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Velkomst tale
Kære vestnordiske kolleger. Det er mig en rigtig stor glæde at byde jer hjertelig
velkommen til Island, til at deltage i de Vestnordiske Arkivdage, som afholdes nu for
første gang i Reykjavík.
Vestnordiske Arkivdage er det forum arkivmedarbejdere i Grønland, Færøerne og Island
har til at samarbejde. Hvert tredje år mødes vi på skift i vore tre lande. De første
Vestnordiske Arkivdage var i Island for 18 år siden i året 1999, siden var de i Færøerne
2002 og i Grønland 2005. Den anden runde begyndte så i Island i 2008, og følgende i
Færøerne 2011 og sidst var vi sammen i Grønland i 2014, hvor vi oplevede fantastisk
gæstfrihed og solide faglige arkivdage.
Formålet med vor konference er at styrke samarbejdet imellem de offentlige arkiver i
vore lande. Men ikke mindst er formålet at give arkivernes personale mulighed for at
mødes og diskutere de forskellige opgaver, deres forudsætninger og de forskellige
omstændigheder vi har og hvordan disse forhold ændrer sig. Det er vigtigt at vi på den
måde har mulighed for at tale på faglig vis om hvordan vi arbejder hver for sig, og vise
hvordan vi løser vore daglige opgaver. På den måde kan vi lære af hin anden.
Men udover det at vi samles hvert tredje år har vi også haft lyst til at samarbejde i mellem
arkivdagene. Vi har således kørende et udgivelsesprojekt. Og i Grønland i 2014
besluttede vi at give vore it-arkivarer lejlighed til at samarbejde mere om deres daglige
udfordringer. Det skulle ske i forbindelse med arkivdagene eller på særskilte seminarer.
Det første seminar af denne art blev afholdt i disse lokaler i september 2016. Det kaldtes
Seminar om bevaring af digitalt skabte arkivalier i Vestnorden. Det er vigtigt at fortsætte
dette samarbejde fordi digital bevaring af offentlige data i vore arkiver er den største
udfordring nu om stunder. Desværre er situationen på området en meget alvorlig mangel
af digital bevaring. Den offentlige forvaltning er for længe siden blevet elektronisk, men
den afleverer til os de digitalt skabte oplysninger på papir! Eller den afleverer slet ikke
det digitale. Det går ikke i længden. Digitalt skabte data bør bevares digitalt. Vi må
forbedre situationen her og få flere elektroniske arkivalier afleveret til de offentlige
arkiver og derved gøre forvaltningen i vore lande mere sikker.
Digital bevaring er et af emnerne i dag. Vi hører snart mere om det. Andre emner på
dagsordenen i de kommende dage er digital formidling, afleveringer og
afleveringsstrategier og brugerservice med mere.
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Denne gang har vi to gæsteforelæsere eller keynote speakers som det hedder på godt
dansk. Efter få minutter taler Kristín Benediktsdóttir, docent i jura, om tilgængelighed til
oplysninger ifølge arkivloven („Förvaring av allmänna handlingar enligt isländsk lag“),
I morgen fortæller Már Jónsson professor i historie om „Islandske skiftedokumenter fra
perioden 1700-1900 i nordisk perspektiv“.
Jeg glæder mig til at høre disse foredrag og andre oplæg.
Den islandske arkivlov fra 2014 har til formål;
•

at sikre dannelse, bevaring og håndtering af offentlige dokumenter og data for at
varetage borgernes rettigheder, administrationens interesser og sikre bevaring af
nationens historie.

Disse principper er de samme i alle nordiske lande. Vi kan konkludere fra dem at vi bør
fokusere på at betjene borgerne og myndighederne og at vi må arbejde målrettet på at
bevare vore landes og kommuners historie. Jeg håber at denne konference styrker os i
disse opgaver.
Kære venner!
I alt er der 47 deltagere denne gang. Vi har 3 kolleger fra Grønland, 10 fra Færøerne (der
af to ægtefæller) og 34 fra Island. Der af er vi 13 fra IN og 20 fra regionalarkiverne og en
gæst fra Det Arnamagnæanske Institut i Reykjavík. Vi har aldrig været flere end nu. Se
oversigten her på denne slide.
Jeg vil afslutte med at takke forberedelseskomiteen; Hrefna Róbertsdóttir, Kristjana
Kristinsdóttir, Benedikt Eyþórsson, Þórunn Guðmundsdóttir, Sámal Tróndur Johansen og
Inge Seiding. I har med god hjælp fra Anna Gunnarsdóttir økonomichef, gjort et særdeles
godt arbejde ved planlægningen af konferencen og tilhørende arrangementer.
Jeg er sikker på at de syvende vestnordiske arkivdage bliver interessante, fagligt gode og
meget fornøjelige. Jeg er også overbevist om, at vi som deltagere tager med os hjem,
noget nyt som vil inspirere os i det fremtidige arbejde.
Jeg håber at I tager det hensyn at tale tydeligt og langsomt, så kan vi bedre forstå hin
anden.
Kære venner. Hjertelig velkomne alle sammen!
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