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Beretning for Gribskov Arkiv 2019
Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, grundlagt og drevet 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 samt tilsyn med forvaltningens
arkivdannelse og dens 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 dog mere omfattende.

Personalemæssige ændringer

Specialist Jonna Henriksen gik fra årsskiftet ned i tid. Arkivet havde dermed
mulighed for at opgradere en deltidsstilling til halv tid, som blev besat med en
intern ansøger for Center for Kultur, Fritid og Turisme. Grundet centerets behov for
at få det samlede personale og den samlede mængde opgaver i hele centeret til at
gå op, blev stillingen genbesat flere gange. I størstedelen af året har den været
besat med Inger Slot, som i december blev afløst af Helle Brendstrup.
Foruden ordinært ansatte har arkivet haft flere borgere i virksomhedspraktik og en
enkelt i samfundstjeneste.
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

Brug af arkivet – nøgletal

Nedenstående skema giver nøgletal i 2019. Til sammenligning er tallene for 2018
indsat.

Type

Aktivitet

2019

2018

Sager

Afgangsbevis

37

21

Adgang efter arkivloven

24

13

Skriftlige forespørgsler

86

51

Sager for forvaltningen

16

22

Besøg

Beholdning og
registrering

Personale

Udstedte
2
afleveringsbestemmelser

5

Telefoniske
henvendelser

221

272

Fysiske besøgende

1.478

1.082

Fysiske besøgende uden
for arkivet
(arrangementer)

2.192

Ikke optalt

Følgere på Facebook pr.
31.12

1.257

990

Godkendte kommunale
arkiveringsversioner i alt
pr. 31.12 1

21

19

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

1.373

1.364

Nyskannede billeder

2.229

2.969

Ordinære årsværk

3,25

2,5

Årsværk i flex- og
seniorordning

0

0,3

Årsværk i andre
ordninger (praktik,
samfundstjeneste)

0,2

0,2

Frivillige og medlemskaber

Arkivet har cirka 15 frivillige, der året igennem bidrager på forskellig vis. Det er
1
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.
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især registrering af private arkivalier, skanning af billeder, billedaftener og
byvandringer samt 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.

Større forandringer

Arkivet havde gennem en årrække satset på den egenudviklede arkivdatabase
Mars. Mars er på flere områder forældet i forhold til den teknologiske udvikling.
Derfor blev data fra Mars i 2019 succesfuldt konverteret til Arkibas, der ligger til
grund for webtjenesten arkiv.dk. Både personale og frivillige skulle dermed lære et
nyt arkivsystem at kende med såvel muligheder som begrænsninger i forhold til
Mars. Der har været afholdt både kurser og sidemandsoplæring i Arkibas.
I forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttede Gribskov Byråd at etablere et
kulturelt samlingspunkt i Græsted. Det indebærer blandt andet, at Gribskov Arkiv
skal afgive dele af sine lokaler til Frivilligcenter Græsted og derfor i 2020 skal
gennemføre en stor flytning, ombygning og nyindretning.

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.
Året bød på store arbejdsopgaver i form af databasekonvertering (se ovenfor),
oplæring og ibrugtagning af nyt arkivsystem samt begyndende planlægning af
arkivflytning. Der blev derfor ikke i år mulighed for en egentlig nålestiksoperation
for indsamling af privatarkiver.
Arkivet tager dog fortsat imod private arkivalier, der afleveres spontant. Her kan for
2019 særligt nævnes regnskaber og noter fra Arne Christensen på Ledmosegård i
Annisse samt materiale fra Socialdemokratiet i Helsinge, foruden adskillige
fotografier.
Fra kommunen har vi blandt andet modtaget afgangsbeviser fra folkeskolerne, 20
års arkivalier fra Bjørnehøjskolen og arkivalier fra Center for Kultur, Fritid og
Turisme, der blandt andet indeholder dokumentation af de mange kulturprojekter,
der har været gennem årene. Dertil desuden to arkiveringsversioner fra it-systemer.
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Registrering

Vi registrerer fortsat kommunale arkivalier i arkivsystemet Gribbas (en del af
www.starbas.net) for at dokumentere og øge arkivets viden om de kommunale
arkivalier. Dermed udvides 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. 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.

Formidling

Som følge af konverteringen af registrerings- og fotodata fra Mars til Arkibas, kan
Gribskov Arkiv nu præsentere sine registreringer og ikke mindst fotos på
www.arkiv.dk.
Arkivet har bidraget med en digital udstilling til den såkaldte Touchwall i Kulturhavn
Gilleleje, som vi driver i fællesskab med Museum Nordsjælland. Udstillingens tema
handlede om damptog og turisme i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af
1900-tallet og blev udviklet i forlængelse af arkivets bidrag til Græsted Veterantræf
i pinsen.
Sidste års veterantræf-udstilling om Søborg Sø blev gentaget til arrangementet
Åben Sø, arrangeret af Nordsjællands Landboforening m.fl.
Vi deltog også i lighed med tidligere år i Halloween i Græs-kar-sted.
Arkivet har en profil på Facebook, hvor der på hverdage slås en kort historie op,
som regel med udgangspunkt i et billede fra arkivets samlinger.
Vi leverer cirka hver anden uge en historie til Ugeposten.
Vi fik skannet en lang række sognerådsprotokoller fra sogneforstanderskaber og
sognerådskommuner. Skanningerne tjener både et bevaringsmæssigt hensyn
(sikkerhedsskanning) og et tilgængeliggørelsesmæssigt, idet de skannede
protokoller bliver lagt på nettet i løbet af 2020, ligesom de skal indgå i projekt
Retrodigitalisering https://www.retrodigitalisering.dk/
Flere af vores frivillige har afholdt billedaftener og byvandringer med op til 60
deltagere per gang.
Bag ”facaden” har arkivets hjemmeside fået nyt design. Arbejdet med at overføre
det nye design til den eksisterende hjemmeside forventes afsluttet i 2020. I
designet lægges der vægt på enkelthed, overblik og brugervenlighed.
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