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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 
nordamerika. I organisationen finns ett antal arbetsgrupper inordnade 
däribland Technical Subcommitte EAC TS EAC, Technical Subcommitte 
EAD TS EAD och Schema Development and Review Team SDT där jag är en 
av de internationella deltagarna. Man säger att SAA:s uppdrag är 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://www2.archivists.org  

Årsmötet 2012 
Årets möte/konferens genomfördes 5-11 augusti i San Diego, Kalifornien. 
Konferensens rubrik och tema var Beyond borders. Detta var en konferens 
enbart för SAA. (De övriga arkivorganisationerna Council of State Archivists 
CoSA och the National Association of Government Archives and Records 
Administrators NAGARA genomförde en gemensam konferens i Santa Fe 
New Mexico.) De försöker samla in så många presentationer som möjligt 
och lägga ut dem på SAA:s hemsida. 
 
Länkar: 
Konferensen: http://www2.archivists.org/conference/2012/san-diego 
Presentationer: Kommer att gå att nå via hemsidan, genom att via 
konferensprogrammet klicka på sessionens titel och i de fall det finns en 
presentation tillgänglig nås den genom att man klickar på titeln under 
presentatörens namn. 

En liten förklarande text om record 
Till att börja med måste man komma fram till vad ”record” är. Vi har inget 
bra svenskt namn på”record”, ett förslag är verksamhetsinformationsobjekt 
ett annat från boken E-arkivera rätt är dokument. På sidan 20 i boken E-
arkivera rätt kan man läsa mer om problematiken. Jag kommer dock i hela 
texten att skriva ”record”. 

San Diego 
San Diego är en stad i delstaten Kalifornien vid västra kustremsan av USA. 
Staden, som är belägen vid gränsen till Mexiko, är USA:s åttonde största 
stad.  
 
Den 12 november 1602 landsteg Sebastian de Viscaíno på platsen (nära 
indianstaden "Nipaguay") och döpte den till San Diego efter helgonet 
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Didakus. Staden grundades av spanjorerna 1769. Den tillhörde ursprungligen 
den spanska kolonin i Amerika och därefter Mexiko. Under spanskt styre var 
området och staden centrum för missionärsverksamhet. Efter kriget mellan 
Mexiko och USA 1846-1848 blev San Diego en del av USA. Under hela det 
kalla kriget hade den amerikanska militären en dominerande roll i stadens 
ekonomi. Staden är fortfarande hemmabas för en stor del av den amerikanska 
stillahavsflottan. Under 1990-talet har bioteknik blivit en av stadens 
viktigaste näringskällor tillsammans med telecomgiganten Qualcomm. 
Staden är också hem för två av världens mest berömda djurparker, San Diego 
Zoo och San Diego Wild Animal Park. Dessutom finns temaparken Sea 
World i norra San Diego. Även det ansedda Scripps Institute of 
Oceanography finns inom stadens gränser, dock i den nordliga stadsdelen La 
Jolla. 

 
Länkar: 
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/San_Diego   
San Diego: http://www.sandiego.org/  

Inledande del av konferensen 
Man inleder årsmötet/konferensen med att hålla ett antal korta seminarier 
och utbildningar som till exempel: Describing Archives: a Content Standard, 
Encoded Archival Descriptio, New SAA Standard: Encoded Archival Context 
- Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF). Dessa seminarier 
kostar det en del att delta i. Seminarierna är olika vid varje konferens så 
utbudet varierar. Seminarierna är uppskattade av deltagarna och vissa av dem 
ger de amerikanska arkivarierna poäng till en arkivariecertifiering via 
Academy of Cerified Archivists ACA. 
 
Konferensen har även en inledande del som kallas Research forum där man 
pratar om forskning och innovativa tillämpningar men jag är samtidigt på 
andra möten så tyvärr kan jag inte längre följa det som händer här. Jag kan 
rekommendera att titta igenom de sammanfattningar och de affischer som 
presenteras på webbsidan för att se vad man pratar om.  
 

 
Research forum afficher. Foto: Karin Bredenberg 

 
En annan inledande punkt är att arbetsgruppernas större publika 
mötesgrupper, så kallade Roundtables RT (Rundabord), har sina möten. 
Dessa grupper har en egen ordförande som inte är samma som för 



  5 (27) 

 

 
 

 

arbetsgruppen. På dessa möten hanteras val av ordförande och ledamöter i 
styrgruppen för RT samt även frågor där arbetsgruppen vill ha hjälp av en 
större grupp. Man är ordförande i ett år efter att ha tjänstgjort som vice 
ordförande året innan. Så varje år väljs en ny viceordförande. Kommittéerna 
som finns inom SAA har även de sina möten under denna inledande del. 
 
Konferensen inleds numera även med möten i arbetsgrupperna (vilket 
tidigare har varit sist på agendan). 
 
Nedan följer en sammanställning från de arbetsgruppsmöten där jag deltog 
samt en presentation av de föredrag som jag lyssnade på på RT. 
 
Länkar: 
Research forum presentationer: 
http://www2.archivists.org/proceedings/research-forum/2012  
Rundabord: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/Roundtables.
html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Roundtables  
ACA: http://www.certifiedarchivists.org/  
Kommitteer: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/ListingCom
mittees.html?Action=List_Committees&CommWGStatus=Committees  

Bokhandel 

När allt drar igång öppnar man även bokhandeln. Man säljer väldigt mycket 
litteratur och det här är ett tillfälle att handla med rabatt. Även om man som 
medlem har rabatt är priserna här så pass sänkta att många har möjlighet att 
skaffa litteratur.  
 

 
Från bokhandeln. Foto: Karin Bredenberg 

 
Jag gick därifrån med ett exemplar av Describing Archives a Content 
Standard DACS som är bra att kunna bläddra i när de amerikanska 
kollegorna i arbetsgrupperna börjar prata om hur det ser ut där. Man 
anordnar bland annat även träffar med författare och blivande författare som 
behöver få extra information om hur man ska gå tillväga. 
 
Länkar: 
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SAA bokhandel: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/store/storeFront.html?Act
ion=Store  

Standards Committee 

I Standards Committee (Standardkommittén) SC är det många personer 
inblandade. Kommittén är huvudansvarig för alla de standardgrupper som 
finns inom SAA. Standardgrupperna är subkommittéer med namnet 
Technical subcommittee (Teknisk subkommitté) TS. Det man behöver tänka 
på vad det gäller standarder är att ju fler som arbetar med och använder dem 
och samtidigt informerar om dem, ju mer kända kommer de att bli. 
 
Man inledde med att titta på och godkänna uppdateringen av uppdraget och 
dess administrativa processer. Därefter följde en diskussion om hur man 
håller kontakt med de som inte direkt ingår i kommittén utan närmast går att 
se som adjungerade medlemmar. Diskussionen ledde till att man ska 
undersöka vilka alternativ som går att använda, till exempel att SAA skapar 
en e-post lista, att man använder blogg osv. 
 
Och redan under dessa möten kom information från SAA:s presidium, 
information som kom att upprepas under dagarna med både tillägg och 
borttagande av punkter. Den viktiga punkten var att SAA kommer att bli 
utbildningsansvarig för de personer som ska godkänna arkiv som genomgår 
certifiering enligt ISO standarden 16363 Standard for Trusted Digital 
Repositories, även känd under namnet TRAC.  
 
Standard Portalen och arbetet med den beskrevs kort. 
 
De av subkommittéerna som var närvarande fick även de givetvis ge en kort 
rapport om läget. Technical Subcommittee Encoded Archival Description TS 
EAD rapporterade att arbetet med revisionen fortgår. Schema Development 
Team (Development and Review Team)SDT rapporterade att de framför allt 
just nu arbetar med EAD revisionen, men även med uppdateringen av 
element biblioteket för EAC-CPF. Technical Subcommittee Encoded 
Archival Context TS EAC rapporterade att arbetet med uppdateringen av 
element biblioteket pågår. Technical Subcommittee Describing Archives a 
Content Standard TS DACS rapporterade att uppdateringsarbete även där 
pågår. På detta följde en diskussion om att det borde vara lämpligt att se till 
att revisionscyklerna för standarderna inte sammanfaller, så att alla 
uppdateras samtidigt. 
 
Från International Council of Archives ICA rapporterades om mötet i augusti 
2012 i Brisbane, Australien. Till det mötet ska man ha tagit fram en 
statusrapport över skillnader, likheter och relationer mellan de olika 
standarderna som man är ansvarig för. Men, även studera hur standarderna 
kan bli mer samkörda. Ett annat dokument kommer att upprättas ska 
beskriva relationerna mellan standarderna, arbetet kan närmast beskrivas 
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som att man kommer att ta fram en konceptuell modell. Som exempel kan 
nämnas att ISAAR-CPF och ISDIAH innehåller många likheter och att man 
siktar på att dessa behöver bli ännu mer lika. Att ta fram den totala rapporten 
om skillnader kommer att vara ett arbete som ska pågå i fyra år. 
 
Mötet avslutades med en genomgång av vad som sagts och beslutats. 
 
Länkar: 
Standard portalen: http://www2.archivists.org/standards  
TS-EAD: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
TSEAD.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
TSEAD  
SDT: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
SDTDRT.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
SDTDRT  
TS-EAC: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/committees/SAACS-
TSEACCP.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**CS-
TSEACCP  
TS-DACS: http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-
describing-archives-a-content-standard-dacs  
ICA: http://www.ica.org/ 
ICA i Brisbane: http://www.ica2012.com/  
ISAAR-CPF: http://www.ica.org/7114/public-resources/isaar-cpf-
international-standard-archival-authority-record-for-corporate-bodies-
persons-and-families.html 
ISDIAH: http://www.ica.org/7109/public-resources/isdiah-international-
standard-for-describing-institutions-with-archival-holdings.html 

TS EAC, TS EAD och SDT gemensamt möte 

Eftersom att alla dessa arbetsgrupper har ett samarbete och är 
sammanlänkade genomfördes i år ett gemensamt möte med huvudpunkten 
uppdatering av EAD. SDT är ju den arbetsgrupp som genomför det praktiska 
arbetet med att ta fram ett schema enligt riktlinjer och önskemål från TS 
EAD och TS EAC och man har därför ingen egen punkt på agendan utan är 
med för att kunna ställa frågor och få förklaringar till föreslagna 
uppdateringar. 
 
Som vanligt på denna konferens kom en uppdatering från SAA. Den rörde 
denna gång TRAC, hur SAA med verkar i grupper som till exempel W3C 
och att man håller på att gå igenom medlemsenkäten, som genomfördes 
under våren. 
 
Själva mötet inleddes med att TS EAC gick igenom sina punkter på 
dagordningen och det handlar ju om det som är på agendan, det vill säga 



  8 (27) 

 

 
 

 

uppdateringen av elementkatalogen för EAC-CPF och harmoniseringen med 
EAD revisionen. I arbetet med uppdateringen av element katalogen ingår att 
man tittar på uppdatering av exemplen, både i elementkatalogen och på 
informationssidan, men även att man kommer att komplettera med fler 
exempel för att visa användandet. Det finns ett antal projekt runt om i 
världen som använder EAC-CPF och från dessa kom det en kort redogörelse: 
 

• Projektet The Social Networks and Archival Context Project SNAC, 
är förlängt och kommer att ge resultat till projektet National Archival 
Authorities Cooperative NAAC och utvidgas från ett litet 
auktoritetsregister till ett nationellt men även internationellt 
omfattande.  

• APEnet har omformats till APEx och kommer under hösten att inleda 
arbetet med införandet av EAC-CPF i portalen. 

• APEx har tagit fram en anpassning av EAG beskrivningen av 
arkivinstutitionen som mer stämmer med standarden ISDIAH. I detta 
arbete har man tittat på just EAC-CPF för att likna den. 

• Frankrike har två projekt på gång, bland annat arbetar man med ett 
nationellt auktoritetsregister som använder ICA AtoM för att skapa 
EAC-CPF dokument. Man tittar även på hur man kan påbörja arbetet 
med ett utbytesformat för ISDF som man planerar att lämna över till 
TS EAC, eftersom det är där arbetet kommer att utföras, men man är 
redan idag i behov av att kunna visa och beskriva funktionerna. 

• eARD, det svenska e-arkiv och e-diarium projektet under ledning av 
Riksarkivet kommer under hösten att titta på en anpassning av EAC-
CPF. 

• OCLC kommer att föra in sina Virtual International Authority File 
VIAF länkar i Wikipedia, vilket kommer att medföra att fler 
auktoriteter får kopplingar till auktoritetsposter. 

• Yale genomför ett mini SNAC som ett test för att utveckla en egen 
EAC-CPF editor. 

 
Arbetsplanen för nästa år innebär att uppdateringen av elementkatalogen 
skall vara genomförd. Webbsidan skall vara uppdaterad och exemplen skall 
vara klara. Man behöver även se hur man kan få bidrag för att kunna påbörja 
arbetet med EAC-F. 
 
Efter detta blev det dags för TS EAD och där fokuserade man på revisionen 
och ett antal punkter som inte fått sina diskussioner lösta via e-
postkommunikation. Givetvis togs ett par allmänna punkter upp först och det 
var en kort genomgång av statistiken för webbsidan och e-postlistan. På e-
postlistan finns det 1233 registrerade mottagare. Man är även kopplade till 
EAD RT och de meddelade att ändringar i webbsidorna har genomförts för 
att rensa upp och att man vid RT under kvällen skulle låta ge större delen av 
tiden gå till TS EAD, som ska visa statusen för revisionen. 
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För EAD revisionen kommer ett första utkast på schema att offentliggöras 
efter konferensen. Detta vill SDT att man testar och ger kommentarer till via 
den funktion för kommentarer som finns på nedladdningssidan. Det man ska 
komma ihåg är att schemat inte är färdigt på något vis och att det saknas 
element och attribut, eftersom det inte finns helt färdiga anvisningar till SDT 
om hur de ska vara. Efter denna korta redogörelse började diskussionerna om 
de element som man saknade beslut om. Den punkt som tog mest tid att 
diskutera var relationer och det handlade om relationer till andra arkiv, 
auktoriteter och på vilka nivåer relationerna ska finnas. Diskussionen slutade 
med att man behöver ta fram ett dokument som visar på vilka relationer man 
pratar om och hur man kan göra detta på ett smidigt sätt så att man både kan 
stödja de som vill skapa relationer på ett mer modernt vis, såsom Linked 
Data LD, och de som vill hantera relationer som i EAC-CPF. När ett sådant 
dokument finns att ta ställning till kommer det nog bli smidigare att ta ett 
beslut. I och med att diskussionen blev så långvarig och det gick att 
konstatera att alla inte var överens om vilka relationerna är, så blev några 
punkter skjutna till en hantering via e-post. 
 
En föreslagen tidplan presenterades: 
Oktober SDT arbetsmöte i Charlottesville, Virginia, USA 
15/1-13 Schema släpps som beta (Element katalogen kommer inte vara klar) 
15/2-13 Sista datum för kommentarer på beta 
1/3-13 Kommentarerna skall vara genomgånga och beslutade 
1/4-13 Sista rekommendationerna överlämnas till SDT 
1/7-13 Publiceringsdatum 
 
Denna tidplan kan fastställas i slutet på detta år. Det viktigaste är inte att 
hålla tidplanen utan att det är kvalité på arbetet. 
 
Arbetet framöver fokuseras på revisionen och ett antal telefonmöten kommer 
att bokas. 
 
Länkar: 
EAC: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/  
SNAC: http://socialarchive.iath.virginia.edu/  
NAAC: http://socialarchive.iath.virginia.edu/NAAC_index.html  
APEnet: http://www.apenet.eu/  
APEx: http://www.apex-project.eu/  
Archives Portal Europé: 
http://www.archivesportaleurope.eu/Portal/index.action  
ICA AtoM: https://www.ica-atom.org/  
ISDF: http://www.ica.org/10208/standards/isdf-international-standard-for-
describing-functions.html  
ISDIAH: http://www.ica.org/10198/standards/isdiah-international-standard-
for-describing-institutions-with-archival-holdings.html  
eARD: http://www.riksarkivet.se/e-arkiv  
OCLC: http://www.oclc.org  
VIAF: http://viaf.org/  
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Yale: http://www.library.yale.edu/beinecke/  
EAD RT: http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAATBL-
EAD.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**TBL-
EAD&Time=1355863778  
EAD hemsidan: http://www.loc.gov/ead/ 
EAD e-post listan: http://www.loc.gov/ead/eadlist.html  
EAD i standard portalen: http://www2.archivists.org/groups/technical-
subcommittee-on-encoded-archival-description-ead/encoded-archival-
description-ead  
EAD revisions schema test: http://github.com/SAA-SDT/EAD-
Revision/blob/master/ead_revised.rng  
LD: http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data  
 
International Affairs Roundtable 
Denna grupp är inte riktigt ett RT utan har varit en kommitté som man nu 
håller på och omformar till ett RT. Denna omformning betyder att man 
behöver ta fram en ledningsgrupp och ledningsdokument med mera. Mycket 
hjälp kommer man ju att få av SAA. Denna grupp är främst avsedd för icke 
amerikaner och kommer att ha cirka 400 medlemmar. 
 
En stor genomgång av vad som händer inom ICA gjordes här så jag gör ett 
sammandrag av det. Denna information presenterades konstigt nog inte vid 
fler tillfällen.  

• Man håller på att ändra konstitutionen så att ICA ska bli öppnare.  
• Man planerar att ändra så att CITRA-konferensen kommer att 

genomföras varje år framöver där både medlemmar och andra ska 
kunna vara deltagare och att man avsätter en dag för riksarkivarier. 

• Man uppmuntrar användandet av deklarationen för arkivprinciper och 
vill att alla skriver på. 

• ICA AtoM kommer att övergå till att ägas av utvecklaren men även 
fortsättningsvis vara Open Source. 

• Medlemskostnaderna justeras. 
• Medlemsgruppen ska utökas till att inte enbart omfatta riksarkiv. 
• Man arbetar med en strategisk affärsplan som ska innehålla hur 

marknadsföringen av standarder ska ske. 
• Det berättades att ICA är uppbyggt av grenar och att det finns en för 

Nordamerika och även Europa. 
• Till konferensen i Brisbane är det cirka 1000 personer anmälda. 

 
Efter detta kom konferensens första inlägg av programkommittén beträffande 
nästa konferens som kommer att äga rum 11-17 augusti i New Orleans. Man 
kommer på den konferensen inte att ha något tema utan man kommer ”ta upp 
allt”. 
 
Ett projekt kallat Displaced Records Project har startats det kommer att ta 
fram en lista på arkiv som flyttats på grund av orsaker såsom krig. Tyvärr 
framgick det inte vem som är huvudman eller någon övrig information. Jag 
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hoppas att det kommer mer information längre fram, projektet är i 
uppstartsfasen. 
 
Man pratade lite om arkivutbildningar och att ICA även kan ge stöd. Man 
nämnde Härnösand och jag antar att det där handlar om CEDIF det framgick 
tyvärr inte tydligt. 
 
Efter det kom en kort information i form av en öppen diskusson. Bland annat 
levererades information från olika projekt som pågår, som till exempel 
APEx, American University in Kairo’s projekt för att bevara revolutionen. 
Andra punkter var att det talades om en konferens som kommer att vara i 
Indien med fokus på Ljud och bildarkiv. IFLA-konferensen som var i april 
har sina presentationer publicerade på nätet. Även Kanada och de budget 
neddragningar som gjordes under våren 2012 där diskuterades.  
 
Det finns inom SAA en arbetsgrupp som heter Governmental Affairs 
Working Group och deras roll är att vara experter till styrelsen i SAA, men 
skall även ta fram riktlinjer och råd. De söker nu informatörer som kan varna 
när det är något på gång motsvarande det i Kanada till exempel. 
 
Som en sammanfattning på detta RT kan jag säga att det levererades en hel 
del intressant information, men de som förmedlade informationen var inte så 
förberedda att man fick den kringinformation som behövdes för att förstå. 
Det var mest en massa information som ”slängdes ut” för att man hade 
vetskap om den. Framöver när formerna för RT har slagits fast tror jag att 
detta kan bli en bra informationskälla. 
 
Länkar: 
ICA: http://www.ica.org/3/homepage/home.html  
ICA och arkivdeklarationen: http://www.ica.org/13343/universal-
declaration-on-archives/universal-declaration-on-archives.html  
CITRA: http://www.ica.org/1596/citra-conference/about-citra.html  
CEDIF: http://www.cedif.org/  
Governmental Affairs: 
http://saa.archivists.org/4DCGI/committees/SAAWG-
GA.html?Action=Show_Comm_Detail&CommCode=SAA**WG-
GA&Time=1432967369  

Archon and Archivist Toolkit Roundtable 

De vanliga presentationerna redan nämnda tidigare här i min rapport 
kompletterades nu med att OCLC gav en kort information om att arbetet med 
ArchivesGrid går vidare och att man gärna vill ha fler samarbetspartners där. 
 
Ett antal utbildningar för båda programmen har genomförts under det senaste 
året. 
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RT:s fokus låg på information om ArchivesSpace. Man har nu valt vilka som 
skall utföra programmeringsarbetet och att de kommer att följa 
arbetsmetoden SCRUM som kommer att göra att man har täta återkopplingar 
och hela tiden en fungerande produkt. Man arbetar mycket med hur man kan 
underlätta migreringen från de två olika programmen till ArchivesSpace. Det 
måste vara smidigt för användarna. Man arbetar även med en vision och 
håller samtidigt på att ta fram material för programmerarna och de funktioner 
som skall programmeras. Testning av det nya programmet kommer att 
inledas nästa år även om det redan nu finns en prototyp. 
 
Länkar: 
ArchivesSpace: http://archivesspace.org/  
AT: http://www.archiviststoolkit.org/  
Archon: http://www.archon.org/  
OCLC: http://www.oclc.org/ 
ArchivesGrid: http://beta.worldcat.org/archivegrid/  
SCRUM: http://sv.wikipedia.org/wiki/Scrum  

EAD RT 

Encoded Archival Description EAD är utbytesformatet framtaget för ICA:s 
standard ISAD(G). Man presenterade direkt den nye viceordförande samt 
pratade om EAD help pages och flytten av dem. Det hänger ihop med att det 
är RT som är ansvarig för dessa webbsidor och inte TS EAD. Därefter kom 
den allmänna informationen varav den viktigaste punkten är att National 
Archives and Records Administration NARA kommer att starta en 
arbetsgrupp som ska titta på hur man kan införa EAD på NARA. Vad det 
gäller EAC-CPF är arbetet redan påbörjat. 
 
Sedan kom EAD revisionen och detta var ju huvudpunkten på RT. För mer 
information hänvisar jag till presentationen som finns som en länk nedan. I 
korthet tog man upp vilka element som det lämnades kommentarer på, vilka 
element som förändras, att element som lades vilande vid förra revisionen nu 
tas bort och att det är så man kommer förfara framöver när något ska plockas 
bort samt att man samordnar sig med EAC-CPF. Och givetvis är det så att 
man inte gör allt som det lämnats in önskemål om. 
 
Länkar: 
EAD RT: http://www2.archivists.org/groups/encoded-archival-description-
ead-roundtable  
Presentationen om revisionen: 
http://www2.archivists.org/sites/all/files/eadRevisionProgress_2012-08-
08.pptx  
Anteckningarna från mötet: http://www2.archivists.org/groups/encoded-
archival-description-ead-roundtable/ead-roundtable-meeting-minutes-2012  
NARA: http://www.archives.gov/  
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Konferensen 
Efter att alla inledande programpunkter var avklarade startade själva 
konferensen. Den är upplagd så att det hålls ett stort antal parallella sessioner 
där man ibland vill vara på två ställen samtidigt. Men det blir mer och mer så 
att talarna på sessionerna håller hög klass så man blir sittandes kvar och 
istället följer twitter flödet från de andra sessionerna. Punkterna där 
ordförande talar till medlemmarna, prisutdelningar, posterutställning och 
sponsorernas utställningar var även del i årets konferens. Man hade i år 
spridit ut prisutdelningarna för att det skulle hända lite mer och inte bli ett 
långt pass med alla utdelningarna och det var välkommet. Nedan följer en 
sammanfattning av de sessioner och övriga aktiviteter som jag deltog i. 
 
Länkar 
Sammanställning twitterflödet: Kommer att gå att nå via SAA:s hemsida. 
Placering inte klar ännu. 

Första gemensamma sessionen 

Den första stora gemensamma sessionen var fylld med olika tal. Arkivarien i 
staten Kalifornien (ungefär en landsarkivarie) hälsade välkommen via 
ombud. Det viktiga i hälsningen kan sammanfattas med att arkiven och deras 
tillgänglighet är av vital betydelse för samhället.  
 
Därefter hälsade den avgående presidenten i SAA Gregor Trinkaus-Randall 
alla välkomna. Det är på samma sätt med presidenten i SAA som med 
ordförande för ett RT, man utses till vicepresident år ett och år två tjänstgör 
man som president. Gregor tog upp en tyst minut för alla avlidna 
medlemmar, tack till programkommitté och alla andra som ska tackas även 
fd presidenter och nämnde även tävlingen ”Jag hittade det i arkivet” som 
man haft och där första priset var att få komma på denna konferens. Han fick 
även dela ut utmärkelsen ”Fellows” till 5 personer. Det går närmast att likna 
”Fellows” med hedersmedlemmar. 
 

 
Från den första gemensamma sektionen. Foto: Karin Bredenberg 

 
Därefter följde ett tal av Riksarkivarien (The Archivist of the United States) 
David S Ferriero. Han berättade bland annat om direktivet som skulle 
publiceras i närtid om ramverket för ärendehantering som skall gälla för alla 
myndigheter. Ett från NARA’s perspektiv välkommet direktiv som går att 
sammanfatta med orden när det är ordning på arkivet kan man hålla koll och 
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har ett kontrollverktyg och har på så sätt möjlighet att se vad myndigheterna 
gör eller inte gör. Men, att genomföra direktivet kommer att kräva både tid 
och utbildning. 2016 skall det vara helt genomfört för e-post och elektroniskt 
sparade filer. Det kommer att bli NARA som tar fram regler och riktlinjer, 
men man ska även deltaga i arbetet med att ta fram kraven på personalen 
som arbetar med ärendehantering, så man kommer från arkivet ha en stor 
inverkan på hur det kommer att fungera framöver. Ett annat ämne som David 
tog upp var att i december ska det hållas ett samordningsmöte inom ABM 
sektorn för att man (nu) upptäckt att man har flera likheter än man sett eller 
känt till tidigare och vill samarbeta i utbildningsfrågor. (Här måste jag säga 
att vi med vårt samarbete inom ABM sektorn är hästlängder före.) Ett annat 
ämne var ett arbete som pågår inom Digital Public Library of America 
DPLA, som handlar om hur man ska kunna komma åt allt digitalt material 
från ett ställe. Man har tänkt sig att utveckla och fortsätta arbetet med målet 
att få in mer material. 
 
Den sista talaren på denna gemensamma session var JonVoss som är en av 
de ansvariga för Historypin. Historypin är en webbsida där människor kan 
skriva historier och dokumentera bilder som tillgängliggörs från bland annat 
arkiv, bibliotek och museer världen över. Det Jon pratade om handlar mycket 
om att man inte ska vara rädd för att släppa metadatan fri, vi vet inte vad som 
kommer göras med den, men det är en del i/av historien. För att datat ska 
kunna släppas fritt och bli användbart behöver man spara den på ett annat 
sätt än enbart i tabeller. Ett format eller sätt som lämpar sig för detta är grafer 
och Linked Data (Länkat data). Men, det finns givetvis även en lagaspekt att 
beakta och där handlar det om vilken typ av licens man ger det data som man 
släpper fritt. Att avhandla de olika typerna av licenser i denna reserapport är 
inte görbart utan jag ger flera länkar istället där man kan läsa mer om detta. 
Jon framhöll bland annat Europeana som en bra ”frigörare” av datat. Ett 
annat exempel på vad man kan göra med datat är ett projekt som visar hur 
San Francisco såg ut förr på en karta från idag. 
 
Den sista delen av sessionen kan ses som något nytt inom SAA:s historia och 
val av talare. Jon gjorde en presentation med modern teknik, visade flera 
exempel, det var rörliga bilder, musik och helt plötsligt blev historien 
levande. Men, vän av ordningen kan då faktiskt säga: Vad hände med 
proveniensen när vi fördelar ut historien på detta vis? Och det är nog inte jag 
som ska svara på den frågan eller Historypin heller för den delen. En början 
till ett svar kan vara att det handlar om att man använder datat på ett nytt sätt, 
men det handlar ju faktiskt också om att det blir lösryckt från sitt 
sammanhang. Så jag är kluven till hur man ska tycka och tänka och vill 
gärna titta mer samt lära mig mer om detta innan jag ger ett svar. 
 
Länkar: 
Presentationerna går att nå via: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2398  
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Riksarkivariens samlade tal: 
http://www.archives.gov/about/speeches/ferriero/  
DPLA: http://dp.la/  
Jon Voss: http://about.me/jonvoss  
Historypin: http://www.historypin.com/  
Webbens utveckling: http://www.evolutionoftheweb.com/  
Linked data: http://linkeddata.org/  
Copyright och licenser: http://digisam-ra.blogspot.se/p/anvanda.html  
Lodlam: http://lodlam.net/  
Europeana: http://www.europeana.eu/portal/  
San Francisco då: http://www.oldsf.org/#  
 

Partnerships, New and Old: Preservation in the 21st Century? 

Sessionen inleddes med att talarna presenterades.  
 
Sessionen skulle handla om vilka krav som ställs på arkivarien vid bevarande 
av digitalt material. Vilka nya samarbeten behövs numera? Vilken utbildning 
kan behövas? Det märktes tydligt att denna typ av diskussion är behövlig i 
USA. Här i Europa och Sverige känns det som om vi har kommit lite längre i 
våra tankegångar. Det kom bland annat fram och det påpekades att man 
behöver ha en plan för sitt bevarande innan man börjar ställa krav. Det är ju 
dessutom så att det i utbildningen, och det spelar nog ingen roll om det är här 
i Sverige eller i USA, innehåller den inte allt du behöver veta om digitalt 
bevarande, såsom till exempel vilka format är lämpliga, vilka standarder med 
mera, med mera. Detta gör att man behöver samarbeta med andra såsom till 
exempel it-tekniker för att kunna ta fram en bevarande plan. Tyvärr så 
förstod inte alla som var på sessionen att den var till för att väcka tankar och 
få deltagarna att börja fundera på hur man ska hantera det digitala bevarandet 
utan man ville istället ha svar och lösningar på frågorna. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2324  

EAD consortia brown bag lunch 

Sedan förra året är en lunch avsedd för EAD användare från hela världen. 
Det är ett tillfälle att över en medhavd lunch prata om vilka projekt som 
pågår i världen och att byta erfarenheter. Bland annat presenterades APEx 
och jag informerade kort om eARD. 
 
Länkar: 
Lunchen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2451 
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Out in Front: Transforming the National Archives for the 21st Century  

Med tanke på det arbete och den omorganisation som genomförts här på 
Riksarkivet, kändes det som ett bra tillfälle att få höra hur man gör det på 
NARA som är samma typ av myndighet men många gånger större. 
Riksarkivarien David S. Ferriero fick samma uppdrag när han började som 
Björn Jordell fick när han började på svenska Riksarkivet, nämligen att 
genomföra en omorganisation för att få en mer homogen myndighet. Man 
har dock haft kortare tid för planering. Den första fasen med planering av hur 
den nya organisationen skulle se ut var ett projekt på 10 veckor. Man tog 
även fram en vision som innehöll 6 punkter, varav kan nämnas att man ska 
vara en myndighet och att organisationen skall vara baserad på kunderna, 
vilka kan vara forskare, institutioner, egen personal med flera. Efter det hade 
man en implementeringsperiod på 10 veckor. Mycket handlade om att få alla 
att kommunicera och förstå att man ändrade organisationen så att inte orten 
utan det man arbetar med är det viktiga. Till exempel att avdelningen som 
hanterar utbildning är spridd på flera orter men alla arbetar med utbildning. 
Mycket av kommunikationen kommer att ske via det ännu ej helt i drifttagna 
nya intranätet. Det är också viktigt att man kan nå sin chef och att man i 
kalendern visar var man är. Riksarkivarierna har båda gjort en rundresa till 
samtliga orter. Ja, Björn har faktiskt varit strået vassare än David som har en 
plats kvar att besöka. Så processerna och tankarna i omorganisationen på 
båda ställena har många gemensamma punkter och jag fick ofta nicka 
igenkännande. På NARA räknar man med att hela omorganisationen 
kommer att ha satt sig efter 3-5 år. Efter presentationen om arbetet fick de i 
rummet ställa frågor och publiken var till största delen personal från NARA 
som inte helt kände att de hade full koll på vad som hände och ville ställa 
frågor om bland annat detta med chefer. Svaret blev att det fortfarande pågår 
rekrytering av chefer som ska kunna hantera den nya organisationen. Kanske 
borde sessionen egentligen varit ett stor möte på NARA? 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2316  

SAA section meeting: Electronic Records 

På denna session gavs information som räknas till sektionen Electronic 
Records. Den inleddes med de vanliga tillkännagivandena och 
programpunkterna som man vid det här laget redan kan utantill.  
 
Sedan blev det ett antal små korta föredrag. Det första gällde ett verktyg för 
att flytta/fånga pdf-er på webben och spara ned dem i digitala arkiv. Inte helt 
säker på vad detta egentligen gick ut på, det förklarades på så sätt att det var 
en befintlig pdf som man sparade ned, det intressanta hade väl varit om man 
gjort en pdf bild kopia som en stillbild av webbsidan. Att fånga en pdf och 
spara den måste man kunna göra på andra sätt.  
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Det andra föredraget handlade om Unified Digital Format Registry UDFR 
och det var mer intressant. Detta är ett projekt genomfört av University of 
California Curation Center UC3 vid the California Digital Library CDL 
med stöd från Library of Congress LoC som del i deras National Digital 
Information Infrastructure Preservation Program NDIIPP. Varför behöver 
man ett formatregister? Jo, för att kunna få information om format och på så 
sätt underlätta det digitala bevarandet. Detta register är en sammanslagning 
av det engelska PRONOM och Global Digital Format Registry GDFR. Detta 
nya register har gjorts i samarbete med The National Archives TNA (UK). 
Datat från PRONOM kommer från en export genomförd i februari i år. Man 
kan även lämna in formatinformation till dem. Registret har varit i drift 
sedan i juli. Detta är ett lovärt initiativ, men man har ingen fast placering av 
registret. Det finns inga verktyg såsom Droid som finns till PRONOM. Man 
fick bara pengar för att genomföra projektets tekniska del och man letar nu 
efter finansiering för att man ska kunna gå vidare med utvecklingen. 
Det tredje föredraget tog upp ett program som håller på att starta upp. Det 
går ut på att man ska få en eller flera institutioner att ta ett ansvar för 
bevarandefrågor och sedan kunna sprida information och hjälpa till.  
Det fjärde föredraget presenterade en undersökning som gjorts gällande 
Electronic Records. Man håller på att sammanställa resultaten och det man 
kan säga redan nu är att det svåra är inlämnandet till det digitala arkivet, 
filformat, lagring, åtkomst och att man inte har rätt erfarenhet eller kunskap. 
Rapporten kommer att bli offentlig under hösten. 
Det femte och sista föredraget tog upp en rapport från OCLC gällande de 
första stegen att hantera digitalt material levererat på fysiskt media. Man har 
tagit fram rapporten eftersom att man fått så många frågor kring ämnet och 
kände att man behövde sammanställa en enkel guide. Rapporten kommer att 
följas av ett förklarande dokument som är under arbete. 
 
Med detta avslutades sektionsmötet. 
 
Länkar 
Sektionen: http://www2.archivists.org/groups/electronic-records-section  
UDFR: http://udfr.org/  
UC3: http://www.cdlib.org/uc3  
CDL: http://www.cdlib.org/  
LoC: http://www.loc.gov/index.html  
NDIIPP: http://www.digitalpreservation.gov/  
PRONOM: http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx  
GDFR: http://gdfr.info/  
Droid: http://droid.sourceforge.net/  
TNA: http://www.nationalarchives.gov.uk/  
OCLC rapporten: 
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2012/2012-
06.pdf  
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Öppning av utställningshallen samt student affischer 

Det officiella öppnandet av utställningshallen var inledning på två dagar där 
man kunde gå runt och titta på produkter som konferensens sponsorer säljer. 
Fokus hade hamnat på genealogi, scanning, förpackning och mikrofilm. 
Samtidigt invigdes utställningen med studenters affischer om arkiv och 
forskning som de arbetar med under sin utbildning. 
 
Länkar: 
Titlar på student affischer: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2407  

Mottagning med student- och reseprisutdelning samt Arkivbandet 

Den uppdelade prisutdelningen fortsatte med att de som fått studentpris samt 
resepris fick sina priser samtidigt som det serverades en enkel mexikansk 
buffé. Ja, vi är ju nära gränsen...  
 

 
Arkivbandet. Foto: Karin Bredenberg 

 
När mörkret började komma tog Arkivbandet plats på scenen. Arkivbandet 
var ett initiativ som startade på Twitter för ett par månader sedan när det 
visade sig att det finns flera musikaliskt intresserade och begåvade arkivarier 
som kunde tänka sig att spela ihop en kväll. Ja, det fanns även några med 
röstbegåvning så det blev ett fullödigt band som till och med fick full fart på 
dansgolvet. Nästa år om jag är på plats hoppas jag att detta upprepas och att 
jag har möjlighet att vara med. Försökte i år men planen att hitta en flöjt att 
använda för uppdraget på plats i San Diego visade sig inte vara något enkelt 
problem att lösa så jag ägnade kvällen åt att njuta av mina begåvade kollegor 
istället. 

Trustworthiness Beyond Borders: Developing and Implementing the ISO 
TDR Standard 

Vi känner igen ISO 16363 med det namn den hade innan den blev en ISO 
standard nämligen TRAC. Den är framtagen av samma organisation The 
Consultative Committee for Space Data Systems CCSDS som tog fram OAIS 
modellen (som utkommit nu i sommar i en uppdaterad version). Sessionen 
inleddes med en presentation om hur den skapades och lite information om 
CCSDS. Kort kan man förklara standarden som de punkter/krav som gäller 
för att ett arkiv ska vara en trovärdig lagrare av arkivinformation. I arbetet 
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med att göra om TRAC till TDR har arbetet bestått i att man lagt till mer 
detaljer och förklaringar. En ISO standard kostar att ladda ned men om man 
istället hämtar den via CCSDS så är det gratis. Länken för det nedan.  
På det följde en diskussion kring certifiering. För att få ett intyg att man 
följer TDR-standarden krävs en utvärderare som går igenom din verksamhet. 
Kravspecifikationen för TDR-utvärderare håller på att utarbetas som bäst. 
Det kommer att bli en ny ISO 16919 som resultat av det arbetet. I USA 
arbetar man just nu med att ta fram en utbildning så att man ska kunna 
granskas och få ett intyg om att man följer TDR. Det finns en webbsida där 
man kan göra en egen intern genomgång av ett test innan man blir granskad. 
Jag kan konstatera att det skiljer en del i upplägget av granskningen mellan 
Europa och USA och att man behöver sätta sig in i reglerna som gäller här 
innan man genomför granskningen. Det känns som att det är en hel del som 
behöver göras klart USA innan alla bitar faller på plats och det finns 
utvärderare och möjlighet att genomgå granskningen. 
På presentationen följde en del frågor som var väldigt specifika för just den 
institution man själv arbetade med så det finns ett stort intresse av att göra 
denna granskning. 
 
Länkar: 
CCSDS: http://public.ccsds.org  
OAIS: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf  
TRAC/TDR: http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf  
Arbetssida för TDR: 
http://wiki.digitalrepositoryauditandcertification.org/bin/view  
Testsidan: http://www.iso16363.org/  
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2359  

Linking Data Across Libraries, Archives, and Museums 

Som en fortsättning på Jon Voss:s presentation kunde man se denna session 
som handlade om hur man kan länka data. Den inleddes med en presentation 
som förklarade lite mer om vad Linked Data är och dess ursprung. Bland 
annat visade talaren på det som BBC har gjort med sin sökning och länkning, 
sök på chimpanser och du får svar med en sida med länkar in i program som 
handlar om chimpanser. Därefter följde en presentation om hur man hade 
länkat ihop flera olika ordlistor på Getty enligt dessa tankegångar när man 
skapade sin senaste ordlista Cultural Objects Name Authority CONA. Men, 
presentatören pratade så snabbt att det som en åhörare med annat modersmål 
än engelska var svårt att hänga med.  
I Frankrike har man arbetat utifrån att i arkivet får man bara en del av hela 
bilden. Presentatören Anila Angjeli från Bibliothèque nationale de France 
BNF visade hur man arbetar mer proaktivt med att beskriva record och att 
samtidigt göra det tillgängligt och sökbart. Det viktiga i sammanhanget är 
auktoriteten och den beskriver man med hjälp av EAC-CPF och sedan länkar 
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man ihop resurserna. När presentationen finns tillgänglig kan jag varmt 
rekommendera en titt på den.  
I San Diego har man genomför ett projekt som samlar ABM-sektorn på en 
gemensam sida och visar samlingarna. Projektet kallas för Balboa Park 
Online Collaborative BPOC. Och framför allt visar man med projektet att 
det går att samarbeta och länka ihop data från hela ABM sektorn. 

 
Länkar 
BBC och chimpanser: 
http://www.bbc.co.uk/nature/life/Common_Chimpanzee  
Getty: http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/  
CONA: http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html  
BNF: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html  
BNF:s samling med flera resurser: http://data.bnf.fr/  
BPOC: http://www.balboapark.org/bpoc  
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2369  

Section meetings 

Samtidigt som det var sektionsmöten passade jag på att ha ett möte om APEx 
och det som händer där, så dessa andra sektionsmöten missade ju jag. Men 
det intressanta av de som hölls var det som handlade om myndigheter och 
den nya texten om records hos myndigheter som släpptes i slutet på 
november 2011. 
 
Länkar 
Memorandum: http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/11/28/presidential-memorandum-managing-government-records  

Andra gemensamma sessionen 

Den andra stora gemensamma sessionen var att avgående SAA-ordförande 
talade till medlemmarna efter att ett antal priser delats ut. Bland annat 
upprepades namnen på alla studentpristagarna. Ett pris delades ut till en 
journalist som hade lyft fram arkiven och arkivarierna i sina kolumner. Ett 
specialpris för lång och trogen tjänst inom SAA med standarder delades ut 
till Michael J. Fox som numera har gått i pension men fortfarande arbetar 
med SAA och utbildar inom bland annat EAD. Sedan kom ordförande 
Gregor Trinkaus-Randall tal efter en lång presentation. Talet kan 
sammanfattas med att arkivyrket måste bli bredare och ta emot de nya 
medierna och inte genomsyras av ett skorstenstänkande. Han talade även om 
att ABM samarbeten kommer att bli viktigare framöver. Efter talet delades 
två priser till ut. Det första som delades ut för en blivande ledare gick till 
Mark A. Matienzo och det andra för ett förtjänstfullt arbete och tack för att 
hon gått med på förlängd tjänst gick till SAA:s VD Nancy Beaumont. 
 
Länkar: 
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Fox: http://www.archivists.org/prof-education/instructor-bios/fox.asp  
Matienzo: http://matienzo.org/  

Solving Our Problem with Authority and Sharing: Current Developments 
and Prospects 

En uppdatering gällande SNAC och kommande NAAC. Jag har ju redan 
tidigare i denna rapport pratat om detta så jag kompletterar bara med 
följande. Man har ur 30.000 arkivbeskrivningar kunnat plocka fram 173.297 
auktoriteter som har blivit beskrivna med varsin EAC-CPF post. Man har 
samtidigt sett till att samma auktoritet endast finns en gång. Vi fick även se 
en visning av prototypen och det är den länken som jag redan gett för SNAC. 
SNAC går nu över i fas två med avseende på att arbetet har blivit förlängt till 
april 2014 och man kommer under denna tid att kunna koncentrera sig mer 
på Linked Data men även hur detta resultat ska kunna utnyttjas i NAAC. 
Arbetet i NAAC har startat med ett av tre planerade möten och från det första 
kan man dra slutsatsen att alla är intresserade och entusiastiska, men det 
råder en viss förvirring angående eventuella kostnader. Projektet kommer att 
genomföras genom en hel del utbildning för arkivarier inom hur man kan 
använda EAC-CPF och där har man möjlighet att söka stipendier för den 
utbildningen. NARA har redan utryckt att man kan tänka sig att vara värd för 
slutprodukten från NAAC, vilket går att jämföra med de nationella poster 
som vi har i NAD. Efter dessa projektuppdateringar gavs en presentation av 
hur man arbetar på NARA med auktoriteter. Där är man två personer som 
hanterar alla deras auktoriteter och det är ett relativt nytt område som man 
startade med 2000. Man planerar att börja använda EAC-CPF och på så sätt 
se till att kunna skapa mer ordentliga poster. En sak som bland annat 
uppskattas med EAC-CPF är att man kan tala om att namn ges enligt de egna 
reglerna vilket är just det man gör. Man har även fler auktoriteter än man har 
arkiv eftersom det finns en post för varje förekommande namn. Men, det är 
bara i de fall som auktoriteten är knuten till ett arkiv som det finns en 
biografi för auktoriteten. Och märkväl att fortsätta att göra så är inget som 
EAC-CPF hindrar. Det blir ju även intressant att se hur detta arbete kommer 
att fasas in i NAAC. 
 
Länkar 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2314  

Business Meeting 

Alla ekonomiska rapporter, som till exempel antal medlemmar (har ökat, 
dock har antalet studenter som är medlemmar minskat) presenterades på 
detta möte. Här presenterades också beslutet att Nancy Beamont fått sitt 
förordnande som VD förlängt. 
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We Are Not Alone: Perspectives on International Copyright 

Något som diskuteras mer och mer är copyright och de olika formerna av 
det. I denna session gick förste talaren igenom hur olika copyrighten kan 
vara för en bok och dess författare beroende på land, tid som gått sedan 
publicering, dödsdatum och så vidare. Jag rekommenderar alla berörda att 
titta på presentationen. Nästa presentatör tog upp olika aktörer som finns 
inom copyright och det hela går att sammanfatta med att det inte är lätt att 
skaffa sig information om vad som gäller och att det bland aktörerna som 
verkar inom området finns väldigt mycket prestige och egna önskemål som 
inte alltid går att jämka ihop. 
 
Länkar: 
Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2344  

Archival Description: Regional, Continental, and Global 

Sessionen inleddes med slutsatsen att den ensamma arkivarien faktiskt 
egentligen arbetar i ett internationellt sammanhang, eftersom arbetet i 
grunden har en arkivbeskrivningsstandard. 
Presentationerna började i västra delen av USA där man håller på att skriva 
ett förslag för att begära pengar till ett projekt liknande APEnet (numera 
APEx). Därefter presenterades APEnet projektet. Därefter kom en 
presentation om det arbete som just nu görs i ICA och den innehöll det jag 
redan beskrivit. Det som presenterades lite mer vid detta tillfälle var arbetet 
med en konceptuell modell. Det kommer att bli intressant när presentationen 
från SAA, men även från Brisbane, om detta arbete finns tillgängliga så att 
man kan läsa mer.  
 
Sessionen sammanfattades av Michael J. Fox med att: 

• Projekt om arkivbeskrivningar behöver göras i samarbete 
• För att utbyta data behöver man följa standarder 
• Det är komplext att förklara sammanhang 
• Vi måste bevaka ICA:s arbete med den konceptuella modellen och 

följa arbetet noga då det kommer att påverka alla. 
 
Det kom några frågor efter detta som gällde ICA och deras arbete. Bland 
annat undrade man om ICA har börjat med relationerna mellan de olika 
standarderna och hur man ser på det och där blev svaret att det arbetet har 
inte börjat än. Vi har med andra ord fyra spännande år framför oss när ICA 
arbetar med dessa frågor och (förhoppningsvis) ger alla svar som behövs. Av 
dessa fyra år har ju redan ett gått men man pratar fortfarande om att det ska 
ta fyra år och inte att det är tre kvar. Spännande att se hur lång tid detta 
verkligen kommer att ta. 
 
Länkar: 
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Sessionen: 
http://saa.archivists.org/Scripts/4Disapi.dll/4DCGI/events/eventdetail.html?
Action=Events_Detail&InvID_W=2368  

Sammanfattning 

Den ensamme arkivarien är inte ensam utan arbetar i en internationellt 
sammanhang som med Linked Data gör att allt sprids till fler användare. 
 
Jag kan fortfarande instämma i detta som jag skrivit tidigare som 
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 poängen 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 ordförande till kaffet eller lunchen och 
han/hon 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. 
 
Men kan även sammanfatta med detta: 
Mycket arbete kommer att ske med EAD, det är ju en revision på gång. 
Linked Data är ett modeord som vi behöver lära oss mer om och ta ställning 
till hur vi vill hantera. Hur man sprider sitt data och under vilken copyright 
är också något man behöver fundera vidare på. ICA kommer 
förhoppningsvis ge många svar i sitt arbete med relationer, konceptuell 
modell och förklarande dokument. Det är som vanligt nyttigt att vara på 
denna typ av konferens och man får mycket intryck och information som 
man behöver gå igenom. Man träffar ju också både nya och gamla bekanta 
och man för nästan dygnet runt under denna konferens diskussioner om 
arkiv, standarder och försöker få med lite annat också men vi hamnar tillbaka 
i arkiven ändå. Sättet man delade upp och ändrade konferensen på i år gjorde 
att konferensen inte blev så ceremonitung, utan kändes mer välkomnande! 
Jag hoppas att man fortsätter med uppdelningen även på kommande 
konferenser. 

OCLC 
När jag ändå var på samma kust som många av de arkivkunniga inom Online 
Computer Library Center OCLC passade jag på att besöka dem på deras 
kontor i San Mateo på gränsen till Silicon Valley utanför San Fransisco.  
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En kort beskrivning av OCLC:  

OCLC är en stor bibliotekscentral med säte i Dublin, Ohio, USA, och ett 
stort antal lokalkontor. Företaget grundades 1967 av Fred Kilgour och drivs 
av ett icke-vinstinriktat konsortium (ungefär motsvarande en ekonomisk 
förening) med 57.000 medlemsbibliotek i 112 länder. Namnet var 
ursprungligen en förkortning för Ohio College Library Center, men uttyds 
idag som Online Computer Library Center. Medlemsbiblioteken får tillgång 
till OCLC:s stora bibliotekskatalog "WorldCat" och omfattande 
forskningsresultat. 

En kort beskrivning av WorldCat: 

OCLC:s största tillgång är bibliotekskatalogen WorldCat, som är världens 
största bibliografiska databas med 1,1 miljarder katalogposter (februari 
2007). Medlemsbiblioteken delar på bördan att katalogisera nya böcker och 
får gemensamt del av hela databasen. OCLC tillhandahåller även 
programvara för uppkopplingen mot databasen, bland annat OCLC Passport 
(taget ur drift i maj 2005) och Connexion (infört 2001). 
Det finns även ett projekt kallat Open WorldCat för att göra innehållet i 
WorldCat tillgängligt för allmänheten på webben, oberoende av medlemskap 
i konsortiet. Detta system nås också från sökfunktioner hos Yahoo och 
Google. Emellertid sprids WorldCat-databasen inte fritt, eftersom det skulle 
omintetgöra fördelen med medlemskapet i OCLC. Från att ursprungligen ha 
omfattat ett urval, utökades Open WorldCat under hösten 2004 till att 
omfatta samtliga böcker ur WorldCat. Hösten 2005 infördes en wiki-
liknande funktion där webbanvändarna kan lägga till kommentarer och 
recensioner. 

Besöket 

Tillsammans med mig på besöket till OCLC var Anila Angjeli från BNF och 
vi inledde dagen med att Anila i princip upprepade sin presentation om 
Linked Data för de från OCLC. Vi var samlade i ett konferensrum med 
förbindelse till tre andra kontor som också deltog i denna del. Därefter gjorde 
jag en presentation om hur vi använder de olika arkiv standarderna och 
presenterade samtidigt eARD-projektet. Vi fick en del frågor som i mångt 
och mycket endast krävde förtydligande av det vi sagt. Denna första del av 
besöket gick ut på att diskutera hur vi arbetar och vilka lärdomar vi kan dra 
av varandra.  
 
Den andra delen av besöket gick ut på att de visade oss delar av sitt arbete. 
Vi fick en bra visning av ArchivesGrid och en del av hur gränssnittet ser ut 
nu skulle kanske kunna vara idéer för både APEx och NAD? Jag har gett 
länken till de som arbetar med detta och bett dem titta på hur det är löst. Man 
skulle ju dessutom gärna se oss i Sverige som en av leverantörerna till 
ArchivesGrid men det är ju en större fråga som hänger ihop med både 
Archives Portal Europé och Europeana. För leverans till ArchivesGrid 
arbetar man med att testa en modul utveckladatt via OCR göra en pdf av en 
inskannad arkivförteckning till en digital arkivförteckning. Man får fylla i ett 
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antal informationsfält och sedan placeras det inskannade i ett fält. Detta 
grundar sig i att det är ett fåtal arkivförteckningar som man har i 
ArchivesGrid som är i formatet EAD och då kan en sådan lösning göra att 
man levererar. Sedan hade vi ett långt samtal om mångspråkighet med deras 
expert på området. Bland annat handlade det om vikten av att använda 
identifierare så att man till exempel kan ge samma person alla de 
namnvarianter som kan förekomma. Men, det handlar ju även om hur man 
kan ha samma material på flera språk. Bland annat nämndes att Google 
Translate har en hög träffsäkerhet på att identifiera språk och om man inte 
gör översättningar i många led så blir även översättningen fungerande. Nu 
har vi ju sett exempel på översättning till svenska och finska som är mindre 
bra men det kan ändå vara ett alternativ. 

Sammanfattning 

Det känns viktigt att höra mer om hur en av de stora aktörerna tänker och 
vilka funderingar de har. De skapar många guider och dokument som hjälp 
för arkivarier, de granskar och utreder mycket inom arkiv som vi kan dra 
nytta av. Vi behöver följa deras arbete! 
 
Länkar: 
Wikipedia om OCLC: http://sv.wikipedia.org/wiki/OCLC , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center  
OCLC: http://www.oclc.org/  
WorldCat: http://www.oclc.org/worldcat  
Open WorldCat: http://www.oclc.org/worldcat/open/default.htm  
ArchivesGrid: http://beta.worldcat.org/archivegrid/  

Stanfords Arkiv 
En timme med tåg söder om San Francisco ligger Stanford Universitetet. Här 
arbetade Elena S. Danielsson på Hoover arkivet under nästan 30 år, de sista 
åren som arkivchef. Hon välkomnade mig dit på ett besök och en visning. 
 

 
Vy ned på arkivet från Hoover Tower. Foto: Karin Bredenberg 
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Kort om universitet: 

Leland Stanford Junior University, vanligtvis känt som Stanford University 
eller Stanford, är ett privatfinansierat universitet i Stanford (som 
huvudsakligen består av universitetet) intill staden Palo Alto i Kalifornien, 
USA. Det grundades 1891 med hjälp av en donation 1885 från guvernören 
Leland Stanford och hans hustru Jane Eliza Lathrop till minne av deras 1884 
avlidne son Leland Stanford, Jr. 
Universitetet är ett av världens mest välrenommerade och bland 
fakultetsmedlemmar och alumner återfinns 16 Nobelpristagare, golfspelaren 
Tiger Woods, tennisspelarna John McEnroe, Bob och Mike Bryan, Japans 
Premiärminister Yukio Hatoyama, Israels f.d. premiärminister Ehud Barak 
och USA:s f.d. president Herbert Hoover. Grundarna till HP William 
Hewlett och David Packard, Googles grundare, Larry Page och Sergey Brin, 
och grundarna till Yahoo! har också studerat här. 
Universitetet upplät mark till företag för att skapa nära kontakter mellan 
forskning och näringsliv. Stanfords företagspark Stanford Research Park, 
ursprungligen Stanford Industrial Park, var en av de första i världen med 
inriktning mot högteknologi och bidrog till framväxten av Silicon Valley. 
Till universitetet hör också ett omfattande undervisningssjukhus av mycket 
hög klass. 

Kort om arkivet: 

Hoover Institution (fullständigt namn: The Hoover Institution on War, 
Revolution and Peace) är en amerikansk tankesmedja och bibliotek med 
inriktning mot offentlig policy. Institutionen är beläget på 
Stanforduniversitetets campus och grundades år 1919 av den då blivande 
amerikanska presidenten Herbert Hoover. 
Institutionen innehar ett omfattande arkiv med material med anknytning till 
Herbert Hoover, första världskriget och andra världskriget. 
Enligt institutionen är dess syfte att främja bl.a. ett representativt 
styrelseskick, privat näringsliv, fred, personlig frihet och att verka för att 
skydda det amerikanska systemet. Ett antal framträdande konservativa och 
nyliberaler är verksamma vid Hoover Institution, bl.a. Edwin Meese, 
Condoleezza Rice, George Shultz, Thomas Sowell och Shelby Steele. 

Besöket 

Universitetet är ju som sagt en privat skola och man får räkna med att fyra 
års utbildning kommer att kosta 100.000 USD i enbart avgifter. Man har 
många sommarkurser vilket gjorde att trots sommarlov var det fullt med 
studenter. Själva arkivet är egentligen två arkiv. Det finns ett 
universitetsarkiv som har hand om alla universitetets egna handlingar och 
sedan finns Hoover Institutet som kan ses som ett enskilt arkiv med 
inriktning på samlingar inom politik. 
Och det är det senare som Elena varit chef för. Hon visade själv mig runt på 
området och vi besökte bland annat Hoover Tower som tidigare inrymde 
hela arkivet men sedan ett antal år är det placerat delvis i en ny byggnad 
bredvid. Man har arbetat mycket med kontakter med andra arkiv och har 
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deltagit bland annat i skanning i Ryssland. Arkivet har en omfattande 
samling som till viss del har hämtats från andra länder via köp. Jag är väl lite 
kluven till detta men det är så traditionen är på vissa arkiv så jag försöker 
istället tänka på att det finns bevarat. Elena är mycket inne på att man inte 
kan köpa arkiv utan att det är till låns och skall lämnas tillbaka när den 
ursprungliga ägaren kan ta hand om materialet. Men, där kommer ju resten 
av alla diskussioner om vem som bestämmer när den ursprunglige ägaren 
kan ta hand om sitt arkiv in och så vidare. Man var på Hoover tidigt ute med 
att registrera arkiv digitalt i samarbete med det som nu är OCLC. Man hade 
en chef som tidigt sa att man kan inte förteckna arkiv som man registrerar 
böcker. Att ha en sådan chef gjorde att man kunde starta en av de första 
testverksamheterna av digitalt förtecknande. Allt deras material är nu digitalt 
förtecknat och man har använt de lärdomar man kunnat dra under många års 
användande. 

Sammanfattning 

Man får ett litet annat perspektiv när man besöker ett arkiv som har köpt en 
del av sina handlingar och som jag tidigare skrivit det är viktigt att tänka på 
att de finns bevarade i alla fall. Längre fram kommer jag om jag kommer i 
närheten av San Francisco gör ett längre besök och se mer av arkivet och 
andra delar av universitet. 
 
Länkar 
Wikipedia om universitetet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stanford_University  
Wikipedia om arkivet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hoover_Institution  
Stanford: http://www.stanford.edu/  
Arkivet: http://www.hoover.org/library-and-archives  


