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Kære venner
I tre dage har vi fortalt hin anden hvordan vi arbejder i vore arkiver. Jeg siger det lige
ud: Jeg er særdeles imponeret over den store faglighed og professionalitet jeg har
vidnet på alle kanter. Foredrag og præsentationer har været præcise og
velformulerede. Powerpoints har også været indlysende og til at hjælpe ved at gøre
emnerne letforståelige. Det er min opfattelse at fagligheden har aldrig været større!
Og jeg tror også at vi har forstået hin anden bedre nu og der har anvendelse at det
imperialistiske sprog, engelsk, hjulpet meget. Og så glæder det mig at vore
mødelokaler har levet op til vore forventninger. Jeg siger bare tusind tak. Tak for at I
har arbejdet så fantastisk godt!

Jeg vil ikke opsummere det som har foregået, hvad man har sagt og meldt men jeg
kan se at arkivarbejdet i VN tager store fremskridt.

Det er selvfølgelig mange opgaver, udfordringer foran os. Jeg næver lige EU direktivet
om personbeskyttelse og det arbejde det kræver i vore lande.

Det islandske Datatilsyn har sagt at et EU direktivet om personbeskyttelse, vil træde i
kraft i Island i maj 2018.
Det ser ud til at EU-direktivet mere eller mindre bliver oversat til islandsk.
Datatilsynet mener, at det nye direktiv i det store og hele ikke ville påvirke de
offentlige arkivers arbejde særlig meget.
Det er jeg ikke overbevist om, ikke endnu i hvert fald.
I nogen tid har ”retten til at blive glemt”, været diskuteret og efter min mening været
overtolket. Mange uden for arkiverne har grebet sig fast i den.
Vi må være på vagt her. Vi må kæmpe imod at det bliver gennemført at følsomme
personoplysninger destrueres efter brug hos institutionerne. Vi må overbevise

myndighederne og almuen om at sådanne dokumenter bliver som hidtil overført til
vore offentlige arkiver. Vi må hindre at data, som indeholder følsomme
personoplysninger, bliver destrueret hos myndigheder. Stemmer der talar for det, må
modsiges. Vi ved at følsomme personoplysninger i vore arkiver, i stor grad indeholder
oplysninger om enkeltpersoners rettigheder, og at det er vigtigt for enkeltpersoner at
have adgang til dem.
Også skal vi huske, at med tid holder nuværende følsomme oplysninger op med at
vær følsomme og bliver værdifulde kilder til samfundshistorien. Jeg er skikker på at
dette vil være blandt emnerne på næste VNA, i Færøerne om tre år.
Men inden det, har vi lejlighed til at mødes på de Nordiske Arkivdage.
De Nordiske Arkivdage er den store nordiske arkivkonference, der holdes hvert tredje
år for medarbejdere ved de statslige, kommunale og lokalhistoriske arkiver i Norden.
De holdes på skift i de nordiske lande og næste gang bliver de afholdt 24.-25. maj
2018 på Hotel Hilton Reykjavík Nordica.
Som vært er det mig en stor glæde, at her få lejlighed til at byde jer velkommen til
Nordiske Arkivdage i 2018. Det er Islands tur at hoste den konference for anden gang.
Det er mit håb at de Vestnordiske Arkivdage som vi nu afslutter vil give jer anledning
til komme og medvirke næste år.
Det er rigsarkiverne som står for NAD og planlægger dem.
Programmet skal laves i de kommende måneder. Ideen er at der kører 6 parallelle
sessioner samtidigt (seks emner). Der foreligger allerede 8 emner som skal enten slås
sammen eller skæres ned til 6 med mindre en anden planlægning giver andre
muligheder. Nuværende emner er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digital bevaring
Brugerservice
Bevaringspolitik og indsamlingsstrategier
Kassation – papir og digitalt
Forskning og kompetensudvikling
Arkivernes rolle i samfundet
Digital formidling
8. Privatarkiver
Vi satser på at program ligger klart tidligt næste år og derefter sender vi
invitationerne ud.
Her med erklærer jeg, at de VNA er nu tilendebragt. Tak igen. Vi ses om lidt på
friluftmuseet Árbær, hvor vi afslutter med en lille fest.

