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SAA annual meeting 

Vad är SAA? 
SAA är akronymen för the Society of American Archivists. Detta är den 
äldsta (startad 1936) och största intresseorganisationen för arkivarier i Nord 
Amerika. I organisationen finns ett antal arbetsgrupper inordnade däribland 
EAC Working group där jag är en av deltagarna. Man säger att SAA's 
mission is to serve the educational and informational needs of more than 
5,000 individual and institutional members and to provide leadership to 
ensure the identification, preservation, and use of records of historical 
value” 
 
Länkar: 
SAA: http://www.archivists.org/index.asp  

Årsmötet 2009 
Årets möte/ konferens genomfördes 11-16 augusti i Austin, Texas. 
Konferensens rubrik och tema var Sustainable Archives. Detta var en 
gemensam konferens för SAA och CoSA Council of State Archivists. De 
försöker samla in så många presentationer som möjligt och presentera dem 
via SAA’s hemsida.  
 
Länkar: 
Konferensen: http://www.archivists.org/conference/austin2009/  
CoSA: http://www.statearchivists.org/ 
Presentationer: http://tinyurl.com/mcj2vy (Man når dem genom att klicka på 
sessionens titel och i de fall när det finns en presentation tillgänglig så kan 
man nå den genom att klicka titeln under presentatörens namn.) 

Austin 
Denna stad är huvudstaden i Texas vilket även innebär att man här har ett 
Capitol Hill. Man är alltså sätesort för staten Texas. Man har även en 
arkivhistoria från 1842 där Angelina Belle Peyton Eberly räddar arkivet i vad 
som kommit att kallas ”Texas Archive War”. Det man kanske annars är mest 
kända för är sina Congress Bridge Bats. Alltså fladdermöss i mängder. I 
augusti har de fått sina ungar och man kan förvänta sig att få se 1,5 miljoner 
mexikansk/brasiliansk frisvansad fladdermus (Tadarida brasiliensis) lämna 
sitt bronäste i jakten på mat.  
 
Länkar: 
Texas Archive War: http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Archive_War  
Batcon: http://www.batcon.org/index.php/get-involved/visit-a-bat-
location/congress-avenue-bridge/subcategory.html?layout=subcategory  
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Inledande del av konferensen 
Man inleder årsmötet med att hålla ett antal korta seminarier och 
utbildningar som till exempel: Understanding Archives: An Introduction to 
Principles & Practices, Implementing DACS in Integrated Content 
Management Systems: Using Archon och Achieving Email Account 
Preservation with XML. Dessa seminarier kostar det en del att delta i. 
Seminarierna är olika vid varje konferens så utbudet varierar. Samtliga 
seminarier är uppskattade av deltagarna. 
En annan inledningspunkt är att arbetsgruppernas större publika 
mötesgrupper så kallade Roundtables Rundabord har sina möten. Dessa 
grupper har en egen ordförande som inte är samma som för arbetsgruppen. 
På dessa möten hanteras val av ordförande och ledamöter i styrgruppen för 
rundabordet samt även frågor där arbetsgruppen vill ha hjälp av en större 
grupp. Nedan följer en presentation av de rundabord som jag deltog i.  
 
Länkar: 
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.
html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables&Time=169
5590200&SessionID=67759310pfakc94971d7af94s6fd6ts830x6022m34gwl
154v2l84082f39efxf6  

Archivist Toolkit Roundtable 

Archivist Toolkit även kallat AT är en applikation för arkivdata 
administration som finns tillgänglig som öppen källkod. Alltså det är en fri 
programvara. Version 2.0 av AT kommer att släppas senast den 30 
september 2009. Annars var den stora nyheten att man har fått ett anslag för 
att göra en sammanslagning av det bästa från AT och Archon till en 
programvara. För detta projekt fanns det ännu ingen tidplan och inte heller 
någon definition av projektet men det kommer att genomföras. Archon är 
även det ett gratis program men här hanteras arkivbeskrivningar och 
tillgängligörande. Man fick ett antal frågor med anledning av detta besked 
om samgåendet såsom till exempel: förändras datamodellen, får användarna 
fylla på vilka funktioner och krav man har på den sammanslagna produkten 
och förändras databasen. Fler frågor av samma typ ställdes och man kunde 
inte just då ge ett svar utan det kommer att komma längre fram när man har 
en tidplan och verkligen har definierat projektet. Därefter fick vi två 
presentationer av användare av AT som nyttjat möjligheten att med hjälp av 
plugins (små program som utökar programmet utan att man bygger om 
programmet) få bättre funktioner. Den ena berättade att man till exempel 
med hjälp av en student lätt kan bygga plugins som utökar funktionaliteten 
och ibland även ändrar den. Med tanke på uttalandet om att använda 
studenter går det att dra slutsatsen att AT är en ofta förekommande produkt 
på de amerikanska universiteten. Den andra presentationen handlade om 
”Brigham Young University” som efter att ha haft ett egen utvecklat system 
bytte till AT efter en utvärdering där de kom fram till att AT och egna plugin 
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var den bästa produkten för dem. Därefter följde två riktigt korta 
presentationer där den första gällde att man måste skilja på Collection 
Management och Digital Object Management som är två skiljda saker. Den 
första hanteras av AT. Presentatören påtalade även att man ska komma ihåg 
att digitala objekt blir till på tre olika sätt; efteråt, under tiden och direkt. 
Dessa tre olika fall rekommenderade presentatören att man gör case studies 
(användarscenarior) på. Den andra korta presentationen presenterade en liten 
plugin som man gjort för scanning vilken gör att man i AT inte behöver fylla 
i saker flera gånger då AT egentligen inte hanterar objekt som inte finns 
registrerade i ett arkiv från början. 
 
Länkar: 
AT: http://www.archiviststoolkit.org/  
Archon: http://www.archon.org/  

EAD Roundtable 

EAD Encoded Archival Description är utbytesformatet framtaget för 
ISAD(G). På detta rundabordsmöte presenterade många andra arbetsgrupper 
sina aktiviteter under året. Däribland presenterade jag som representant för 
EAC Working Group våra aktiviteter och önskan om att få hjälp med att 
utvärdera det nya schemat för EAC-CPF som precis släppts. Därefter fick vi 
höra en presentation av Mark Matienzo från New York Public Libary med 
titeln Linked data and archival description: Confluences, Contingences and 
conflicts. Sammanfattningsvis så kan man säga att presentationen handlade 
om problemen med att i en arkivbeskrivning ha en länk till information 
någonstans på internet och vem som ska upprätthålla att inlagda länkar 
uppdateras. Slutsatsen var att det behöver finnas mer varaktiga länkar så att 
informationen finns kvar. Det han dessutom tryckte extra på är att många 
inte ser EAD som ett utbytesformat/överföringsformat och det är ett 
problem. När han sa detta kände inte jag igen mig eftersom att här hos oss är 
det just ett sätt att utbyta information om ett arkiv. Men, Mark’s nästa 
mening var att han ville se mer av att man i Amerika gör som européerna 
som använder EAD som ett utbytesformat vilket ju gjorde att jag kunde dra 
en lättnandnes suck. Mark’s presentation diskuterades sedan under hela 
konferensen och det var framförallt att Amerika behöver göra mer som 
Europa med EAD som tydligen var den kontroversiella punkten i hans 
anförande. Jag kan bara tycka att han var en frisk fläkt som fick folk att börja 
tänka på att det finns flera sätt man kan skriva och använda EAD på och att 
det inte går att säga vad som är det bästa sättet. 
 
Länkar: 
EAD: http://www.loc.gov/ead/index.html  
ISAD(G): http://www.ica.org/en/node/30000  
EAC: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  
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RLG  

Detta är en grupp där de ansvariga deltagarna framförallt kommer från 
OCLC Online Computer Library Center. Gruppen har som mål att stödja 
forskning, uppfinnande och gruppbildande för bibliotek, arkiv och museum. 
Man gjorde några presentationer av ett antal pågående och avslutade projekt. 
Blue Ribbon projektet som handlar om att identifiera ekonomiska problem 
med bevarande och fokus på ”sustainability” alltså hur man får det att 
fortsätta att fungera. En första rapport finns men slutrapporten är inte klar än.  
Archival User Studies är en rapport som sammanställer ett stort antal 
rapporter om use case (användarscenarior) för användare av 
arkivförteckningar på nätet. Viktigt för användaren är framförallt ämnet och 
sorteringen av sökresultaten. Slutrapport presenterad. 
Archival WorldCat record analysis handlar om att analysera sökningar som 
är gjorda och på så sätt komma fram till hur man kan förbättra sökningarna i 
arkivmaterial. WorldCat är en katalog samling för all världens bibliotek. Vårt 
eget KB bidrog 2007 med 2 miljoner poster. 
WorldCat Task Force Report som handlar om att förbättra sökresultatet i 
WorldCat och speciellt i de fall där det finns lokala implementationer. OCLC 
har gett ett svar och vidtagit vissa åtgärder på de punkter som arbetsgruppen 
kom fram till behövde förändras. Man har även kommit fram till att man 
kommer att bygga upp ArchivesGrid igen. ArchivesGrid är en motsvarighet 
till WorldCat för arkiv men mycket av det som finns i ArchivesGrid idag 
kommer från WorldCat. 
 
Länkar: 
OCLC: http://www.oclc.org/ 
RLG: http://www.oclc.org/programs/default.htm 
Blue ribbon: http://brtf.sdsc.edu/ 
Archival user studies: http://tinyurl.com/ne3fak  
Archival WorldCat record analysis: http://tinyurl.com/lasq2u  
WorldCat: http://www.worldcat.org/ 
WorldCat Task Force Report: http://tinyurl.com/bdk6r7  
OCLC svar på WorldCat Task Force Report: http://tinyurl.com/dajh4a  
ArchivesGrid: http://www.archivegrid.org  

Konferensen 
Efter att alla inledande delar var avklarade startade själva konferensen. Den 
är upplagd så att det hålls ett stort antal parallella sessioner där man ofta vill 
vara på två ställen samtidigt. Många vana SAA konferensdeltagare gick 
mellan sessioner för att få de intressanta punkterna på varje session. Vilket 
jag också snabbt fick lära mig också eftersom det konstant var två sessioner 
samtidigt som man ville närvara på. Man har även ett antal punkter där 
ordförande talar till medlemmarna, prisutdelningar, posterutställning och 
sponsorernas utställningar. Nedan följer en sammanfattning av de sessioner 
och övriga aktiviteter som jag deltog i. 
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The real archives 2.0: Studies of use, views and potential for Web 2.0 

Till att börja med så ville talarna mynta uttrycket Archives 2.0 istället för 
Web 2.0.  
Det man ska tänka på är att detta inte är vare sig en fluga eller en utökning av 
webben. Detta är en användarcentrerad utgångspunkt där en av frågorna man 
behöver ställa sig är om användaren verkligen vill veta allt. Man talade om 
att synliggöra arkivarien och att ta med information om beslut och annan 
information som gäller materialet och arkivariens arbete. Att få fram vad 
användaren vill är svårt då användarundersökningarna inom detta område är 
svåra att ta fram, och att få rätt svarsgrupp och svarsvolym är lika svårt. Man 
talade även om man i informationen om materialet bör ha med: 
 

• Namn och titel på den som processat informationen. 
• Dokumentera gallring. T.ex. varför 
• Information om omstrukturering 
• Hur mycket som är gjort respektive inte gjort med materialet. 
 

Bokmärkning, alltså att kunna markera och spara i en egen lista antingen i en 
webbläsare eller på en sida, räknas som en Web 2.0 funktionalitet. Detta är 
en av de vanligaste funktionerna som använts när man säger att man har Web 
2.0 funktionalitet. En annan sak som räknas som Web 2.0 är att kunna ladda 
upp material och där är Youtube ett bra exempel på en Web 2.0 applikation. 
Här finns det arkiv som marknadsför sig själva genom att ladda upp filmer 
och blir på så sätt delaktiga i Web 2.0. En av dessa är Texas State Archives 
som har lagt upp en film om vad som finns i arkivet. 
Det man ska tänka på när det gäller Web 2.0 funktionalitet är att  det är 
enkelt att implementera men desto svårare att underhålla. Men, komihåg att 
Web 2.0 framförallt handlar om delaktighet. 

Building, managing and participating in online communities 

Hela sessionen handlade om hur arkivarien kan delta i Web 2.0. Och då 
tänkte man på till exempel Twitter, Facebook, Wikipedia, Flicker med flera. 
Det som går att konstatera är att antalet amerikanska arkivarier som går att 
finna på dessa webbsidor faktiskt är ganska stort. Ett antal av deltagarna i 
konferensen förde ständiga uppdateringar på Twitter så även om man inte 
var på plats kunde man snabbt och direkt få veta vad som sades och hände. 
Att tänka på om man börjar vara aktiv i någon av dessa är att går man med 
måste man delta och följa de regler som finns. Man pekade också på att den 
enskilde ska tänka på att man är med som sig själv det vill säga man 
representerar inte hela sin institution. Och det är också viktigt att tänka på 
som läsare av inlägg och dylikt att det är personen och inte institutionen som 
har åsikten.  
Man rekommenderade att man skulle hålla koll på vad som skrivs på 
Wikipedia och se till att länkar går tillbaka till arkivet. Man behöver även 
kontrollera att länkar är aktuella. Det finns en case studie som presenterar 
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mer information om arkivarien och interaktivitet The interactive archivist 
skriven vid Brigham Young University. 
 
Länkar: 
The interactive archivist: http://www.lib.byu.edu/sites/interactivearchivist/  

Videogame Archives: Collecting, preserving and providing sustain access to 
complex digital artefacts 

På Briscoe finns det sedan 2005 ett videospelsarkiv och att hantera det 
arkivet är en utmaning.  
Den förste talaren var Warren Spector. Han är en av spelutvecklarna bakom 
stora spel som till exempel alla olika varianter av spelet ”Wing commander”. 
Han talade om att det är viktigt att spara spel eftersom att det är en produkt 
som använts och används av många och de flesta har en relation till något 
videospel. Han påpekade att man ska tänka på hårdvaran och framförallt 
grafik och ljud så att när man tar fram den ur arkivet inte förlorar något av 
hur det var. Det enda riktigt negativa jag upplevde med det han sa var att han 
lägger hela detta arkiveringsarbete på arkivarien. Jag anser att arkivarien inte 
kan göra detta på egen hand utan måste få hjälp av flera inblandade såsom 
till exempel spelutvecklare och programmerare. Arkivarien har ingen 
möjlighet att även ha all denna kunskap om hårdvara och diverse 
programvaror.  
Därefter pratade Jerome McDonough om problemen med att arkivera spel. 
Ett av de större problemen om man bortser från problemen med att ta fram 
ett spel ur arkivet och kunna spela det handlar om copyright. Spelbranschen 
är en av de branscher där företag slås ihop, bara försvinner eller byter namn 
vilket leder till att det är svårt att veta vem som egentligen äger programmet 
och vem man då ska fråga om rättigheter och så vidare. Det man dessutom 
måste tänka på är att ett spel ofta består av flera olika copyrights, ett för 
själva spelet, ett för musiken, ett för vissa bilder och så vidare. Som en liten 
kuriosapunkt berättade han att enligt en amerikansk digital law så får man 
inte arkivera ett digitalt objekt. Han berättade vidare att spel alltid finns i 
flera versioner. Du kan ha det installerat på en hårddisk, det finns för 
Windows, det finns på cd, det finns på diskett och så vidare. När det enda 
man har sparat är en hårddisk där spelet är installerat så tappar man 
möjligheten att identifiera spelet. Det finns i nuläget ingen direkt strategi för 
hur man ska arkivera spel. Det finns inte heller egentligen något sätt att 
verkligen kunna plocka fram spelet ur arkivet och spela det efter 50 år. För 
att klara av att ha en maskinpark med alla upptänkliga och möjliga maskiner 
lagrade och dessutom ha dem i drift krävs det att man har ett tekniskt 
museum. Detta är ju inte en realistisk tanke så det man pratar om är 
emulering. Emulering är ett sätt att i en modern dator låtsas att man har en 
gammal dator. Men, även denna teknik är inte perfekt utan ger alldeles för 
olika resultat beroende på vilket emuleringsprogram man använder ihop med 
operativsystem och även hårdvara. Hans slutord var att det stora problemet 
egentligen inte är filformaten utan det är kunskapen. 
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Sedan presenterades ett försök att bevara virtuella världar. Alltså man har 
tänkt sig att man ska kunna spara den virtuella världens historia. Det finns ju 
till och med arkiv i virtuella världar till exempel har Stanfords universitets 
bibliotek ett arkiv i Second life. Här kan man ju börja fundera på varför man 
ska arkivera en virtuell världs historia. Är det något som framtidens forskare 
kommer forska i? Det är i alla fall tankeväckande att vi kan komma att 
behöva arkivera något som egentligen inte finns?!  
Sista presentationen handlade om ett projekt på Texas University i Austin 
där målet är att ta fram ett sätt att spara processen istället för slutprodukten 
spelet. Presentatören ansåg att processerna och programmerarnas jobb var 
det som behövdes arkiveras. Det man behöver tänka på då är att det finns 
många olika processmetodiker när man programmerar. I en av den handlar 
allt om att sätta ”Post-it”-lappar med vilka funktioner det färdiga 
programmet ska ha på väggen och flytta runt dem efter hur kunden värderar 
viktigheten på funktionen och var i utveckligen den befinner sig. Arkivarien 
behöver då för att i detta fall kunna bevara processen ta regelbundna bilder 
av väggen och helst stå där hela tiden efter som en lapp kan flytta sig många 
gånger på kort tid. Eftersom att detta endast är en variant och det finns 
otaliga mer så tror jag att arkivera processen till slutprodukten blir en enorm 
uppgift. 
 
Länkar: 
Videospels arkivet: http://www.utvideogamearchive.org/  
Warren Spector: http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Spector 
Jerome McDonough: 
http://www.lis.illinois.edu/oc/people/bio.html?id=jmcdonou 
Archiving virtual worlds: http://www.archive.org/details/virtual_worlds 
Stanfords virtuella arkiv: 
http://www.archive.org/details/StanfordUniversityLibrariesVirtualArchivesI
nSecondLife 
Spara spelprocessen: http://www.preservegames.net 

Första gemensamma sessionen 

Den första stora gemensamma sessionen hade temat CoSA Council of State 
Archivists firar NARA National Archives and Records Administration och 
NHCPR’s National Historical Publications and Records Commission 75 års 
jubileum. Man visade en film där man talade om hur NARA bildats och 
varför. NARA fick stora applåder. 
 
Länkar: 
CoSA: http://www.statearchivists.org/ 
NARA: http://www.archives.gov/ 
NHCPR: http://www.archives.gov/nhprc/ 
75 års jubileum: http://www.archives.gov/75th/ 
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Öppning av utställningshallen 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där 
man kunde gå runt och titta på produkter som sponsorerna till konferensen 
säljer. En intressant produkt var den lilla bokscannern. Annars handlade det 
mycket om material för bevarande. Många visade gamla databand och att de 
kunde göra om dem till cd-skivor. 
 
Länkar: 
Bokscanner: http://iiri.com/escan.html  

Omeka: Using Web 2.0 technologies to enhance digital content 

Sessionen handlade om ett gratis verktyg som man kan använda för att 
presentera virtuella utställningar på sin hemsida. Man kan ha endast en 
utställning eller flera stycken utställningar. Det är den egna fantasi som sätter 
gränserna. Stolarna i salen tog slut och det satt en hel del på golvet så detta 
känns som en produkt som många är intresserade av. Den såg väldigt lätt ut 
att använda och det var det även några användare som deltog i presentationen 
som bekräftade. Programvaran är öppen källkod och alltså helt fri. Den 
bygger på att man har en databas där bilderna till utställningen bevaras och 
ett ställe att förvara webbsidorna. Det man funderar på är att gå vidare med 
är att mot ersättning kunna tillhandahålla databasen och lagringsplatsen hos 
sig. Användare sa att de problem man upplevde med verktyget var att sätta 
upp servern och sättet som man laddar upp bilder på, annars var man väldigt 
nöjda med produkten. 
 
Länkar: 
Omeka: http://omeka.org/ 
Exempel 1: http://braceroarchive.org/items 
Exempel 2: http://www.april16archive.org/items 
Exempel 3: http://www.lincolnat200.org/exhibits/ 

”The whole world is watching”: Contextual information in descriptive 
systems with EAC-CPF 

Så kom då den stora presentationen från min arbetsgrupp av EAC-CPF. 
Arbetsgruppen har funnits sedan 2001. Jag är efterträdare i arbetsgruppen till 
Per-Gunnar Ottosson. EAC är akronymen för Encoded Archival Context och 
hanterade från början endast ISAAR-CPF informationen om auktoriteterna. 
Tanken är att inom EAC ska även ISDF informationen om processer och 
aktiviteter hanteras vilket gör att vi till EAC lagt ändelsen CPF för att tala 
om att det gäller ISAAR-CPF. Här i Sverige används EAC formatets beta 
version för importer av auktoriteter till NAD. Formatet har fungerat utan 
problem och översättning till det nya schemat kommer att gå utan problem. 
Först presenterade gruppens ordförande Katherine Wisser det nya schemat 
och sedan följde två presentationer om att och varför använda EAC. Från 
Australien presenterades People Australia som använder EAC som 
informationsbärare för auktoriteter och därefter följde en presentation om 
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varför man ska använda auktoriteter. Sessionen avslutades med frågestund 
och kompletteringar till presentationerna. Publiken lät intresserade av att 
använda EAC-CPF och det var många som ville titta på det nya schemat och 
utvärdera det. Schemat är planerat att släppas skarpt den 15:e november i år. 
 
Länkar: 
EAC: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ 
ISAAR-CPF: http://www.ica.org/en/node/30230 
ISDF: http://www.ica.org/en/node/38665  
Australien: http://sbdsproto.nla.gov.au/ (ungefär Sondera) 
Sondera: http://sondera.kb.se/ 
Riksarkivet och EAC: http://xml.ra.se/eac/ 
NAD: http://www.nad.ra.se/ 

SAA section meeting: Electronic Records 

På denna session hölls presentationer av diverse olika grupper som hanterar 
elektroniska poster. De intressanta sakerna som kom fram var: 
ICA presenterade att den av deras standarder som används mest är ISAD(G). 
Men, man ska också ta fram en guide som beskriver hur de olika arkiv 
standarderna ISAD(G), ISDF, ISAAR-CPF och ISDIAH hänger ihop. Den 
sistnämnda används för att beskriva arkivinstitutioner.  
SAA:s underkommitté TSDS Techincal Subcomitte on Descriptive 
Standards som har huvudansvaret för både EAC WG och EAD WG 
berättade att EAC WG har fått förlängt uppdrag, EAD som format ska 
uppdateras och EAD WG kommer att få en förändrad uppdragsbeskrivning 
och gruppen kommer att tillsättas på nytt. Själva kommittén kommer också 
att förändras och lyftas in i den tekniska kommittén. 
EAD WG talade om att det uppdaterade elementbiblioteket går att ladda ned 
som pdf från hemsidan.  
Därefter gjorde Victoria Peters från University of Strathclyde i Skottland en 
presentation av ISDF. Denna standard är enklast att implementera vad det 
gäller corprate bodies alltså företag och organisationer. Det var en nyttig 
presentation! Många i publiken såg ut att tänka; nej inte en standard till. 
Men, de blev snabbt omvända eftersom det börjar bli fler och fler som vill 
kunna göra sökningar i arkivet via just processer, aktiviteter eller funktioner. 
 
Länkar: 
ISDIAH: http://www.ica.org/en/node/38884 
EAD som pdf: http://archivists.org/publications/epubs/EAD2002-TL-05-
03.pdf 

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att Frank Boles som avgående 
SAA ordförande talade till medlemmarna. 
 
Länkar: 
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Frank Boles: http://www.archivists.org/prof-education/instructor-
bios/boles.asp  

Prisutdelning 

På varje konferens delar man ut ett stort antal priser. Bland annat får ett antal 
arkivstudenter resestipendier så att de kan komma till konferensen. Andra 
priser som till exempel delas ut ges till personer som skrivit något nytt 
banbrytande inom arkivområdet. Ett antal medlemmar i SAA kan också få 
olika priser. Totalt delades denna gång 24 priser ut. Priset åtföljs alltid av en 
inramade motiveringen. 

More than just passing acquaintances: DACS and companion standards 

I Amerika har man tagit fram Describing Archives: A Content Standard 
(DACS), som är en samling regler som beskriver hur man ska beskriva, 
arkiv, personliga papper och manuskriptsamlingar. Det är den amerikanska 
implementationen av ISAD(G) och ISAAR-CPF för att beskriva 
arkivmaterial och deras arkivbildare. Presentationerna fokuserade på 
utökningar som gör det möjligt att beskriva foton, rörliga bilder och ljud. 
Man hade olika tankar, antingen komplettera DACS eller så gör man nått 
nytt. Tankarna är intressanta, men frågan var hur mycket av det som 
presenterades egentligen var funktionellt för arkivet. 
 
Länkar: 
DACS: http://www.archivists.org/catalog/pubDetail.asp?objectID=1279 

Going with the flow: Sustainable models for integrating digitization 

Sessionen handlade om digitalisering och skanning och vilka problem man 
kan ha med att göra urvalet av vad som ska skannas. OCLC publicerade 
redan 2007 en rapport över ämnet. Det är denna rapport som sessionens tre 
talare har haft som utgångspunkt på sina institutioner när de började införa 
digitalisering och scanning. Den första talaren Laura Clark Brown, 
bibliotekarie och arkivarie för SHC the Southern Historical Collection 
berättade att de infört digitaliseringen med hjälp av två projekt. Man bistår 
sina kunder/forskare med scanning on demand mot avgift. Man 
tillgängliggör sina bilder på internet utan avgift och man kan även ladda ned 
dem. Hon anser att det stora problemet är. Man måste ha varit död i 70 år för 
att materialet ska kunna användas och scannas.  
Den andra talaren var Barbara Adkins från AAA Archives of American art 
och de hade utgångspunkten att det är en hel samling som ska digitaliseras. 
Man beskriver sina digitaliserade objekt med hjälp av EAD. Man har byggt 
en egen applikation till arkivarien som består av ett antal webbformulär där 
EAD-filen laddas upp. I EAD filen finns hänvisningar både till var objektet 
finns i fysisk form och var den digitaliserade bilden finns. Det är arkivarien 
som godkänner digitaliseringsresultatet.  
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Den siste talaren Mark Custer tog upp att man även måste tänka på arkivets 
mecenaters önskemål. Och här skiljer sig ju det amerikanska systemet från 
det svenska genom att vi inte har mecenater som sponsrar våra arkiv.  
Sessionen avslutades med att Meerilee Proffitt från OCLC gjorde en 
sammanfattning av de punkter som är viktiga att tänka på: 
 

• Urvalet- Hur, vad och varför 
• Kostnad- Vad kostar det att göra detta 
• Digitala objekt- Vilka verktyg finns, vilka verktyg behöver man för 

att kunna hantera de digitala objekten som är resultatet 
• Flödet- Hur får man ett bra flöde.  
• Zipfs lag- Hur nöjd är man med att inte allt digitaliseras? 
 

Slutklämmen kom med frågan från en i publiken: Om det nu är så mycket att 
tänka på när man ska digitalisera är det då något man då ska kasta sig in i att 
göra? Svaret från talarna blev att det måste man göra för att vara närvarande 
och för att få människor att leta i och efterfråga det material man har i 
arkivet. 
 
Länkar: 
OCLC: http://www.oclc.org 
”Going with the flow“ rapporten: 
http://www.oclc.org/programs/publications/reports/2007-02.pdf 
Laura Clark Brown: 
http://marbl.library.emory.edu/Events/NCSC/viewabstract.php?id=1 
SHC online: http://www.lib.unc.edu/instruct/manuscripts/ 
AAA collection on line: http://www.aaa.si.edu/collectionsonline/ 
Meerilee Proffitt: http://hangingtogether.org/?page_id=10 
Zipfs lag: http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf%27s_law 

Braving the new world: Archival explorers in digital Terra Incognita 

Jag fick inte helt ihop sessionens titel med det som presentatörerna sa. Först 
pratade Ken Thibodeau från NARA om att personalens IT-nivå måste ökas. 
Därefter pratade han lite om arkivet i Cyberspace och att man kan använda 
befintligt, anpassa befintlig, hoppa över befintligt och även bygga nytt. Han 
stora punkt var att man måste titta på vad ett electronic record är. Det är inte 
word-dokumentet eller dylikt som visas på skärmen det är bara visningen. 
Electronic record måste få ett etablerat koncept och man måste bortse från 
det fysiska objektet. Ett electronic record som ingen förväntar sig att 
någonsin få se igen är bankuttaget som görs i en bankomat. Intressanta 
tankegångar men det behöver komma mer information och jag ser frameot 
konceptet som nämndes.  
Därefter pratade Richard Pearce-Moses om ett projekt i staten Arizona där 
man går från papper till digitalt bevarande. Han presenterade den mest 
sympatiska synen på OAIS-modellen som jag hört på länge. Han jämförde 
den med ett kylskåp. Det man kommer hem med från mataffären är det 
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inkommande arkivpaketet, varorna som lagras i kylen eller frysen är 
bevarande paketen och för att få ett utlämningspaket kan du ta vilka delar 
som helst och sätta ihop en god middag enligt kundens önskemål. 
Tankegången leder ju även till att man kan utöka problemställningen med 
vad middagen egentligen gör med det som sparats. 

 
OAIS förklaring enligt Richard Pearce-Moses 

Han konstaterade att svårighetsgraden för att kunna hantera de olika delarna 
av OAIS-modellen varierar. Man behöver skapa regler för vad det är som ska 
sparas och han nämnde också att man måste bort från begreppet record. Han 
talade även om att man måste sprida riskerna så att allt inte stannar av för att 
någon slutar. Den sista talaren på sessionen konstaterade bara att nya 
arbetsuppgifter kommer för arkivarien med tanke på övergången till det 
digitala. 
 
Länkar: 
Ken Thibodeau: http://www.archives.gov/era/about/welcome.html 
Richard Pearce-Moses: 
http://www.digitalpreservation.gov/partners/pioneers/detail_pearce-
moses.html 
Arizona projektet: http://pedalspreservation.org/ 
OAIS: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf 

Tredje gemensamma sessionen 

Den tredje stora gemensamma sessionen var de kommande presidenterna i 
SAA och CoSA’s tal till medlemmarna. Dessutom presenterades planer för 
nästa årliga möte som kommer att hållas I Washington D.C. Denna gång 
kommer mötet att vara ett sammanslaget möte med deltagare från SAA, 
CoSA och NAGARA National Association of Government Archives and 
Records Administrators. 
 
Länkar: 
NAGARA: http://www.nagara.org 
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Avslutningssessionen EAD Working group 

Det årliga mötet avslutas alltid med att EAD WG har sitt möte. Vi var en 
tapper skara deltagare som infann oss klockan 9.00 på söndagsmorgonen för 
att få höra planerna för arbetsgruppen. Bland deltagarna fanns både 
medlemmar i arbetsgruppen och intresserade åhörare som mig.  
Först presenterade alla som deltog i mötet sig. Den stora nyheten är den som 
presenterades under sektionsmötet för Electronic Records. Alltså att gruppen 
kommer att få en ny uppdragsbeskrivning och att gruppen kommer att få 
medlemmarna tillsatta på nytt. Från TSDS Techincal Subcomitte on 
Descriptive Standards berättades att de kommer att ta emot 
medlemsförslagen av den sittande arbetsgruppen. Tidplanen är enligt 
följande: 15 september 2009 beslutas upplägget. Den 15 januari 2010 ska 
nya uppdragsbeskrivningen vara klar vilket gör att då kan den nya 
arbetsgruppens medlemmar utses. Gruppen kommer att jobba i 5 års cykler.  
Därefter följde en diskussion om revision av EAD formatet. Många av 
synpunkterna var inspirerade av det sätt som EAC-CPF formatets scheman 
är skapade på. Till exempel att man ska kunna infoga information som 
utökar grundformatet EAD och på så sätt gör det ännu lättare att förstå.  
Man vill styra om så att EAD-filen inte räknas som ett sökmedel finding aid 
utan mer faktiskt är den arkivbeskrivning som den är. Däremot ska man 
kunna använda den som ett finding aid. Denna tanke uppfyller ju de idéer 
som Mark Matenzio la fram vid EAD Roundtable. 
Man behöver även utöka hur datum skrivs så att man får möjlighet att ange 
start- och slutdatum. ICA kom upp som ett ämne framför allt med tanke på 
guiden som ska tas fram om standarderna och deras sammanhang.  
Men, man tog även upp att ICA och UNESCO har tagit fram ett verktyg som 
heter ATOM som har ungefär samma funktion som AT fast i en bantad 
version. ATOM är öppen källkod och det är framförallt tänkt till användare 
med små arkivbestånd och till arkiv i utvecklingsländer som inte har 
möjlighet att utveckla något själva eller köpa en kommersiell produkt. Vissa 
på mötet ställde sig frågande till varför verktyget egentligen finns. 
Man vill samla in profiler som finns och därigenom se vad användarna har 
gjort. Till exempel egna värdelistor och utökade begränsningar. 
För revisionen behöver man få in synpunkter och man kom fram till att man 
ska använda ett webbformulär precis som förra gången det var en revision. 
Man diskuterade hur man ska kunna få in medel för att kunna hålla möten. 
Går det till exempel att få något från de internationella deltagarnas 
institutioner? 
Revisionen behöver vara på gång till nästa SAA möte. Man kom fram till att 
i revisionen ska ingå en tryckt bok för elementbiblioteket , scheman. Man 
vill också gärna kunna presentera stilformulär som kan transformera från 
gamla versionen av EAD till denna nya revision och stilformulär som ger en 
presentation av informationen. 
Det togs fram en att göra lista: Webbformuläret, profilinsamling, lista på 
möjliga donatorer samt den ny uppdragsbeskrivningen. 
 
Länkar: 
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ATOM: http://ica-atom.org/ 

Sammanfattning 

Man behöver inte vara arkivarie för att kunna vara med på konferensen. 
Men, det underlättar att känna till vad det är man pratar om vilket gör att man 
behöver arkivkunskap. Konferensen går mycket ut på att man ska lära sig 
något men den stora punkten är att man ska få träffa sina kollegor. Att 
komma från Sverige till konferensen är inget hinder, man känner i och för sig 
antagligen inte så många den dagen man anländer men desto fler när man 
åker därifrån. Man är väldigt öppna och bjuder på sig själva så du kan 
mycket väl hamna bredvid SAA’s president till kaffet eller lunchen och han 
pratar med dig som om ni känt varandra länge fast det är första gången ni 
träffas. Ämnena som tas upp på konferensen är nyttiga även för oss som inte 
har den amerikanska synen på arkiv. Det är bra att se vad som händer i hela 
arkivvärlden. De många öppna programvarorna som presenterades kan 
komma att vara en tillgång även för oss. Det här är ett ypperligt tillfälle att få 
vetskap om att de finns. 

Library of Congress 

Jag genomförde ett studiebesök på Library of Congress i vardagstal LC i 
Washington D.C. Besöket inleddes med en allmän visning och rundvandring 
i LC’s huvudbyggnad. Inpassering sker genom en säkerhetskontroll som är 
nästan lika hård som den på flygplatsen. Under hela dagen hade jag med mig 
Anna S Lee som var min personliga besöksadministratör, till alla platserna 
som jag skulle besöka. 
 
Länkar:  
LC: http://www.loc.gov  

Vad är LC och en beskrivning av lokalerna 
LC är biblioteket för kongressen men allmänheten kan också gå hit och läsa 
samt låna böcker. Man har en samling som består av minst 142 miljoner 
föremål. Man har nämligen inte bara böcker och manuskript i samlingarna 
det går att hitta bland annat uppstoppade djur bland andra föremål. Från 
början fanns biblioteket i kongressens hus på Capitol Hill och 1897 flyttade 
man in i den nya huvudbyggnaden. Idag består LC av 3 fastigheter. 
Huvudbyggnaden är byggd i italiensk renässansstil och dekorerat med gudar 
och gudinnor. Många konstnärer var med och dekorerade huset och till en 
billig penning vad jag förstod på min guide. Mosaiken med Minerva som rör 
på fötterna beroende på hur du kommer emot den var vacker att titta på. Man 
började med en samling lagböcker för kongressmedlemmarna. Men, 1810 
brann samlingen upp och fem år senare köpte man Thomas Jeffersons stora 
privata bibliotekssamling. Han hade nämligen för att vara en privatperson en 
väldigt stor samling med sina 6487 böcker. Kongressmedlemmarna har även 
idag sin egen läsesal där endast de får komma in. De kan beställa materialet 
för framtagning eller få materialet skickat över gatan till kongressen.  
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Ett spännande projekt är att man idag försöker återställa Thomas Jefferson’s 
samling för att ha den i en egen utställning, vilket är en fascinerande samling 
att få se. Man har även en utställning i huvudhallen där man har gamla biblar 
utställda, just nu visas en Gutenberg bibel. Man får fotografera inne i LC om 
det du vill fotografera inte är placerat bakom glas. 
 
Länkar: 
Jefferson byggnaden: http://www.loc.gov/jefftour/  

Besök på avdelningar vid LC 
På LC hanterar man även ett stort antal standarder och framförallt dess 
utbytesformat inom både arkiv- och biblioteksvärlden. Detta är en stor 
anledning till ett besök på LC när man jobbar med just dessa utbytesformat. 
Detta gjorde att jag hade ett antal besök inplanerade med några avdelningar. 
Efter rundturen i huvudbyggnaden förflyttade vi oss via tunnlarna som 
förbinder husen till de inre domänerna och på promenaden dit mötte jag ”The 
Liberian of the Congress” James H. Billington. Han är motsvarigheten till 
riksbibliotekarien. Vi blev presenterade för varandra och han berättade att 
han vet att det heter riksarkivet på svenska. 

Manuskriptavdelningen 

På denna avdelning har man hand om just manuskriptsamlingen och den 
består av alla officiella papper och även några enskilda samlingar. Här fick 
jag presentera hur vi använder EAD och även beta versionen av EAC då de 
står inför projektet att transformera sina arkivbeskrivningar till EAD. Man 
kommer att använda en databas som heter eXist som sparar datat i XML-
format i kombination med EAD och METS Metadata Encoding and 
Transmission standard. METS är en standard för att beskriva en samling 
digitala objekt och kringinformation. Till exempel kan du beskriva en 
scannad bok med hjälp av METS och ha extra information i form av en 
EAC-fil som beskriver författaren. Ett av elementen och samtidigt det enda 
obligatoriska i METS är structmap och där kan du bygga upp hur bokens 
digitala filer hänger ihop just som bok. Man har idag 600 poster som ska 
genomgå denna transformation. Med avseende på presentationen jag fick 
göra är det är tur att vi har NAD på internet och att det där går att se hur våra 
arkivbeskrivningar ser ut genom att dessa visas för våra egna arkiv. 
 
Länkar: 
Manuskript avdelningen: http://www.loc.gov/rr/mss/  

Ett samtal med Carl Fleischhauer 

På Riksarkivets SoU-enhet håller vi på och tittar på hur man med METS kan 
beskriva arkivpaket. Det finns även andra standarder som kan användas för 
att ge mer information om filerna som ingår i arkivpaketet till exempel 
standarden Mix som används för att beskriva digitala bilder. Vi nu kommit 
så långt att vi behöver komma fram till någon standard för att beskriva 
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audiovisuella medier. Carl som jobbar på avdelningen för strategiska initiativ 
är den som kan väldigt mycket om detta. Han berättade att det man pratar 
mycket om är att spara information i ljud- respektive bildfilen precis som det 
är idag med tiff-bilder. Tänk på informationen som går att se när du tittar på 
egenskaperna på en bildfil. Du kan se vilken kamera, upplösning och så 
vidare som använts. Och just detta att ha informationen i filen är ju något 
som vi vill bort ifrån vilket gör att detta inte känns som ett bra alternativ. 
Önskemålet om denna lösning verkar komma från dem som tillverkar och 
trycker musik och liknande som skulle vilja få med information om artisten 
och vilken ersättning han/hon/de ska få för just det exemplaret. Annars så 
pågår det just nu ett projekt hos AES Audio Engineering Society att ta fram 
standarder för detta och också ett format för att beskriva. Det verkar dock 
som om det inte är helt klart med hur lång tid det kommer att ta innan dess 
format finns klara. 

World Digital Library 

World Digital Library (WDL) är från början ett UNESCO projekt. Det 
handlar om att tillgängliggöra digitaliserat material på ett lätt sätt. Det ska 
vara väldigt speciella saker som finns här. Prototypen var klar för 1,5 år 
sedan och i april i år lanserades sidan. I projektet ingår att man hjälper till att 
sätta upp digitaliseringscentraler och att man hjälper till med införskaffande 
datautrustning. Man har idag skapat sådana centraler i Irak och Egypten. Det 
ska under hösten bli en i Uganda. Hur man utbildar beror på världsläget, 
ibland åker man ut på plats och ibland får deltagarna komma till LC. 
Informationen finns på 7 språk; de 6 FN språken (arabiska, engelska, 
franska, kinesiska, ryska och spanska) och portugisiska.  
Arbetsflödet är sådant att det levereras information om materialet i lite olika 
format, filerna läses in, kvalitetskontrolleras och struktureras. Man använder 
ett webbgränssnitt för detta. 
KB har lämnat några digitala objekt till projektet som går att hitta om man 
söker efter Sverige. 
 
Länkar: 
WDL: http://www.wdl.org 

MAchine-Readable Cataloging (MARC) och standard avdelningen 

MARC är ett äldre format för att beskriva auktoriteter inom 
biblioteksvärlden men även vi här på Riksarkivet använde dialekten MARC-
AMC som utbytesformat i en tidig version av NAD. Men, avdelningen 
jobbar nu inte bara med MARC-formatet utan med flera standarder. Jag fick 
lite nyheter på olika områden bland annat kommer PREMIS PREservation 
Metadata: Implementation Strategies utökas med ett antal element från 
METS. PREMIS handlar om bevarande metadata för digitala objekt. Vi 
pratade även om ordlistor. Många gånger vill man ju kunna göra en ordlista 
som man använder tillgänglig för användande på flera ställen. Man på LC 
har man valt att använda formatet SKOS Simple Knowledge Organisation 
Systems som bygger upp informationen med hjälp av länkade ordlistor.  
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Länkar: 
LC och standarder: http://www.loc.gov/standards/ 
SKOS: http://www.w3.org/2004/02/skos/ 

Sammanfattning 

Att göra ett besök på LC som hanterar många av våra beskrivande standarder 
är en nyttig upplevelse som ger många nya kontakter och en liten chans att 
förstå hur stort LC är. Anna S Lee kommenterade att hon aldrig fått höra så 
mycket nytt då jag fick henne att komma till avdelningarna och prata om 
saker som hon inte kände till. Detta gör att man ännu mer förstår vilken stor 
institution detta är. 

National Archives and Records Administration 
Jag genomförde även ett studie besök på National Archives and Records 
Administration i vardagstal kallat NARA. Besöket inleddes med en liten 
rundvandring i lokalerna i College Park som var mitt planerade besök. På 
egen hand gjorde jag sedan ett besök i det gamla Riksarkivet. 
 
Länkar: 
NARA: http://www.archives.gov/  

Placering av lokaler 

Man är placerad på två ställen i D.C. precis som vi är här vid Riksarkivet i 
Stockholm. 
Man har sin gamla huvudbyggnad vid the National Mall på Constitution 
Avenue där man har utställningar och forskningssalar för släktforskare. The 
National Mall är parken som leder upp till Capitol Hill från Washington 
monumentet kantad med alla de stora museerna. Byggnaden som invigdes 
1937 kallas för Archives I. Det är alltså här du kan se konstitutionen, 
frihetsförklaringen och de tio tilläggen till konstitutionen (bland annat att 
man har rätt som privat person att bära vapen) i det som kallas Rotundan. 
Man har även the Archives shop där du kan köpa arkivrelaterade souvenirer 
som till exempel arkivboxar. Man har temporära utställningar men även 
några permanent utställningar. Just nu firar man 75 års jubileumet av 
institutionens bildande. Inpasseringen i lokalerna motsvarar dem hos LC. 
Men, man har även nya lokaler i College Park. Detta komplex uppfördes 
1994 och kallas för Archives II. Det ligger på mark som tillhört Maryland 
universitetet där av College Park. Det är en resa på cirka 45 minuter dit från 
byggnaden vid the Mall och man har en egen busslinje som går dit en gång 
per timme. Man betalar inget för att åka med denna buss. I dessa nya lokaler 
finns det cirka 600 anställda placerade och det är även här man har de stora 
forskarsalarna. Inpasseringen motsvara den hos LC men med tillägget att all 
elektronisk utrustning som du har med dig in ska ha ett kvitto stämplat av 
vakten så att när du går ut kan visa upp att du fått med dig rätt utrustning ut 
och inte någon annans. Elektonisk utrsustning som man får ha med sig 
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innefattar; digital kamera, dator och även små bordsscannrar. Man har även 
ett system där forskarna får övervaka varandra. Borden är placerade 
mittemot varandra med endast en liten glasskiva emellan vilket gör att man 
ser vad den andra gör. Man hoppas på detta sätt att man avskräcker försök att 
stjäla material. Man placeras som forskare alltid mittemot någon och får inte 
välja sin plats själv. 
 
Länkar: 
The Mall: http://www.archives.gov/dc-metro/washington/ 
Utställningsdelen: http://www.archives.gov/nae/visit/ 
College Park: http://www.archives.gov/dc-metro/college-park/ 

Digital Storage 

När jag kom till Special Media Preservation Division fick jag träffa ett 
gammalt känt ansikte, Martin Jacobson, tidigare på SLBA. Vi pratade lite 
om hur de hantera sin digitala lagring. En intressant punkt var att de på alla 
filer som lagras sätter en checksumma, alltså ett litet kontrollvärde som visar 
att filen inte är korrupt. Man har fyra stycken labb som håller på och skapar 
digitala objekt. Man håller på med alla typer av media, till exempel gamla 
vaxrullar med musik och så vidare. Varje labb har sitt eget lilla nätverk som i 
slutändan sedan kopplas ihop. Man skapar kopior motsvarande våra 
DJView-bilder hos SVAR för visning av de digitala objekten till forskarna. 
När de digitala objekten har blivit godkända ska de sedan flyttas över till 
ERA (förklaras nedan). Detta besök inkluderade ju givetvis en titt på några 
labb och serverrum. Det är ingen större skillnad på dessa oavsett var i 
världen man befinner sig kan jag konstatera. Vi pratade även lite grann om 
vilka standarder som de använder för lagring. Alltså standarder typ METS, 
PREMIS och så vidare. Och till min förvåning blev svaret att de just nu inte 
använder någon av dessa men att de i framtiden vill göra det. 
Lagringsmiljön är uppbyggd så här: 
LABB -> NAS -> SAN 
LABB är i princip den egna datorn. 
NAS är en nätverkskopplad lagringsenhet där LABB sparar sitt data. 
SAN är det stora lagringsnätverket där datat slutligen hamnar efter att det har 
blivit godkänt. 

Electronic Records Archives 

Sedan var jag på ett besök hos Ken Thibodeau och Electronic Records 
Archives ERA. ERA är ett stort pågående projekt som handlar om att bygga 
framtidens digitala arkiv för alla federala myndigheter i USA. Man fick 1 
miljard kronor för att genomföra projektet. Tankarna på hur man bygger upp 
framtidens arkiv har sitt ursprung i OAIS-modellen. Första fasen handlade 
om att komma fram till affärsprocesserna. Man har några få myndigheter 
som test. Man planerar att materialet ska komma direkt från det digitala 
ärendehanteringssystemet in i arkivhanteringssystemet. Man har nu inlett fas 
två och den handlar om att identifiera metadata. Man håller på och tittar på 
en del standarder och har redan valt att inte använda METS för att beskriva 
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sina arkivpaket då man inte tycker att standarden är tillräckligt 
självbeskrivande. Som jag förstod det så handlade det mycket om att man 
även vill beskriva fysiskt material såsom vanliga pappers dokument och 
METS handlar ju om digitala objekt. Man har valt att använda PREMIS med 
en egen anpassning så att man kan hantera även fysiskt material. Att använda 
någon standard för att beskriva ärende hanteringssystem som till exempel 
utbytesformatet som är framtaget till MoReq2 har man inte riktigt funderat 
på än. MoReq2 är en europeisk standard som beskriver digitala ärende 
hanteringssystem. Till standarden har man även tagit fram ett utbytesformat i 
XML. Man håller däremot på att titta på och ta fram något för att beskriva e-
post, då man behöver kunna söka i och efter e-post som ingår i det 
elektroniska arkivet. 
Detta är ett stort projekt som beroende på vad kongressen säger kommer att 
genomföras i hela den federala myndighets sfären. Det blir spännande att 
följa vad som sker och vad de kommer fram till. 
 
Länkar: 
ERA: http://www.archives.gov/era 
MoReq2: http://www.moreq.info 

Sammanfattning 

Det händer mycket på NARA just nu vad det gäller digitalt lagrande och det 
blir spännade att se vad resultatet blir. Eftersom man ännu inte använder 
några standarder egentligen så är även det en punkt där man vill se vad de 
kommer att komma fram till.  

Bonus 
SAA handlade ju mycket om att knyta kontakter och det var vad jag gjorde. 
En ny bekantskap gjorde att jag fick komma till Smithsonians institutions 
arkiv på ett litet studiebesök. Smithsonian består av 18 separata och lokala 
arkiv med sina egna system. I princip har varje museum som ingår i 
Smithsonian sitt eget arkiv. Institutionsarkivet är det stora samlade arkivet 
och man har en central lokal i D.C och finns även på 3 platser i 
Pennsylvania. Man pratar om att föra ihop arkivbeskrivningarna så att man 
ska kunna söka i alla samtidigt och formatet för det planeras att bli EAD. 
Men, man har fortfarande inte riktigt kommit fram till hur man ska göra för 
att slutresultatet ska bli bra just med tanke på att det är 18 olika arkiv. På 
institutionsarkivet är man 30 personer och det är både programmerare, 
arkivarier och en papperskonservator som när jag hälsade på just höll på att 
flytta in i sitt nya rum och laboratorium. Man har på den centrala placeringen 
i D.C. material som är ofta efterfrågat. Man har en liten forskarsal med 8 
platser och det brukar vara forskare där varje dag. 
 
Länkar: 
Smithsonian: http://www.si.edu/  
Institutionsarkivet: http://siarchives.si.edu/index.html 
 


