Beretning for Gribskov Stads & Lokalarkiv
Det forgangne år 2015 blev der på Gribskov Stads- & Lokalarkiv arbejdet målrettet på en konsolidering af arkivets
kerneområder efter nogle år med turbulent omstrukturering, flytning og sygdom. Det er langt hen ad vejen lykkedes
ganske godt. Ved udgangen af året viste det sig videre, at det blev sidste år med dets leder gennem 20 år Simon
Steenfeldt Laursen, som lader sig pensionere i starten af 2016 grundet svigtende helbred. Beretningen er derfor også
en status for arkivet under hans ledelse.
Lokalarkivet
Der har i året der gik været fokus på alle Gribskov Lokalarkivs kerneområder. Der er således blevet arbejdet med en
fast procedure for indkomstjournalisering ved modtagelse af arkivalier. Der er arbejdet på, at arkivet ikke ’blot’ er et
velfungerende fotoarkiv. Der er derfor især blevet ordnet og registreret A-fonde (dokumenter, protokoller mm), samt
arbejdet med digitaliserede film og digitaliserede dokumenter. Der er videre blevet sat fokus på arkiveringen, både
med hensyn tilgængelighed og af bevaringshensyn. Endelig har der i årets løb været rigtig mange brugere på arkivet
samt et tilsvarende antal elektroniske forespørgsler. Der er alene gennem de sidste par år blevet leveret billeder og
information til en halv snes bøger og tryksager, hvortil kommer en større mængde artikler. Arkivet har videre leveret
materiale til så forskellige formål som udstillinger, foredrag og til rigtig mange slægtsforskere. Arkivet er i den
forbindelse også særdeles forberedt på at levere materiale til Nordsjællands Museum til den kommende Kulturhavn i
Gilleleje. Arkivet har samlet omkring 1000 gæster og 1000 elektroniske forespørgsler/henvendelser på et år.
Arkivet IT-system er forudsætningen for hurtig og omfattende adgang til arkivets samlinger. Efter en kort overgang
med alvorlige problemer i forbindelse med omfattende opdateringer, har systemet fungerer upåklageligt. Store
mængder arkivalier er via systemet let tilgængelige på arkivets computere - herunder billeder, lyd, film og skalerbare
landkort. Der er alene omkring 60.000 indscannede tilgængelige billeder. Ved afspilning af lyd, udleveres
høretelefoner, så de besøgende ikke forstyrrer hinanden. Alt kan let udskrives og kopieres. Systemet er tæt knyttet til
arkivets afgående leder, men der er udarbejdet en brugbar dokumentation, og den vigtigste viden er overdraget til en
ekstern kommunal medarbejder. Arkivets databaser er videre kompatibel med standarder i IT-verden, og opbygningen
af databasen er kompatibel med arkivverdens standarder.
På internettet lancerede arkivet i årets løb et søgbart Netarkiv på hjemmesiden. Netarkivet er en database, der består
af udvalgte lokale gård- og husnavne, virksomheder, togstationer og møller. Der er tale om over 3000 poster med
2000 tilhørende fotos - som det er værd at bemærke, kun er nogle enkelte procent af arkivets information og billeder,
alt andet skal man besøge arkivet for at se. Udviklingen af den internetbaserede del af arkivet er i øvrigt ikke så meget
et spørgsmål om teknik, som det er en problematik om copyright, dataregistre og etiske overvejelser. På arkivets
hjemmeside er også et nyhedsbrev med et par hundrede tilmeldte.
Arkivets arbejdsmæssige kerne er en lille håndfuld ansatte, heraf et par er i jobordninger. Hertil kommer omkring 25
frivillige, som normalt arbejder en gang om ugen på arkivet. Den faglige og sociale sammenhængskraft i disse er en
vigtig forudsætning for arkivets succes. Der er på arkivet meget stor fokus på, at store mængder registrerede og
arkiverede arkivalier ikke er meget værd i sig selv uden den fornødne historiske og arkivmæssige faglighed. Det er i høj
grad dette, der gør, at arkivet er så tilgængeligt og brugbart, som det er.
Stadsarkivet
Gribskov Kommunes Stadsarkiv er fortsat under opbygning. På det praktiske niveau, blev for et par år siden indrettet
magasin til papirarkivalierne, og i det forgangne år blev de gamle IT-systemer fra før sidste kommunalreform
dokumenteret og afleveret. Begge disse dele er vigtige hjørnestene. På det formelle plan blev stadsarkivet oprettet og
fik vedtægter i 2011. På det organisatoriske plan blev en organisationsplan vedtaget det forløbne år. Det er dog sket
inden for en uændret økonomisk og normeringsmæssig ramme. Stadsarkivet har endnu ikke eget budget. Status er, at
Stadsarkivet er under konsolidering og udvikling. Det nye år indledes med arbejdet for en offentlig profil med faste
regler for brug og egen telefontid.

