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Beretning for Gribskov Arkiv 2018
Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv i henhold til arkivlovens § 7. Arkivet udfylder sin
rolle som kommunens hukommelse på flere måder. Den primære opgave efter
loven er indsamling og bevaring af kommunens arkivalier uanset medie, samt at
stille disse til rådighed for såvel forvaltning som borgere.
Foruden arbejdet med de kommunale arkivalier modtager og formidler arkivet
desuden private arkivalier fra borgere, virksomheder og foreninger, hovedsageligt i
form af dokumenter og fotografier. Især sidstnævnte kildegruppe er uhyre populær
blandt arkivets brugere og danner udgangspunkt for flere formidlingstiltag.
Generelt
Faste driftsopgaver omfatter på det offentlige område blandt andet kommunale
afleveringer, ekspedition af sager til forvaltningen og tilsyn med forvaltningens
arkivdannelse og varetagelse af arkivmæssige hensyn. Dertil kommer arkivets
betjening og vejledning af arkivbrugere, behandling af historiske forespørgsler,
anmodninger om kopi af eksamensbeviser og sager om adgang til ikke umiddelbart
tilgængelige arkivalier.
På det private/lokalhistoriske område er det også i et vist omfang afleveringer, der
tegner billedet, men registreringer af arkivalier, skanning af billeder og vejledning
af arkivbrugere og frivillige er mere omfattende.
Personalemæssige ændringer
Arkivsekretær Irene Jensen gik på pension i maj måned, og stillingen forblev ubesat
resten af året.
1. juli tiltrådte Lars Therkildsen som ny arkivar i en tidsbegrænset stilling, der løber
to år.
En deltidsstilling (10,5 timer) har været ubesat hele året.
Foruden ordinært ansatte har arkivet haft to borgere i virksomhedspraktik.
Brug af arkivet - nøgletal
Nedenstående skema giver nøgletal i 2018. Til sammenligning er tallene for 2017
indsat.
Personlig henvendelse
Græsted Stationsvej 8
3230 Græsted
Tlf: 72 49 99 45

Åbningstid
Mandag: 10-17
Tirs-ons-torsdag: 10-14
Fredag: kun telefonisk henvendelse

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

Type
Sager

Besøg

Beholdning og
registrering

Personale

Aktivitet
Afgangsbevis

2018
21

2017
47

Adgang efter arkivloven

13

5

Arvesager og
bopælsundersøgelser

7

4

Sager for forvaltningen

22

27

Andre skriftlige
forespørgsler

44

395

Udstedte
afleveringsbestemmelse
r

5

3

Telefoniske
henvendelser

272

541

Fysiske besøgende

1.082

1.413

Følgere på Facebook pr.
31.12

990

738

Godkendte kommunale
arkiveringsversioner i alt
pr. 31.122

19

14

Genrejste kommunale
systemer i alt pr. 31.12

12

11

Gigabytes i alt pr. 31.12

1.148,93

493,61

Ordnede hyldemeter i
alt pr. 31.12

1.311

Nyskannede billeder

1.364
Heraf tilvækst:
Kommunal: 7
Privat: 45
2.969

Ordinære årsværk

2,5

2,8

Årsværk i flex- og
seniorordning

0,3

1,3

Årsværk i andre
ordninger

0,2

0,53

1

3.100

Frivillige og partnerskaber
1

Opgørelsesmetoden er ændret, så der 2017 blev talt antal henvendelser på email og brev, mens der i
2018 er talt antal sager.
2 Foruden arkiveringsversioner i Gribskov Arkiv har Rigsarkivet en række arkiveringsversioner fra
Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune, der blev produceret før etableringen af Gribskov
Arkiv som § 7-arkiv i 2012.
3 Andre ordninger omfatter en flex-ansat medarbejder, der i 2017 var udlånt til arkivet fra den
kommunale virksomhed GIV samt virksomhedspraktik. Arkivet har haft virksomhedspraktikanter i
både 2017 og 2018.
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Arkivet har knap 20 frivillige, der året igennem bidrager på forskellig vis. Det er
især registrering af private arkivalier, skanning af billeder og praktiske opgaver, de
frivillige varetager.
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
og deltager i relevante, faglige sammenhænge især med andre arkiver, herunder
Rigsarkivet.
I 2016 påbegyndte Gribskov Arkiv og Museum Nordsjælland afviklingen af de sidste
rester af konstruktionen Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, der blev nedlagt, da
Gilleleje Museum blev lagt sammen med andre kommunale museer til Museum
Nordsjælland. I 2016 handlede det om et personale-byt. Processen blev helt og
holdent afsluttet i 2018, hvor den sidste økonomiske deling blev erstattet med en
samarbejdsaftale, der lægger vægt på fælles projekter og fordeler ansvaret mellem
arkivet og museet på en række områder.
Indsamling
Arkivets bemandingssituation lægger desværre en ret stram hindring for en
systematisk, udfarende indsamling af arkivalier af privat proveniens. Arkivets
indsamlingspolitik sigter derfor på en årlig ”nålestiksoperation”, dvs. at der
udvælges ét enkelt indsamlingsprojekt årligt. Dette kan på ingen måde give en
dækkende beskrivelse af samfundet i kommunens område, men vilkårene er ikke til
en bredere satsning.
I 2018 var satsningen dokumentation af syriske flygtninges møde med Gribskov
Kommune/Danmark. Takket være en syrisk flygtning, der var i virksomhedspraktik
på arkivet, lykkedes det at indsamle 10 personlige videoberetninger fra flygtninge
fra Syrien, der er bosiddende i Gribskov Kommune. Virksomhedspraktikanten har
meget gode sprogegenskaber og har oversat videoberetningerne til engelsk og
dansk.
Arkivet tager fortsat imod private arkivalier. Her kan for 2018 særligt nævnes
arkivalier og video om kulturnat i Helsinge, skibstegninger fra rederiet Andersen &
Ferdinandsen (overdraget fra Museum Nordsjælland) foruden adskillige fotografier.
Fra kommunen har vi blandt andet modtaget afgangsbeviser fra folkeskolerne,
byrådets og de politiske udvalgs mødeprotokoller, papirafleveringer fra
Gilbjergskolen og fem arkiveringsversioner fra it-systemer.
Registrering
Den nye arkivar Lars’ vigtigste arbejdsopgave er at registrere kommunale arkivalier
i arkivsystemet Gribbas (en del af www.starbas.net) at dokumentere og øge
arkivets viden om de kommunale arkivalier. Dermed bedre mulighed for at vejlede
og ekspedere til både forvaltningen og offentligheden.
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I takt med at registreringerne bliver mere og mere omfattende, kan enhver
desuden orientere sig i samlingerne på nettet. Med tiden bliver det også muligt at
bestille arkivalier til brug på arkivet eller i forvaltningen gennem Gribbas.
Opgavens omfang og kompleksitet tilsiger, at arbejdet vil vare flere år endnu.
På privatarkivområdet blev der i 2017 taget hul på et stort registreringsefterslæb,
der i 2018 er blevet indhentet, således at disse nu er ordnede og søgbare i arkivets
database Mars.
Databaser
Arkivet har gennem en årrække satset på den egenudviklede arkivdatabase Mars.
Arkivets it-strategi omfatter konvertering af data fra Mars til et mere tidssvarende
system, nemlig arkivsystemet Arkibas. Det er en kompliceret opgave, idet de to
databasemodeller ikke stemmer overens. Første led i forarbejdet til konverteringen
er gennemført, idet de første prøvekonverteringer er gennemført i slutningen af
2018. Erfaringerne herfra skal bearbejdes. Konverteringen forventes fuldført i 2019.
Når konverteringen er afsluttet, vil Gribskov Arkiv kunne publicere billeder og
arkivregistreringer på www.arkiv.dk
Formidling
Arkivets skoletjeneste med undervisningstilbud til folkeskolen havde premiere i
2018. På grund af arkivets begrænsede personaleressourcer er det blevet ved
premieren for én klasse – 4. klasse fra Gribskolen – samt evaluering af tilbuddet
sammen med klassens lærer. Det forventes, at vi genoptager tilbuddet, der består
af to forløb eller aktiviteter, i 2019.
Forløbet Hvem er jeg? handler om familiemønstre og kønsroller før og nu og
kombinerer fagene dansk, historie og billedkunst. Eleverne arbejder med kollager af
arkivets gamle familiefotos (i kopi) og relaterer dem til deres egen situation.
Forløbet Lær om Græsted Hovedgade er en vandring på en lokal gade, hvor
børnene får information om husene før og nu, deres beboere og erhvervsmæssige
funktioner historisk set. Gennem besvarelse af spørgsmål indsamler eleverne
bogstaver til et løseord for hele forløbet.
Andre skoleklasser har været forbi arkivet for at lave arkivundersøgelser på egen
hånd med hjælp fra personalet og de frivillige. Desuden har tre forskellige
billedkunstnere brugt arkivets samlinger til projektundervisning i samarbejde med
Munkeruphus og Center for Kultur, Fritid og Turisme under titlen ”Hvem er min
landsby”, hvor eleverne arbejdede med lokalhistorie, identitet og billedkunst.
Arkivet har bidraget til den såkaldte Touchwall i Kulturhavn Gilleleje, som vi driver i
fællesskab med Museum Nordsjælland.
I pinsen var arkivet for første gang repræsenteret på Græsted Veterantræf.
Bidraget bestod i en udstilling om Søborg Søs historie med fokus på
afvandingsarbejderne og landbruget. Veterantræffet afholdes på/ved Søborg Sø,
som det er besluttet igen at sætte delvis under vand. Cirka 200 mennesker var forbi
udstillingen.
I oktober deltog arkivet for anden gang i markeringen af Halloween i Græsted – i
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dagens anledning kaldet ”Græskarsted”. Ca. 300 mennesker var forbi for at høre
lokalt indsamlede spøgelseshistorier og få lidt godter.
I slutningen af november udgav arkivet i samarbejde med BLIK – Græsted Bibliotek
Græstedkalenderen 2018 med 12 smukke billeder fra det gamle Græsted.
Kalenderen blev solgt for 49 kr. st.
Arkivet har en profil på Facebook, hvor der hver dag slås en kort historie op, som
regel med udgangspunkt i et billede fra arkivets samlinger.
Forskning
Stadsarkivar Pernille Sonnes bidrag til Trap Danmarks 6. udgave, bind 26, om
Gribskov Kommunes område for tiden 1850-2007 udkom juni 2018.
Forskningsprojektet med arbejdstitlen ”Socialreformen 1933 lokalt” har løbet i dele
af 2018, men har været under pres fra andre arbejdsopgaver.
Pernille har desuden bidraget til Museum Nordsjællands årbog Alletiders
Nordsjælland med artiklen ”Da Græsted fik en ny skole”.
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