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Beretning for Gribskov Arkiv 2017
Generelt
Faste driftsopgaver omfatter på det offentlige område blandt andet kommunale
afleveringer, ekspedition af sager til forvaltningen og tilsyn med forvaltningens
arkivdannelse. Dertil kommer betjening af arkivbrugere.
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.
Der har været flere fysiske brugere af arkivet i 2017, men færre telefoniske og
skriftlige henvendelser.
I slutningen af året forberedte kommunens digitaliseringsafdeling overgang til nyt
ESDH-system til ibrugtagelse primo januar 2018. Arkivet har været involveret i
arbejdet som rådgiver for Digitalisering i arkivmæssige spørgsmål og som ressource
for vores eget center, Center for Kultur, Fritid og Turisme.
Brug af arkivet
Nedenstående skema giver nøgletal i 2017. Til sammenligning er tallene for 2016
indsat.
Type
Sager

Besøg

Aktivitet
Afgangsbevis

2017
47

2016
56

Adgang efter arkivloven

5

6

Arvesager og
bopælsundersøgelser

4

13

Sager for forvaltningen

27

38

Andre skriftlige
forespørgsler

395

601

Udstedte
3
afleveringsbestemmelser

3

Telefoniske
henvendelser

541

758

Fysiske besøgende

1413

1215

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

Aktivitet
Følgere på Facebook pr.
31.12

2017
738

2016
404

Beholdning og
registrering

Godkendte
arkiveringsversioner i alt
pr. 31.12

14

11

Genrejste systemer i alt
pr. 31.12

11

1

Gigabytes i alt pr. 31.12

493,61

75,69

Ordnede hyldemeter i
alt pr. 31.12

1311

1300

Nyskannede billeder

3100

3397

Ordinære årsværk

2,2

2,2

Årsværk i flex- og
seniorordning

1,3

1,6

Årsværk i andre
ordninger

0,5

0,21

Personale

Frivillige og partnerskaber
Arkivet har fortsat 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. Gennem året har der været mindre udskiftning – et par
stykker er holdt op, men er blevet erstattet af et par nye.
Et nyt partnerskab er samarbejde med Frivilligcenter Græsted, der låner lokaler på
arkivet. Frivilligcenteret er ramme om mange forskellige frivillige foreninger, hvoraf
vi håber, at nogle får lyst til at aflevere deres arkivalier til arkivet.
Arkivet er fortsat engageret i Museum Nordsjælland og medlem af det
nordsjællandske arkivnetværk, af Organisationen Danske Arkiver (ODA), Netværk
for Elektronisk Arkivering (NEA) og deltager i relevante, faglige sammenhænge med
andre arkiver, herunder Rigsarkivet.
I 2017 blev arkivet medlem af Landsforeningen til bevaring af Foto og Film (LFF)
samt ERFA-gruppen for Starbas-arkiver.
Databaser og it
Arkivet har gennem en årrække satset på en egenudviklet arkivdatabase, Mars. En
del af arkivets nye it-strategi omfatter konvertering af data fra Mars til et mere
tidssvarende system. Første led i forarbejdet til konverteringen er gennemført, idet
vi har fået større klarhed over data og databasens struktur.
Den nye hjemmeside på domænet www.gribskovarkiv.dk har fået nyt layout og nye
funktionaliteter samt i mindre omfang nyt indhold.

Andre ordninger omfatter en flex-ansat medarbejder, der var udlånt til arkivet fra den kommunale
virksomhed GIV samt praktik.
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Indsamling
Arkivets årsplan for 2017 annoncerede en ny indsamlingspolitik for private
arkivalier. Arkivets bemandingssituation lægger desværre en ret stram hindring for
en systematisk, udfarende indsamling, og politikken 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 2017 var satsningen
deltagelse i kampagnen ”Giv det videre 2017”, der indsamler danskernes
erindringer (se også afsnittet Formidling).
Arkivet tager fortsat imod uopfordrede donationer. Her kan for 2017 særligt nævnes
afleveringer fra Søborg-Gilleleje Husmandsforening, De grønne Pigespejdere i
Gilleleje, Teaterbussen i Blistrup, Esrum Biograf, Rotary i Helsinge og Kongensgave i
Helsinge foruden adskillige fotografier.
Fra kommunen har vi blandt andet modtaget afgangsbeviser fra folkeskolerne,
byrådets, de politiske udvalgs mødeprotokoller og tre it-systemer.
Registrering
Arbejdet med at registrere kommunale arkivalier i www.gribbas.dk er i gang, men
opgavens omfang og kompleksitet tilsiger, at arbejdet vil vare flere år endnu.
På privatarkivområdet blev der i 2017 taget hul på et registreringsefterslæb, der
forventes indhentet i første halvdel af 2018.
Formidling
Arkivets skoletjeneste med undervisningstilbud til folkeskolen blev stort set
færdigudviklet i 2017, men blev ikke sat i værk inden nytår. Det skyldes, at
ambitionerne voksede i takt med at arbejdet skred frem. Vi forventer premiere i
2018.
Arkivet har bidraget til den såkaldte Touchwall i Kulturhavn Gilleleje, som vi driver i
fællesskab med Museum Nordsjælland.
Det i årsplanen for 2017 annoncerede crowdsourcing-projekt – digitalisering af
sognerådsprotokoller – har måttet udskydes, da den eksternt leverede it-platform,
som projektet er afhængigt af, endnu ikke er gået i luften.
I efteråret deltog arkivet for første gang i markeringen af Halloween i Græsted – i
dagens anledning kaldet ”Græskarsted”. Ca. 130 mennesker var forbi for at høre
lokalt indsamlede spøgelseshistorier og få lidt godter.
I samarbejde med Græsted Bibliotek BLIK arrangerede arkivet også i efteråret et
velbesøgt foredrag med Malene Schwartz og Cathrine Errboe. Foredraget – eller
samtalen – handlede om Malenes Schwartz liv og processen i at skrive erindringer
og var et led i kampagnen for at indsamle erindringer ”Giv det videre 2017”.
Kampagnen og dermed arrangementet var desuden en kobling til DRs
dokumentarserie ”Historien om Danmark”.
Forskning
Forskningsprojektet med arbejdstitlen ”Socialreformen 1933 lokalt” har løbet i dele
af 2017, men har været under pres fra andre arbejdsopgaver. Desuden har det
været sat på pause i nogle måneder til for et andet forskningsprojekt, nemlig bidrag
om Gribskov Kommunes område for tiden 1850-2007 til Trap Danmarks 6. udgave,
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bind 26. Trap Danmark forventer at udgive dette bind i juni 2018.
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