 frivillige, der året igennem bidrager på forskellig vis. Det er især registrering
af private arkivalier, skanning af billeder, fotografering samt afholdelse af billedaftener og
byvandringer, de frivillige varetager. I 2021 har de frivillige ikke haft mulighed for at komme
særlig meget på arkivet, der har været lukket en del af året. Til gengæld har de lige som i 2020
samlet set bidraget med mange timer hjemmefra og især arbejdet med fotografier på arkiv.dk.
Arkivet er medlem af følgende netværk og organisationer:







Det nordsjællandske arkivnetværk
Organisationen Danske Arkiver (ODA)
Netværk for Elektronisk Arkivering (NEA)
Landsforeningen til bevaring af Foto og Film (LFF)
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
ERFA-gruppen for Starbas-arkiver

Foruden arkiveringsversioner i Gribskov Arkiv findes der i Rigsarkivet en række arkiveringsversioner fra Helsinge
Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune, der blev produceret før etableringen af Gribskov Arkiv som § 7-arkiv i
2012.
4
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En stilling var vakant en del af året, hvilket ikke er trukket fra her.

3

og deltager i relevante, faglige sammenhænge især med andre arkiver, herunder Rigsarkivet.

Corona og genåbning

Corona-epidemien hærgede stadig i 2021, og arkivet blev sammen med andre
kulturinstitutioner lukket ned i december 2020. Først i maj måned fik arkiverne lov til at
genåbne, og Gribskov Arkiv havde derfor første åbningsdag den 25. maj, tirsdagen efter pinse.
Besøgstallene i de åbne perioder var generelt lave, formentlig fordi mange var forsigtige med at
opsøge offentlige steder.

Indsamling

Arkivets bemandingssituation muliggør ikke en aktivt opsøgende indsamling af arkivalier af
privat proveniens. Arkivet tager fortsat imod private arkivalier, der afleveres løbende, og nåede
da også at tage imod flere små afleveringer i løbet af året. Lukkeperiode og lave besøgstal har
imidlertid betydet, at antallet af afleveringer fra privatpersoner og organisationer lå lavt i 2021.
Et helt nyt initiativ på indsamlingsområdet så dagens lys i sensommeren: Fotoklubben
Tidsbilledet for frivillige fotografer. De frivillige fotografer tager fotos af nutidens Gribskov til
arkivet, så også vores samtid vil være veldokumenteret, når nutiden er blevet til fortid.
Fotograferne afgør selv, hvad de vil fotografere, men varetager også ”bestillingsopgaver” fra
arkivet. De mødes en gang om måneden for at snakke om fotografering, udveksle tips og tricks
og hygge sig.
Fra kommunen har vi blandt andet modtaget afgangsbeviser og andre arkivalier fra
folkeskolerne foruden ni arkiveringsversioner.

Registrering

Med registrering af arkivalierne udvides og forbedres vores mulighed for at vejlede og
ekspedere til både forvaltningen og offentligheden. I takt med at registreringerne bliver mere
og mere omfattende, kan enhver desuden orientere sig i samlingerne på nettet.
Vi registrerer kommunale arkivalier i arkivsystemet Gribbas (en del af www.starbas.net).
Arkivalier af privat proveniens registreres i systemet Arkibas, der udstiller data på arkiv.dk.

Formidling

Arkivets læsesal er åben for besøgende mandag-tirsdag-onsdag fra 10-14 det meste af året. Her
stiller vi vores samlinger til rådighed og vejleder gæsterne i at bestille, bruge og tyde arkivalier,
finde fotos og relevant litteratur.
Arkivet formidler løbende den lokale historie gennem opslag på Facebook, artikler i Ugeposten
og gennem tilgængeliggørelse af fotografier og arkivregistreringer på arkiv.dk.
I efteråret 2021 var arkivet med til at udvikle og afvikle undervisningsforløbet ”Grib den lokale
historie” for gymnasieelever i samarbejde med historielærer Lars Due Arnov på Gribskov
Gymnasium. Forløbet var et innovationsprojekt med fokus på, hvordan vores lokalhistorie og
formidlingen af denne kan styrkes og kvalificeres. Elever fra 2am på Gribskov Gymnasium blev
inddelt i grupper og fik til opgave at formidle lokalhistorier på nye måder. Historielærer Lars
Due Arnov, arkivar Astrid Lystbæk Andersen og bibliotekar Johnny Vinter Jensen fra Gribskov
Biblioteker fungerede som coaches, sparringspartnere og facilitatorer, imens eleverne
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arbejdede selvstændigt med deres respektive projekter. Det resulterede blandt andet i en SMSnovelle om Skt. Helene Kilde, en rap-sang om jødernes flugt fra Gilleleje i 1943 og et
udstillingsforslag om Helsinge gågades historie, der blev fremlagt til en fælles afslutning på
gymnasiet.
Undervisningsforløbet ”Grib den lokale historie” vil fremover blive udbudt til 2.G klasser på
Gribskov Gymnasium og afviklet i samarbejde med arkivet og Gribskov Bibliotekerne 1-2 gange
om året.
I 2021 blev det heldigvis muligt at videreføre den traditionsrige fejring af Halloween i
Græskarsted, som arkivet før corona bidrog til. Flere hundrede modige børn og voksne lagde
turen forbi arkivet og hørte arkivleder Pernille Sonne fortælle lokale spøgelseshistorier, der
findes i arkivets samlinger. Enkelte spøgelser og hjemsøgte ejendomme har vi endda fotos af!
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