
Beretning for Gribskov Arkiv 2016

Generelt
2016 har været et atypisk år for Gribskov Arkiv. Simon Steenfeldt 
Laursen gik på pension 29. februar, og arkivet var derefter uden formel
leder frem til 1. august, hvor Pernille Sonne tiltrådte. I den 
mellemliggende periode varetog Jonna Henriksen ansvaret for arkivets 
§ 7-forpligtelser vedrørende papiraflevering og ekspedition af sager til 
forvaltning, mens it-afdelingen varetog aflevering af it-arkivalier. 
Personalet drev i øvrigt arkivet i fællesskab under tilsyn af 
bibliotekschef Vibeke Steen. En stor del af året har derfor på forskellig 
vis været præget af det langstrakte lederskift. Der har ikke været 
iværksat større ændringer eller nye tiltag i den periode, som til 
gengæld har været en vigtig læreproces for personalet.
Der er cirka 20 faste frivillige, der året igennem har bidraget til 
arkivets aktiviteter på forskellig vis. Deres indsats omfatter skanning 
og registrering af billeder, registrering af lokalhistoriske arkivalier samt
løsning af ”praktiske” opgaver i form af interne flytninger, mindre 
reparationer osv.

Brug af arkivet
Nedenstående skema giver nøgletal i 2016. Til sammenligning er 
tallene for 2015 indsat i det omfang, de er kendt. Statistikken for 
begge år er temmelig usikker, da der ikke har været talt på alle 
parametre hele året.

Type Aktivitet 2016 2015

Sager Afgangsbevis 56

Adgang efter arkivloven 6

Arvingeundersøgelser 3

Bopælsattester 10

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

Åbningstid
mandag: 10-17
tirs-ons-torsdag: 10-14
fredag: kun telefonisk
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e-mail: arkiv@gribskov.dk
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7. februar
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Forvaltningen 38

Andre skriftlige forespørgelser 488

Udstedte afleveringsbestemmelser 3

Besøg Telefoniske henvendelser 758

Fysiske besøgende 1215

Følgere på Facebook pr. 31.12. 404 113

Beholdning Godkendte arkiveringsversioner i alt
pr. 31.12

11

Genrejste systemer i alt pr. 31.12 1 1

Gigabytes i alt pr. 31.12 75,69

Ordnede hyldemeter i alt pr. 31.12 1300

Registrering Nyordnede papirarkivalier i meter 40

Nyskannede billeder 3397

Personale Ordinære årsværk 2,2

Årsværk i flex- og seniorordning 1,6

Årsværk i andre ordninger1 0,2

Begivenheder i 2016
Pernille Sonne tiltrådte som nævnt som leder 1. august og har i sagens
natur måtte bruge en del opmærksomhed på at lære medarbejderne, 
arkivet og kommunen at kende. 
1. september skiftede arkivet navn fra Gribskov Stads- og Lokalarkiv til
blot Gribskov Arkiv. Bag navneskiftet ligger en strategisk overvejelse 
om arkivet som en samlet organisation og ikke to separate 
institutioner i samme hus. Det er lettere for både forvaltningen og 
arkivbrugerne at forholde sig til ét arkiv, og det er enklere for arkivet 
at profilere sig som en enhed. Derfor er nærværende beretning heller 
ikke delt mellem stadsarkiv og lokalarkiv, som det var tilfældet for 
beretningen for 2015.
30. november var der snigpremiere på arkivets nye hjemmeside 
www.gribskovarkiv.dk
3. december åbnede Kulturhavnen i Gilleleje og dermed også den lille 
udstilling ”Kulturhavnen før Kulturhavnen” – om områdets historie – 
som Museum Nordsjælland og Gribskov Arkiv har udviklet i fællesskab.
22. december var den nye hjemmeside så færdig, at den kunne 
erklæres officiel. Siden skal fortsat udvikles.

1 Andre ordninger omfatter en flex-ansat medarbejder, der er udlånt til 
arkivet fra GIV samt en praktikant udlånt fra jobcenteret.
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Arrangementer
Arkivet har i 2016 været ramme om to velbesøgte receptioner – 
afskedsreception for Simon Laursen og 50 års jubilæumsreception for 
Jonna Henriksen.
For de frivillige har der været afholdt fire fællesdage, en 
sommerudflugt og en julefrokost. 
Der har været afholdt to åbent hus-arrangementer for offentligheden.


