Nordisk riksarkivarmøte 21.04.2020
Til stede: Karin Åström Iko, Jussi Nuorteva, Hrefna Róbertsdóttir, Anne-Sofie Jensen, Inga
Bolstad og Ole Gausdal.
Sted: Videokonferanse.
Møteleder: Jussi Nuorteva.
Referent: Ole Gausdal.

Sak 1. Kort rapport fra hvert riksarkiv
Danmark
Alle arbeider hjemmefra, og regner med å gjøre det til sommerferien. Lesesalen er stengt, og
det kommer til å ta tid før den åpner igjen. Rigsarkivets aktiviteter går ellers omtrent som
normalt. Anne Sofie sender daglig e-post til alle ansatte med oppdateringer om stort og
smått for å binde dem sammen. Hver fredag har de webinar for alle ansatte og anledning til
å stille spørsmål.
Finland
2/3 arbeider på hjemmekontor, resten fra sin vanlige arbeidsplass. Digitaliseringsprosjektene
går som normalt. Lesesalen har vært stengt i en måned, men åpner muligens igjen fra 13.5.
Riksarkivets øvrige aktivitet går omtrent som normalt. Personalet oppdateres i ukentlige emøter.
Island
Halvparten arbeider hjemmefra, resten fra sin vanlige arbeidsplass. Lesesalen har vært
stengt i fire uker, men åpner igjen 4.5. Nationalarkivets øvrige aktiviteter går omtrent som
normalt. De har noen fysiske møter i egne lokaler, og det er en viss tretthet av digitale
møter. Hrefna sender hver uke e-post til personalet.
Norge
Alle arbeider hjemmefra, men det er nå åpnet for at 25% av staben kan møte opp på sin
vanlige arbeidsplass. Lesesalen er stengt, og kommer til å være det lenge. Stengt lesesal kan
bidra til å teste ut ny arbeidsmetodikk. Digitaliseringsvirksomheten ble stoppet i noen uker,
men er nå i gang igjen. Aktivitetene går omtrent som normalt, men det er utfordringer for de
som trenger tilgang til arkivene for å utføre sitt arbeid. Informasjon til medarbeidere
publiseres på intranettet. Nyhetsbrev publiseres der hver mandag.
Sverige
Medarbeiderne veksler mellom å jobbe hjemmefra og på sin vanlige arbeidsplass. I
Stockholm jobber alle hjemmefra som har mulighet for det. Lesesalen har vært åpen hele
tiden, med noen begrensninger i åpningstider og tjenester. Digitaliseringsvirksomheten går
som normalt i MKC. Riksarkivet har innført reiseforbud og de har bare digitale møter. De
opplever at krisen påvirker aktivitetene, men det har stort sett gått bra. Informasjon til
medarbeidere skjer gjennom intranettet. De er også midt inne i en organisatorisk omstilling.
Innsamling av dokumentasjon om korona-krisen
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Rigsarkivet i Danmark samarbeider med Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet om
innsamling av dokumentasjon om korona-krisen. Det skjer også en innsats i regi av
private foreninger.
I Norge blir det også samlet inn dokumentasjon om håndteringen av krisen.
I Sverige har Riksarkivet gått inn for økt bevaring i statlig og privat sektor for å
dokumentere det som skjer hos myndighetene. De skal arrangere en konferanse om
temaet i oktober 2020.

Sak 2 Nordiske arkivdage 2021
Planleggingen av de Nordiske arkivdagene i 2021 har ennå ikke kommet i gang. Det var
enighet om å vente med oppstart av planleggingen til august. Det er fortsatt mange
uklarheter rundt gjenåpningen av samfunnet etter krisen.
Målsettingen er at nordiske arkivdage arrangeres høsten 2021 i Stockholm. Det blir reservert
plass på konferansehotell, men det tas høyde for avbestilling. Det ble også nevnt at det er
mulig å tenke nytt rundt de nordiske arkivdagene, der hele eller visse deler er digitale.

Sak 3 Nordiske arkivnyt og Nordisk arkivportal
De nordiske riksarkivarene var enige om at det ikke kan komme noen utgave av Nordisk
arkivnyt før sommeren. På grunn av koronakrisen er det ikke tid og ressurser til det.
Riksarkivarene var positive til at neste utgave av Nordisk arkivnyt kan omhandle
arkivmessige sider av koronakrisen.
Videre utgivelsesplaner diskuteres i nordisk riksarkivarmøte i juni. Endelig beslutning for
bladet og portalen tas i nordisk riksarkivarmøte i september. Ole informerer redaksjonen for
Nordisk arkivnyt.

Sak 4 Nordiske ekspertseminar
Mulige tema for nordiske ekspertseminar ble diskutert:
- Massedigitalisering (kan også følges videre opp innenfor ICAs rammer)
- Automatisk håndskriftsgjenkjenning (HTR)
- Artificial intelligence (AI)
- Digitale privatarkiv (mottak av digitale privatarkiv, hvordan planlegger man privatarkiv
som skal avleveres digitalt? Danske erfaringer ble fremhevet. I Finland er det i gang
arbeid med å utvikle retningslinjer.)
De nordiske riksarkivarene beslutter i møtet i juni hvilke tema som prioriteres i 2020 og
2021.

Sak 5 Nordiske riksarkivarmøter
Det avholdes et digitalt nordisk riksarkivarmøte i juni 2020. Følgende saker settes da på
dagsorden:
- Kort status for de nordiske riksarkivene
- Nordiske arkivdage 2021 (igangsetting av planlegging)
- Nordisk arkivnyt og nordisk arkivportal (utgivelser i 2020)
- Nordiske ekspertseminar 2020 og 2021
- Planlegging av neste nordiske riksarkivarmøte i september (dagsorden)

2

Ole kaller inn.
Det er reservert tid for et nordisk riksarkivarmøte 17.-18.9. Det planlegges med et fysisk
møte på Røros og Tynset i Norge. Det blir et digitalt møte hvis fysisk møte ikke blir mulig å
gjennomføre. Jussi varslet at han kanskje ikke kan komme før sent den 17. på grunn av en
annen avtale. Saker til dagsorden:
- Estlands deltakelse i nordisk riksarkivarmøte
- Nordisk arkivnyt og nordisk arkivportal (endelig beslutning)
Jussi har signalisert til Estland at de fremover får delta i de nordiske riksarkivarmøtene. Det
var enighet om at riksarkivarene først må ta stilling til hvordan samarbeidet skal være før det
kan iverksettes. Jussi gir tilbakemelding til Estland om at det ikke ligger til rette for at de kan
delta i septembermøtet. Spørsmålet om evt. invitasjon til Skottland ble utsatt.
I Finland legger de nå planer for en markering av Ehrensvärd-samfunnet, som ble grunnlagt i
1921 med oppgave å bevare og formidle historien til Sveaborg festning utenfor Helsinki.
Jussi planlegger å invitere sine nordiske kollegaer til jubileet i august 2021.
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