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Seminarium i digital förvaring
Den 31 januari var ett trettiotal medlemmar samlade för
att höra Jan Bergman informera om hur vi med dagens
digitala medier kan bevara vår nutid så att den blir tillgänglig för framtiden. Jan Bergman har jobbat med programproduktion på SVT och med bevarandefrågor av
såväl stillbilder som rörliga bilder.

Han inledde med en översikt över fotograferingens utvecklig från glasplåtar i mitten på
1800-talet via film på rulle i olika kvaliteter
fram till dagens digitalmedier. Glasplåtar kan
om de förvaras rätt bevaras i flera hundra år,
rullfilmen har en kortare livstid men rätt förpackad och bevarad (djupfryst) kan även den
bevaras i flera hundra år. De bilder vi tar i dag
med våra digitalkameror har en betydligt kortare livstid. De finns tillgängliga så länge som
aktuellt datasystem finns kvar i våra datorer.
Vi vet att utvecklingen går rasande fort och
om ett antal år finns sannolikt inte dagens
system kvar. Många dokument som vi har
lagrat i våra datorer kommer vi åt så länge det
finns program som kan öppna dem. Men
många av oss har upplevt att gamla dokument
inte går att öppna i den nya datorn! Samma
sak gäller de bilder vi lagrar digitalt. Kommer
det att finnas program som kan plocka fram
dessa bilder? Jan är tveksam. Då krävs det att
bilderna kontinuerligt överförs till aktuell
programvara.
En gammal bild är en referens till en tid vi
själva inte upplevt. Kan kommande genera-

tioner ta del av vår tid som vi i dag dokumenterar med våra digitalkameror och lagrar i
våra datorer eller en server nånstans, kanske i
”molnet”? Eller kommer det att bli en lucka i
dokumenteringen av vårt århundrade? Jans
tips är att göra analogkopior - förstakopior helst i svart-vitt - av det som är mest värdefullt och förvara dem på betryggande sätt.
Gör sedan kopior av dessa när du skall tillgängliga dessa bilder. Jan poängterade också
att inte glömma att notera när bilderna är
tagna, av vem, vad bilderna föreställer mm.
Minnet är ibland kortare än man vill tro.
FSL får ibland förfrågan om hur digitala
arkiv skall förvaras. Vårt svar är att för att vara
på den säkra sidan måste dokumenten skrivas
ut på papper om man inte klarar av att uppdatera datamediet kontinuerligt. Och det kan
bli en kostsam historia.
Seminariet var mycket uppskattat och
påminner oss om vikten att förvara vårt kulturarv på ett sådant sätt att kommande generationer kan ta del av vår tid..
Nils-Bertil Nilsson

Ett vassare ASL!

Nu har Arkivregister Stockholms Län (ASL) uppdaterats med ett nytt avancerat söksystem, som medger en säkrare träffbild för databasens användare. Tidigare kunde man
fritextsöka på alla fält i databasen, men därmed blev ju träffbilden också ganska stor.
I det nya avancerade sökformuläret kan man
kombinera så gott som alla fält i databasen
för att hitta just den arkivbildare man själv
är ute efter. T. ex. alla kommunala (kategori)
arkivbildare som arbetat varit verksamma
inom barnavårdande verksamhet (verksamhet) under åren 1958-1970 (arkivtid) och
som har protokoll (handlingsslag).
Man skall dock vara medveten om att
man bara får träff på de olika fälten, i de fall
där de förvarande institutionerna registrerat
någon uppgift. Om man t. ex. inte fyllt i
arkivtiden för en viss arkivbildare, så kommer inte heller den arkivbildaren med i
svaret, även om den uppfyller de andra
kriterierna i sökformuläret.
Detta innebär att FSL nu har en stor
uppgift i att samla in så många uppgifter

som möjligt om de arkivbildare som är registrerade i databasen. Ett tips vid sökning
är att börja med en ren fritextsökning i det
enkla formuläret och sedan gå över till det
avancerade för att snäva in svarsbilden.
Nytt är också att man kan exportera sitt
svar, med ett begränsat antal redovisade fält,
till ett Excelark för att exempelvis e-posta
detta till en forskare.
Om man vill se all information om en
arkivbildare i svarslistan, klickar man på
arkivnamnet varvid informationen presenteras på skärmen i ett snyggt och logiskt
uppställt formulär.
Styrelsen i FSL är glada att kunna presentera denna förbättring till alla användare av
ASL. Gå in och prova!
Urban Johansson

När tre blir en
Den fjärde juni 2011 beslöt Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan att
gå samman och bilda ett nytt kyrkosamfund. Arbetsnamnet för den här kyrkan är
Gemensam Framtid (GF). Nu ska tre delvis olika kulturer sammanfogas och bilda något
nytt. Det här påverkar naturligtvis också arkiven. En stor fråga är hur vi ska arbeta för
att inte få en stor informationsförlust.
Arkivsituationen ser lite olika ut för de tre
bildarsamfunden. Baptistsamfundet har ett
eget arkiv i Bromma, Missionskyrkan har
huvuddelen av sitt material på Riksarkivet
(RA) och ett mellanarkiv i anslutning till sin
expedition på Tegnérgatan i Stockholm och
Metodistkyrkan har en del av sitt material
på RA men också en stor del vid deras kansli i Göteborg.
Naturligtvis måste de tre ”gamla” samfunden ta hand om sina arkiv samtidigt som
den nya kyrkan måste starta upp sin
arkivhantering. Situationen kompliceras av
att de gamla samfunden under några år
måste finnas kvar av juridiska skäl. Alltså
kan man inte bara säga att de gamla samfundens arkiv avslutas vid årsskiftet och det
nya samfundets arkiv börjar med den första
januari 2012.
Den nya kyrkan har ju också en förhistoria med utredningsarbete och överläggningar som pågått i flera år. För ett par år sedan
bildades en förening som skulle arbeta med
förutsättningarna för en ny kyrka, och vips
så har vi ytterligare en arkivbildare.
Därutöver är det ju så att verksamheter
från de gamla kyrkorna förs över till
GF-kyrkan. Vem har då arkivansvaret? En
del projekt har pågått i många år i de gamla
samfunden och får ett kort liv i den nya
kyrkan och vice versa. Dessutom finns projekt och avtal med andra samarbetspartners
som nu måste omförhandlas och skrivas
om.
En bedömning som har gjorts är att det
kommer att ta runt fyra år med nuvarande
kapacitet att ordna och registrera det material som finns i de gamla samfunden.
Samtidigt är det lätt hänt att den nya ledningen blir ”fartblind” och inte nog dokumenterar skeendet i bildandet av den nya

kyrkan för framtida forskning. Därför är det
viktigt att redan från början få in rutiner för
dokumenthantering och arkivering.
Det finns också en del olika samlingar
som inte är arkivhandlingar och som måste
få ett ”hem”. Exempelvis så har Baptistsamfundet och Missionskyrkan tillsammans
en bibelsamling som omfattar ca 4.500
volymer. Här finns också samlingar som
omfattar 130 olika tidsskrifter som är mer
eller mindre kompletta, cirka 1.000 jubileumsskrifter från församlingar, distrikt,
folkhögskolor etc. samt stora film- och
bildsamlingar med mera.
För närvarande utreds det om man skulle
kunna få till ett sorts arkivcentrum i anslutning till den för samfunden gemensamma
Teologiska Högskolan i Stockholm. Detta
får jag förhoppningsvis möjlighet att återkomma till framöver. Det är inte alldeles
enkelt när tre ska bli en.

Magnus Lindvall
Arkivarie
Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan

Ordförande har ordet
Nytt år - nya utmaningar!
Vi håller på att summera förra årets verksamhet och jag tycker vi ska vara stolta över det
vi har åstadkommit. Vi har genomfört ett
stort antal kurser, anordnat seminarier och
anordnat flera studiebesök för våra medlemmar. Årets verksamhet är i gång med full
kraft. Våra utbildningar har startat och vi har
genomfört årets första seminarium med temat
”Digital förvaring av stillbilder och rörliga
bilder”. Seminariet gav oss en tankeställare på
hur vi kan fullfölja vårt uppdrag - att bevara
vår nutid och dåtiden åt framtiden. Seminariet
refereras på annan plats i detta nummer.
Vår dåtid i form av bilder och dokument
finns på medier som rätt förvarade kan hållas
tillgängliga i många hundra år. Men allt det
som vi producerar i våra datorer i dag och
förvarar där riskerar att försvinna med tiden!
Att spara på olika digitalmedier är arbets- och
utrymmesvänligt men ack så vanskligt.

Den 6 mars genomför vi en konferens med
våra arkivföreningar ute i kommunerna. Just
nu har vi åtta föreningar som fått en inbjudan. Vi vill att dessa föreningar skall träffas
och dela med sig av sina erfarenheter och
aktiviteter i respektive kommuner så att vi kan
bli ännu bättre på lokal marknadsföring och
att ta tillvara vårt lokalhistoriska kulturarv.
Om det i någon kommun finns planer på att
bilda en arkivförening så hjälper vi till.
Kontakta Eva, det kanske finns plats för en
representant från även från er kommun.
Den 22 mars har vi vårt årsmöte och mer
om det kan ni läsa här nedan. Glöm inte att
anmäla er!

		

Välkomna!

Nils-Bertil Nilsson

VÄLKOMNAR ALLA SINA MEDLEMMAR PÅ ÅRSMÖTE
22 MARS 2012 klockan 15.00

REGIONBIBLIOTEKET, Odengatan 63

Regionbiblioteket i Stockholm är en del av Stockholms stadsbibliotek.
Det består av länsbiblioteket, informations- och lånecentralen och uppdragsenheten.
Genom uppdragsenheten så bedriver man biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten och
arbetsplatser, man har däremot ingen utlåning till enskilda personer.
Informations- och lånecentralen arbetar med fjärrlåneservice och har i samverkan med
andra informationscentraler i landet arbetat fram en webbplats, www.ils.se ,där det finns
information om de webbtjänster Regionbiblioteket erbjuder till bibliotekspersonal och
allmänhet, t ex Idébiblioteket och "biblioteksbloggen".
Syftet med deras verksamhet är att ge länets invånare en effektiv och jämlik informationsoch litteraturförsörjning.
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