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ARKIV: Nu kan man 
finde sit gamle 
eksamensbevis i 
lokalarkivet.

GRIBSKOV: Vil du se dine 
gamle klassebilleder eller 
programmet fra årets sko-
leteater? Eller interesserer 
det dig, hvem der sad i besty-
relsen for kommunisterne i 
Gribskov - dengang?

Det kan man nu få svar på 
gennem Gribskov Arkiv.

Arkivet har netop lagt sto-
re mængder information om 
skole- og politikområdet på 
sin hjemmeside. Og det er 
kun toppen af isbjerget i for-
hold til, hvor mange oplys-
ninger, der med tiden bliver 
digitaliseret.

- Det er et stort arbejde, 
men det er først lige be-
gyndt, siger medarbejder 
ved Gribskov Arkiv, Jonna 
Henriksen. 

- Vi har fået en ansat et år 
og han har taget skolerne 
som det første.

For eksempel kan man 
nu se alle eksamensbevi-
ser fra alle skoler - det vil 
sige: Man kan se, om de er 
der. Det er ikke muligt at gå 
ind og snage i sidemandens 
karakterer. Det sætter per-
sondataloven en stopper for. 
Her skal der være gået 70 år. 
Men har man smidt sit eget 
eksamensbevis væk, kan 
man søge det i Gribbas, som 
det digitale arkiv hedder og 
få lov at se det - enten ved 
at rekvirere det eller ved at 
møde personligt op på arki-
vet i Græsted.

Gennem arkivet kan man 
også lede efter og se sine 
gamle klassebilleder - de lig-
ger i www.arkiv.dk.

Arkivet har eksamenspro-
tokoller tilbage til 1882 - og 
de har passeret de 70 år, så 
dem kan man få lov at kigge i 
- og se, hvordan oldemor kla-
rede sig i stavning måske.

Arkivet i det gule hus i 

Græsted har arkivalier fra 
46 forskellige skoler. Blandt 
andet nutidens kendte 
skoler som Gribskolen og 
Nordstjerneskolen, men 
også tidligere tiders skoler, 
som de forlængst heden-
gangne Bannebjerg Skole 
(1902-1912) og Hedsbjerg 
Skole (1795-1965).

Politik
Også kommunalpolitik-

ken er kommet online
Det har krævet en del ar-

bejde. Blandt andet skal 
arkivet gennemse alle in-
formationer for persondata 
og vurdere i hvert enkelt til-
fælde, hvad der må offentlig-
gøres, og hvad der ikke må. 
Det er dette arbejde, der nu 
er afsluttet med hensyn til 
politiske partier.

26 forskellige partipoliti-
ske sammenslutninger har 
gennem tiden afleveret ma-
teriale til Gribskov Arkiv. 
Det omfatter både lokalaf-
delinger fra landsdækkende 
partier, som stadig er aktive, 
og det omfatter hedengange 
partier og lokallister. Så-
vel Socialdemokratiet som 
Venstre er repræsenteret – 
og det er de nu forsvundne 
Fremskridtspartiet, Cen-
trumdemokraterne og Ven-
stresocialisterne også. Af 
lokallister kan nævnes Den 
tværpolitiske Borgerliste og 
Lokallisten, begge i Helsin-
ge Kommune.

De offentliggjorte registre-
ringer indeholder blandt 
andet foreningernes korre-
spondance, mødereferater 
og medlemsoplysninger. 
Hvis man finder noget, man 
ønsker at se nærmere på, 
skal man komme på arkivet 
i vores åbningstid.

Nogle af informationerne 
kan være fortrolige, for ek-
sempel medlemsskab af et 
parti. Hvis man ønsker at se 
klausuleret materiale, skal 
man søge om adgang efter 
arkivloven. Det kan arkivet 
hjælpe med.
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Skoler og  
politik på  
Gribskov arkiv

Det er nu muligt at finde information om skoler og politik i arkivet. 
 Foto: Karl Erik Frederiksen.

VEDLIGEHOLD: 
Vedligehold og 
renovering er den 
største udfordring 
for Tegners Muse-
um, som måtte se 
regnen pible ind 
under weekendens 
skybrud. 

DRONNINGMØLLE: »Dryp, 
dryp, dryp«. Tegners Mu-
seum har tidligere brugt ly-
dinstallationer på museet, 
men da der lørdag kunne 
høres dryp fra flere af mu-
seets lokaler, var det ikke 
et nyt kunstnerisk indslag. 
Voldsomme regnbyger skyl-
lede ned over museet, og 
det kunne Rudolph Tegners 
betonbygning ikke holde 
til. Mindst 6-7 steder på mu-
seet - både i midtersalen og 
de omkringliggende udstil-
lingssale dryppede eller si-
vede vandet ind. 

- Vi laver løbende vedlige-
hold, men det er en bygning, 
som giver store udfordrin-
ger på det punkt, og forfaldet 
i den går stærkt, siger Luise 
Gomard, direktør for Teg-
ners Museum. 

Museet har tidligere ople-
vet, at der trænger vand ind, 
og bruger mange ressour-
cer på at vedligeholde byg-
ningen. Sidste år blev muse-
et bevilget penge af Augusti-
nus-fonden til en større re-
novering af pyramidetaget 
over den ottekantede mid-
tersal, men det hjalp ikke 
lørdag eftermiddag. 

- Vedligehold og renove-
ring er en stor udgift for os, 
og det vi kæmper allermest 
med. Vi sparer sammen og 
prøver at holde museet i god 
stand, og så får vi et tilskud 
fra kommunen. Det rækker 
ikke helt, så vi må løbende 
søge fonde. De giver helst til 
større renoveringer, men 
jeg vil helst vedligeholde lø-
bende.

Hun kan samtidig afsløre, 
at der altid har været pro-
blemet med, at bygningen er 
utæt. 

- Sådan har det altid væ-
ret. Jeg fandt et brev fra 
Elna (Rudolph Tegners ko-
ne,red.) til arkitekten om, 
at bygningen ikke var gjort 
tæt nok, for der kom vand 
ind ved vinduet, siger Luise 
Gomard.

Må ikke ramme skulpturer
Tegners Museum blev ud-
formet og opført af Rudolph 
Tegner i 1937-38. Selve mu-
seets kerne er ottekantet, 
og der er 11 meter til loftet. 
Uden om midtersalen ligger 
udstillingssale. De skulle 
være gået hele vejen rundt, 
men af økonomiske grunde 
er kun to af disse sale en re-
alitet i dag. Der er ingen ud-
sigtsvinduer i museet, som i 
stedet bliver belyst af oven-

lysvinduer. Det var blandt 
andet her vandet kom ind 
lørdag. 

- Med den konstruktion, 
bygningen har, kan man 
ikke lave det, så der ikke 
kommer vand ind. Vi arbej-
der mod, at det ikke sker, 
men det gør ikke noget, at 
det regner lidt ind, når der er 
et meget voldsomt skybrud. 
Så længe det ikke rammer 
skulpturerne. De fleste er af 
gips og kan ikke tale vand. 
Så får de skader. 

Museets faste samling be-
står af 335 af billedhuggeren 
Rudolph Tegners værker. 
Størstedelen er originalerne 
i gips, men der er også vær-
ker i marmor og bronze.

Kunstner i læ
En af dem, som søgte ly for 
regnen i museet, var kunst-
neren Christian Liljedal. 
Han skulle lørdag eftermid-
dag stå for en workshop og 
havde stillet op foran muse-
et, da uvejret begyndte. 

- Jeg burde jo have tænkt 

på telte eller gjort det inden-
for, men jeg var optimistisk, 
siger Christian Liljedal med 
et smil og et træk på skuld-
rene. 

Workshoppen handlede 
med kunstnerens ord om at 
»sætte strøm til kreativite-
ten«. Det skulle helt bogsta-
velig talt ske ved, at børn og 
voksne afprøvede pantogra-
fer og andre hjemmebygge-
de tegnemaskiner og lavede 
overraskende geometrier på 
papir.

- Teknologi, elektronik og 
maskiner er mine pensler og 
lærreder. Det kræver, lige-
som andet kunst, øvelse og 
fornemmelse at bruge godt, 
og der er i min verden ikke 
en kunstform, som er finere 
end andre, siger Christian 
Liljedal. 
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Tegners Museum slog læk

Mindst 6-7 steder i Tegners Museum fandt vandet ind under weekendens skybrud. Foto: Kasper D. Dønbo              

»  Med den konstruk-
tion, bygningen har, kan 
man ikke lave det, så 
der ikke kommer vand 
ind. Vi arbejder mod, at 
det ikke sker, men det 
gør ikke noget, at det 
regner lidt ind, når der er 
et meget voldsomt sky-
brud. Så længe det ikke 
rammer skulpturerne. 
De fleste er af gips og 
kan ikke tale vand. Så får 
de skader

Luise Gomard,  
museumsdirektør på 

Tegners Museum. 


