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Hvad er digital bevaring? 
Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, november 2010. Revideret januar 2015. 

For både privatpersoner, myndigheder, virksomheder og bevaringsinstitutioner giver den 
digitale verden nye muligheder for at skabe information – men også nye udfordringer for 
håndtering og bevaring. Informationen er teknologiafhængig og dermed knyttet til 
bestemte teknologier, som er i hastig udvikling, og som hurtigt forældes. Så hvordan kan 
denne information bevares for eftertiden, eller blot 5-10 år ud i fremtiden? 

 

Kulturarv 
Til alle tider har mennesket ønsket at bevare. Vores museer, biblioteker og arkiver er 
spækket med kunstgenstande, bøger, breve, billeder og andet materiale, som vi ønsker at 
tage vare på af historiske, kulturelle, videnskabelige eller retlige grunde. Også i vores 
personlige gemmer kan der være materiale, vi bevarer enten som minder, i form af fx 
breve, billeder, dagbøger, eller af nødvendighed som fx bilag til selvangivelsen. 

Bevaring på langt sigt 
Digital bevaring kan defineres som de aktiviteter, man skal udføre for at sikre, at det 
digitale materiale, man ønsker at bevare, er tilgængeligt og forståeligt på langt sigt. Med 
langt sigt menes i denne forbindelse blot, at man ønsker at bevare sit digitale materiale så 
længe, at der er grund til at forudse problemer på grund af medieteknologi, 
medietilstand, formater eller kompatibilitet. 

Fysisk vs. digitalt materiale 
It-systemer, personlige computere, digitale kameraer osv. giver os i dag mulighed for både 
som myndigheder, virksomheder og privatpersoner at skabe langt større mængder af 
information end på noget andet tidspunkt i menneskets historie. Men bevaringen af 
informationerne stiller andre krav til vores indsats end bevaring af fysiske genstande. 
Ganske vist er det heller ikke problemfrit at bevare fysiske genstande, som kan ødelægges 
af slid, brand, fugt, mug osv., men her er opgaven først og fremmest at sikre gode 
opbevaringsforhold. For det digitale materiale er udfordringerne nogle andre – selv om 
man selvfølgelig også skal sikre gode fysiske forhold for de medier, som anvendes til 
lagring af den digitale information. 
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Afleveringspligt 
I en række tilfælde har man pligt til at aflevere den digitale information, som skal bevares 
på langt sigt, til en bevaringsinstitution – fx et bibliotek, et museum eller et arkiv. Når 
materiale er afleveret til eller indsamlet af en bevaringsinstitution, er det denne, som skal 
sikre dets bevaring på langt sigt. Institutionen kan dog stille krav til de formater m.v., som 
materialet afleveres i. De væsentligste bevaringsinstitutioner for digitale materialer i 
Danmark er Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket. Rigsarkivet og Det Danske 
Filminstitut. I tilfælde, hvor det digitale materiale skal ikke afleveres til en 
bevaringsinstitution, skal man som producent selv beslutte, hvordan det digitale materiale 
skal bevares. 

Flere kopier af materialet 
En fordel ved digital information er, at den kan lagres i flere identiske kopier på 
forskellige medier og forskellige lokationer. Herved forøges den fysiske bevaringssikkerhed 
i forhold til fx bevaring af museernes genstande eller de gamle familiebilleder, som ofte 
kun findes i ét eksemplar. Hvis man opbevarer digitalt materiale i flere kopier, stiller det 
nogle krav til sikring af, at kopierne er identiske, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn 
ved, hvilken kopi, der er den ”rigtige” og dermed autentiske repræsentation af den 
information, man ønsker at bevare (se artiklen om bitbevaring). I det hele taget er 
spørgsmålet om autenticitet og troværdighed af digitalt materiale ofte omdiskuteret, og 
digital langtidsbevaring fordrer, at der tages forholdsregler, som understøtter 
troværdigheden og autenticiteten af det bevarede materiale. 

Aspekter af digital bevaring 
Det er nødvendigt i tide at træffe beslutning om, hvilken strategi man vil vælge for at 
bevare sin digitale information bedst muligt. Aktiviteterne forbundet med dette omfatter 
både forholdsregler til sikring af, at data er fysisk tilgængelige på et medie, som kan 
læses med aktuel teknologi, og at de er logisk tilgængelige i en form, så de kan læses, 
fortolkes og genanvendes. For en fremtidig bruger af det digitale materiale, som vi 
bevarer i dag, er det af afgørende betydning, at data er dokumenteret tilfredsstillende. 

Strategiske valg 
Aktiviteter i digital bevaring omfatter bl.a. bitbevaring, som sikrer, at de enkelte bit i det 
digitale materiale (0’er og 1’er) bevares i den rigtige rækkefølge, logisk bevaring, som 
sikrer, at data kan forstås og fortolkes, bevaringsplanlægning, der sikrer at materialet 
forbliver tilgængeligt, samt at udvikle procedurer og politikker for digital bevaring. 

Digital bevaring kræver en række strategiske valg, som kan være afhængige af mange 
forskellige parametre lige fra lovgivningsmæssige krav til krav, som stilles af særlige 
karakteristika ved det materiale, som skal bevares. I bevaringsplanlægningen skal man 
nøje overveje sine behov, og herunder se på de standarder, som er tilgængelige, og 
hvilke, der bedst opfylder ens behov. 

Aktiv proces 
Uanset hvilke valg man træffer, er digital bevaring en aktiv proces, der kræver en række 
aktiviteter for at sikre, at data til stadighed kan læses. Man kan ikke indkøbe eller udvikle 
et system til digital bevaring, men man kan anvende systemer i en organisation til at 
foretage digital bevaring. Processen kræver således både teknik, kompetente 
medarbejdere og organisation.  
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I gang med digital bevaring 
Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, februar 2012. Revideret januar 2015. 

Digital bevaring er et komplekst felt, som kræver mange overvejelser i forhold til, hvor 
længe man ønsker at bevare, hvilke ting der er vigtigst at bevare, om der er lovmæssige 
krav, der skal opfyldes osv. 

 

Hvordan kommer jeg i gang med digital bevaring? 
Svaret på det spørgsmål afhænger i høj grad af, hvem du er. Offentlige myndigheder er 
naturligvis underlagt andre lovgivningsmæssige krav til bevaring end privatpersoner og 
private firmaer. Uanset om din digitale bevaring er styret af lovgivningsmæssige krav eller 
ej, er det dog vigtigt, at du kommer i gang med at overveje, hvilket digitalt materiale du 
vil bevare – og hvordan. 

Skaf et overblik over materialet 
Et rigtig godt sted at starte for alle, uanset om man er privatperson, firma eller 
myndighed, er at skaffe sig et overblik over, hvilket digitalt materiale, man er i besiddelse 
af. Find ud af omfanget og find ud af, hvilke formater og typer af databaser, som indgår i 
samlingen. Hvordan er det organiseret? Findes det som enkeltfiler; er det organiseret i en 
mappestruktur, eller er der primært tale om indholdet af diverse databaser, som er værd 
at bevare? 

Samling af bevaringsværdige data i mere sikkert miljø 
I forbindelse med, at du skaber overblik over dit digitale materiale, finder du muligvis ud 
af, at du har digitalt materiale liggende på forskellige løse medier (cd’er, dvd’er, usb-stik 
osv.). Hvis der er tale om materiale, som har mere end kortvarig og forbigående interesse, 
bør du overveje at samle de data, som findes på de løse medier, i et mere sikkert miljø, 
f.eks. på en server. Det betyder ikke, at det ikke kan være en udmærket idé at gemme én 
af dine kopier af bevaringsværdige data off-line på eksempelvis dvd eller bånd. Det skal 
blot ske struktureret og ensartet, og der skal være styr på opbevaringen og den løbende 
kontrol af de pågældende medier. 

Hvad skal bevares? 
Det er nok ikke alt dit digitale materiale, der er værd at bevare for eftertiden. Du bør 
derfor gøre dig nogle overvejelser om bevaring og kassation. For offentlige myndigheder er 
det Rigsarkivet, der træffer afgørelse om, hvad der skal bevares på langt sigt, og hvad der 
kan kasseres, når der ikke længere er retligt eller administrativt behov for det. Hvis din 
myndigheds it-systemer og digitale materialer ikke er dækket af aktuelle bevarings- og 
kassationsbestemmelser, skal du kontakte Rigsarkivet. Det er dog ikke sikkert, at I kan 
nøjes med kun at efterleve de bevarings- og kassationsbestemmelser, som Rigsarkivet 
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udsteder. I mange tilfælde vil myndighederne have behov for at bevare mere digitalt 
materiale, end det, Rigsarkivet har besluttet skal bevares for altid. I hvert fald vil der ofte 
være materiale, som ikke skal bevares for altid, men som har retlig eller administrativ 
betydning i så lang tid, at der skal træffes forholdsregler for at sikre, at materialet til 
stadighed er tilgængeligt og læsbart. 

Myndigheder kan derfor opdele sit digitale materiale i: 

• materiale, som skal afleveres til offentligt arkiv og bevares for altid. Dette 
materiale skal kunne konverteres til de bevaringsformater, som fremgår af 
Rigsarkivets regler. 

• materiale, som myndigheden selv ønsker at bevare på mellemlangt og langt sigt, 
evt. af hensyn til opfyldelse af retlige krav eller administrative behov 

• materiale, som kun har kortvarig værdi, og hvor det ikke er nødvendigt med en 
større indsats for at bevare det i den periode, hvor det skal være tilgængeligt 

Firmaer og privatpersoner er naturligvis ikke omfattet af bevarings- og 
kassationsbestemmelser, som er udstedt af Rigsarkivet. Her må man derfor selv vurdere, 
hvilke retningslinjer, der skal anvendes ved opdeling af materialet i det, der skal bevares 
på langt eller mellemlangt sigt og det, der kun har kortvarig betydning. Man skal dog være 
opmærksom på, at der i en række tilfælde kan være fastsat lovgivningsmæssige krav til 
det antal år, bestemte typer af materiale skal være tilgængeligt. Eksempelvis kræver 
bogføringsloven, at regnskabsmateriale – også i digital form – skal opbevares på 
betryggende vis i mindst 5 år. 

Mere end én kopi 
For alt digitalt materiale bør du overveje, hvor mange kopier, du ønsker at have 
materialet i, og hvilke medietyper, du ønsker at anvende. Modsat fysisk materiale som 
papirdokumenter, protokoller osv. har digitalt materiale den styrke, at det kan findes i 
flere identiske kopier, men på forskellige medier og opbevares på forskellige lokationer. 
Dette giver i udgangspunktet en større sikkerhed for, at den information, du gerne vil 
bevare, rent faktisk bliver bevaret og til stadighed kan gøres tilgængelig. Digitale medier 
har imidlertid en helt anden sårbarhed end fysisk materiale som papir, og man kan af 
forskellige grunde risikere, at de digitale medier ikke kan læses. Det er derfor nødvendigt 
at sikre sig, at materialet findes på mere end ét medie, så man undgår, at en dårligt 
brændt DVD, et bånd fra en dårlig batch eller et uopretteligt servernedbrud medfører tab 
af uerstattelige data. 

Bevaringspolitik og –strategi 
Man bør nedfælde de valg, man træffer vedr. bevaring af digitale materialer, i en politik 
og en strategi for digital bevaring. I politikken kan hovedprincipperne for den digitale 
bevaring beskrives; man kan sætte rammerne for, hvilket materiale politikken dækker og 
man kan beskrive, hvordan institutionen forventer at håndtere risici. 

Strategien er det dokument, der ud fra rammerne i politikken fastlægger prioriteringer, 
principper og valg i forhold til institutionens digitale bevaring. Samtidig viser strategien 
vejen til implementering af de valgte principper og retningslinjer. 

I strategien kan man eksempelvis beskrive, hvilke samlinger der skal bevares; hvilke 
formater, man vil benytte og hvor mange eksemplarer man gemmer på hvilke medier. 

Strategien skal klarlægge principper og prioriteringer og er dermed mere konkret end 
politikken. Indholdet i strategien bør være så præcist, at det er muligt at lave planer for 
bevaring af de enkelte samlinger ud fra strategiens punkter.  
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Personlig digital bevaring – Hvordan bevarer jeg mine 
personlige digitale data? 
Johan Reventlow, Rigsarkivet, november 2010. 
Revideret af Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, januar 2015. 

Personlige data og minder bliver i højere og højere grad digitale, så hvis du vil bevare 
værdifulde billeder, videoklip og mails, er det vigtigt, at du laver din egen strategi for 
digital bevaring. 

 

Er bevaring af digital information vigtig for alle? 
Gamle fotoalbum og håndskrevne breve har til alle tider forbundet det enkelte menneske 
med sin historie. Vi producerer alle stadig denne type personlige minder, men til forskel 
fra tidligere findes den nu i høj grad i digital form som bl.a. videoklip, e-mails og digitale 
billeder. 

Den digitale form har forenklet mange processer og gjort kommunikation hurtigere og 
rigere, men samtidig er også hastigheden, hvormed man kan miste betydningsfulde minder 
og værdifuld information, steget. Ved harddiskfejl, computervirus eller med ganske få 
forkerte tastetryk kan vi miste digitale data skabt igennem et helt liv. Desuden kan disse 
data, akkurat som gammeldags fotoalbum og breve, gå tabt ved brand, oversvømmelse 
eller tyveri. 

Det er derfor en god idé – også for privatpersoner – at overveje, hvordan man sikrer 
bevaringen af sine private digitale informationer. Som privatperson bør du sikre dig mod 
et egentligt tab af data, som fx kan opstå, hvis din computer bryder sammen, bliver 
ødelagt pga. brand eller forsvinder ved tyveri. For at være sikker på, at du også i 
fremtiden kan læse dine digitale data, skal du sørge for at bruge udbredte og gerne åbne 
filformater. Husk også at holde øje med, om formaterne bliver forældet. 

Hvad kan du konkret gøre? 
Din digitale samling består typisk af digitale billeder, lydoptagelser, videoklip, e-mails, 
digitale dokumenter samt forskellige oplysninger og indlæg på sociale medier og blogs. 
Den rummer derfor formodentligt en række forskellige filformater. Dine digitale data kan 
desuden være gemt på forskellige meden række forskellige filformater. Dine digitale data 
kan desuden være gemt på forskellige medier såsom computere, telefoner, tablets, flash-
drev, eksterne harddiske eller i skyen. 
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• Begynd med at danne dig et samlet overblik over din digitale samling: 
o hvilke typer digital information har du? 
o hvor omfattende er samlingen? 
o hvor er samlingen placeret? 

• Gennemgå dernæst samlingen og udvælg de dele, du ønsker at bevare. Hvis du har 
flere udgaver af de samme billeder, lyd-/ eller videoklip, bør du i forbindelse med 
udvælgelsen af materialet altid sikre dig, at du vælger de versioner, som har den 
højeste kvalitet. 

• Organisér dine filer i en mappe eller i et mappehierarki. Lav dernæst en 
struktureret oversigt over de gemte filer, hvor du fx beskriver, hvilke personer man 
ser på bestemte billeder, eller hvad et videoklip handler om. På denne måde er du 
med til at sikre, at den kontekst, som dine digitale informationer blev skabt i, kan 
forstås om mange år. For at kunne organisere dine e-mails sammen med dine 
øvrige digitale materialer, kan det være nødvendigt at eksportere dem, inklusive 
eventuelle vedhæftede filer, fra dit e-mailprogram til et åbent format, som fx 
mbox. Data fra hjemmesider og sociale medier som Facebook og Twitter kan du 
også trække ud og gemme. 

• Gem mindst to kopier, men gerne flere af dine udvalgte digitale materialer. En 
kopi kan blive liggende på din computer, mens de andre kopier bør lægges på 
separate medier, såsom dvd’er, eksterne harddiske eller en lagerløsning i skyen. 
Det er vigtigt, at du tester, at kopieringen til de andre medier sker uden fejl. På 
internettet kan du finde kopieringsværktøjer, som i forbindelse med kopieringen 
kan validere de kopierede data. Hvis du gemmer dine data på cd’er eller dvd’er vil 
de fleste mediebrændingsværktøjer også kunne tjekke, om brændingen gik godt. 
Det er desuden vigtigt, at de forskellige kopier opbevares fysisk adskilt (så vidt 
muligt i forskellige bygninger). Så risikerer du ikke, at fx en brand ødelægger alle 
kopierne. 

• Tjek årligt, at de gemte data på alle de forskellige medier kan læses. Husk også at 
kopiere dem over på nye medier ca. hvert femte år (eller efter behov) for at sikre 
dig mod tab af data. 

Det kan være et omfattende arbejde at gennemgå sin digitale samling med henblik på 
digital bevaring, men arbejdet kan vise sig at være uvurderligt – både for familiens 
kommende generationer, og hvis man skulle blive udsat for situationer, hvor data går tabt, 
hvis man ikke har overvejet, hvordan man passer bedst på sin samling. 
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Rammer for digital bevaring 
 

Distribueret digital bevaring – en referenceramme 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, januar 2014. Revideret januar 2015. 

Distribueret digital bevaring er nødvendig, men også tit vanskelig, især når flere 
organisationer er involveret. En referenceramme kan bistå til forståelse, opbygning og 
tjek af distribueret digital bevaring, så tilliden til den digitale bevaring opretholdes. 

 

Hvad er distribueret digital bevaring? 
Distribueret digital bevaring er defineret som: brug af replikering, uafhængighed og 
koordination til at adressere kendte trusler mod digitalt indhold over tid. Denne definition 
stammer fra projektet der skabte denne referenceramme, som beskrevet nedenfor. 
Distribueret digital bevaring kaldes “distributed digital preservation” på engelsk og 
refereres i mange sammenhænge med forkortelsen DDP. 

Hvorfor er der brug for en referenceramme for distribueret digital bevaring? 
Der er en voksende anerkendelse af og erfaring for, at digital bevaring bliver nødt til at 
basere sig på distribution. Dette betyder, at der er behov for en ensartet terminologi og 
forståelse for distribuerede bevaringsløsninger, både på det organisatoriske og tekniske 
plan. 

Hvorfor er distribution så vigtig? 
Distribuerede løsninger er helt centrale og essentielle for digital bevaring. Dette skyldes, 
at distribution af data har mange fordele, som har stor betydning for kvaliteten og 
bæredygtigheden af den digitale bevaring: 

• øget bitsikkerhed som følge af uafhængighed mellem datakopier 
• øget sikkerhed for rettidig databehandling, så data ikke går tabt, før de er under 

bevaring 
• økonomiske fordele som del af stordriftsfordele 
• bæredygtighed som følge af, at flere organisationer er involveret. 

Som minimum er det nødvendigt med distribution i forbindelse med bitbevaring, da 
risikoen for tab af alle data ved en ulykke eller via menneskeskabte fejl ellers vil være for 
høj. 
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Hvilke distribuerede løsninger findes der? 
Det danske Bitmagasin og arkivdelen for Netarkivet er eksempler på løsninger, som 
grundlæggende er distribuerede. I forskningsprojektet er der også andre, kendte 
distribuerede digitale bevaringsløsninger repræsenteret, primært amerikanske. For 
løsninger, som mest handler om datadistribution, er disse: Internet Archive som har meget 
store datamængder, DuraCloud som er baseret på sky-leverandører, Chronopolis som har 
tre faste lokationer for data, LOCKSS samt LOCKSS-baserede løsninger såsom MetaArchive 
og Data-Pass. Løsninger, der fokuserer mere på distribution af funktioner er fx California 
Digital Library’s UC3 Merritt  samt Archivematica, som begge bygger på såkaldte ’micro-
services’, altså mindre funktioner, som indgår i hele bevaringsprocessen. 

Hvem står bag skabelse af referencerammen? 
Der har været et projekt startet af repræsentanter fra de ovennævnte distribuerede 
løsninger inkl. repræsentanter fra LOCKSS. Selve fremdriften i projektet, samt indsamling 
af materiale f.eks. via interviews, facilitering af møder, samt skrivning af udkast til 
referencerammen udføres af Educopia Institute (som repræsenterer MetaArchive) og Det 
Kongelige Bibliotek (som repræsenterer Bitmagasinet og er finansieret af forskningsmidler 
fra Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler). 

Hvad kommer referencerammen til at bestå af? 
Udgangspunktet for arbejdet er, at referencerammen skal være en slags supplement til 
OAIS referencemodellen, som er den mest kendte og anvendte referencemodel for digitale 
bevaringsløsninger. Der er i dag en voksende anerkendelse af, at OAIS referencemodellen 
ikke er tilstrækkelig ved distribuerede løsninger, og det er derfor, dette forskningsprojekt 
relaterer sig til OAIS referencemodellen. 

Referencerammens vigtigste del er de fire hovedkomponenter, som er identificeret som de 
mest relevante, når der fokuseres på de distribuerede elementer af digital bevaring i 
referencerammen, nemlig: Terminologi, roller og ansvar, modeller og 
auditeringsmetoder. 

Terminologi 
Terminologien vil bestå af termer, koncepter og forkortelser, som har speciel betydning 
for distribueret digital bevaring, og dermed også for opbygningen af en fælles forståelse 
for elementerne i distribueret digital bevaring i praksis. 

Eksempler på termer i terminologien er: 

• Den overordnede definition af distribueret digital bevaring, som i princippet ikke 
er forskellig fra digital bevaring, men som i sin definition fokuserer på distribution 
ved at basere sig på replikering, uafhængighed, og koordinering for at sikre 
vedvarende adgang til digitale materialer. 

• Supporterende termer, som fx hvad man kalder en enhed som opbevarer en kopi af 
data i et teknisk miljø og med tilhørende organisation. 

Referencerammen søger dog ikke at diktere en bestemt terminologi, men snarere at 
definere nogle termer, som bruges inden for referencerammen, og som kan bruges som 
referencetermer i specifikke eksempler. 

Roller og ansvar 
Roller og ansvar er også fokuseret på dem, som har speciel betydning for distribueret 
digital bevaring. Det er fx roller og ansvar i forbindelse med koordinering af opgaver, 
data, teknik og infrastruktur, hvilket inkluderer de koordinerings- og samarbejdsopgaver, 
som er nødvendige som følge af distributionsaspekterne. 
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Rollerne vil så vidt muligt også hægtes op på de funktioner og ansvar, som er beskrevet i 
den funktionelle del af OAIS referencemodellen. 

Modeller 
Referencerammen beskriver indtil videre to modeller, som kan understøtte distribueret 
digital bevaring: 

Distributed Digital Preservation model/DDP model 
Denne model giver terminologi og ikoner til at beskrive netværket af organisationer i en 
distribueret digital bevaringsløsning. Dette inkluderer de enheder, der indgår som led i 
distribution af data, processering og overordnede administrative opgaver. Nogle af 
elementerne er med i illustrationen øverst i artiklen. 

Modellen understøtter analyse og overblik over en distribueret digital bevaringsløsning. 
Dette er nyttigt i evalueringen af, om en løsning er dækkende for et 
bevaringsløsningsbehov, og ikke mindst i udpegningen af, hvad der skal berøres i en 
auditering af en løsning for specifikke datasamlinger. 

Outer OAIS-Inner OAIS model/OO-IO model 
Denne model dækker over, at hver funktionel enhed i OAIS kan være en OAIS i sig selv 
spredt over flere organisationer. Det vil sige, at en ydre OAIS kan indeholde flere indre 
OAIS’er. 

 

Dette er en overbygning på den eksisterende IR-BR model beskrevet i ”Cross Institutional 
Cooperation on a Shared Bit Repository”. IR-BR modellen blev udarbejdet i forbindelse 
med forundersøgelsen til det danske Bitmagasin.  IR-BR model ser specifikt på arkivdelen 
(Archival Storage) af OAIS modellen, og den har været gavnlig i forbindelse med at 
afgrænse og definere en distribueret del af en bevaringsløsning (Bitmagasinet). 

OO-IO modellen vil – ud over Archival Storage delen – også behandle OAIS funktionelle 
entitet Ingest på samme måde som OAIS funktionelle entitet Archival Storage. 

Auditeringsmetoder 
Det at have en troværdig distribueret kræver at der bliver lavet audits, som det er 
beskrevet i artiklen “Hvad kendetegner et troværdigt digitalt arkiv?“. 

Alle case studier, som danner referenceramme for projektet, er OAIS-baserede og i højere 
eller mindre grad auditerede ved brug af TRAC/ISO:16363 eller DRAMBORA (se artiklen om 
troværdigt digitalt arkiv). En del af erfaringerne fra case studierne er, at det er svært at 
se, hvordan de distribuerede elementer i en bevaringsløsning skal håndteres i en audit. For 
eksempel kan en udfordring være at inkludere alle distribuerede dele i et audit, hvis dette 
indbefatter fx sky-leverandører som Amazon. 
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Hvem skal kunne bruge referencerammen? 
Mange vil kunne have gavn af referencerammen, da forståelsen af distribuerede elementer 
i digital bevaring er vigtig, når: 

• en ’bruger’ af en bevaringsløsning skal forstå, om det er den rigtige løsning. Her 
kan en ’bruger’ både dække over en dataejer for specifikke data, og det kan være 
en organisation med pligt til at lave langtidsbevaring over dele af deres digitale 
data. 

• en organisation som indgår i et nyt eller et eksisterende samarbejde omkring en 
distribueret løsning til digital bevaring. Her kan der være en interesse både i rollen 
som udbyder af en del af en løsning og som ’bruger’ af en løsning. Det vil sige, at 
det kan have interesse for såvel ledelse og dataejere som arkitekter, udviklere og 
driftsansvarlige. 

• der skal laves audit af en bevaringsløsning. Her vil det være af interesse for 
dataejere, der benytter en løsning, organisationer, som udbyder (dele af) en 
bevaringsløsning, såvel som interne eller eksterne uafhængige organisationer, som 
udfører audits. 

Hvor kan jeg finde mere om referencerammen? 
Der arbejdes stadig på at få oprettet et web-site med referencerammen. Desuden kan du 
finde mere om emnet her: 

• Artikel fra iPres 2014 “Supporting Analysis and Audit of Collaborative OAIS’s by use 
of an Outer OAIS – Inner OAIS (OO-IO) Model” 

• Artikel fra iPres 2013 “Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed 
Digital Preservation” 

• Poster fra iDCC 2013 ”Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed Digital 
Preservation” 

• ‘White paper’ om projektet”Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed 
Digital Preservation” kan rekvireres ved at sende mail til Eld Zierau, Det Kongelige 
Bibliotek 
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Omkostninger – Hvad koster det at bevare digitale samlinger? 
Alex Thirifays, Rigsarkivet, november 2010. Revideret maj 2015. 

Digital bevaring kan være en dyr opgave for en institution, og det er vigtigt at vide, 
hvordan man beregner omkostningerne for bevaringen af sin digitale samling. Prisen for 
at bevare digitale samlinger afhænger af forhold, der ofte hverken er målbare, 
velafgrænsede eller gennemskuelige. Hyppigt står man også over for den udfordring at 
skulle forudsige omkostninger for filformater, systemer og programmer, som ikke 
eksisterer endnu. 

 

Beregning af omkostninger 
For at kunne beregne omkostningerne ved digital bevaring er det ikke nok blot at 
kortlægge området og identificere, hvilke aktiviteter det indbefatter. Det handler i lige så 
høj grad om at opnå enighed om, hvordan området kortlægges så en fælles forståelse kan 
skabes på tværs af bevaringsinstitutioner, samt om, hvad der er kvalitativ bevaring, altså 
forsvarlig, effektiv og nyttig bevaring. Det er ligeledes vigtigt at foretage beregninger, 
som er baserede på erfaringer og på de målbare størrelser som trods alt findes. 

Artiklen svarer således ikke præcist på, hvad det koster at bevare digitalt materiale – det 
er en øvelse som bevaringsinstitutioner verden over stadig udfordres af –, men beskriver 
de metoder, der skal til for at beregne omkostningerne; hvilke områder af digital bevaring 
der koster mest; hvilke faldgruber man bør undgå; og hvilke anbefalinger man bør følge 
for at reducere sine omkostninger. 

Hvad skal prissættes? 
I første omgang skal det område, vi vil kende udgifterne for afgrænses, nedbrydes i 
aktiviteter og beskrives. I anden omgang skal vi finde ud af, hvor meget de forskellige 
opgaver inden for de identificerede aktiviteter koster. 

Digital bevaring blev i 2002 beskrevet på et overordnet plan af en ISO standard (OAIS – 
Open Archival Information Systems – revideret i 2012). Standarden underopdeler digital 
bevaring i seks Functional Entities, og denne opdeling er en god start, dels fordi den er 
bredt anerkendt, og dels fordi den faktisk er ganske udmærket: 
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Enhed Beskrivelse 
Indsamling af digitalt materiale (Ingest) Når data modtages af en 

bevaringsinstitution, bearbejdes det, så 
det bedst muligt kan indgå i 
bevaringsmiljøet. 

Beskrivelse af digitalt materiale (Data 
Management) 

Dokumentation og metadata udarbejdes og 
tilknyttes det digitale materiale så det 
bedre kan genfindes og forstås. 

Bitbevaring (Archival Storage) Det digitale materiale bevares fysisk, 
gerne på flere forskellige geografiske 
lokationer og flere forskellige medietyper 
(fx dvd og harddisk). 

Bevaringsplanlægning (Preservation 
Planning) 

Mens bitbevaring sørger for materialets 
fysiske overlevelse, kigger 
bevaringsplanlægning på materialets 
logiske ditto. Den mest populære metode 
hos biblioteker og arkiver er migrering til 
tidssvarende formater. En anden er 
emulering. 

Administration (Administration) Administration handler om fastlæggelse af 
rammerne for den digitale bevaring samt 
drift og koordinering af den organisation, 
der er bygget op omkring den. 

Tilgængeliggørelse (Access) Mulighed for at tilgå det digitale materiale 
for brugerne, fx på en læsesal eller over 
internettet. 

Beskrivelse af OAIS-modellens seks enheder 

Til hver enhed er knyttet en række opgaver og aktiviteter, som beskriver processerne i en 
bevaringsinstitution. 

OAIS-standarden giver et fint udgangspunkt for afklaring af, hvad digital bevaring består af 
og kan med tilpasninger bruges i opstillingen af en model for omkostninger. 

Udover de direkte omkostninger for den digitale bevaring, fx udgifter til køb af dvd’er, 
skal man tage højde for de indirekte omkostninger. Det kan fx være hvad huslejen er i den 
bygning, den digitale bevaring foregår i. Eller hvad institutionens generelle administration 
og personaleledelse koster 

Hvordan skal der prissættes, og hvordan bør vi udtrykke omkostningerne? 
Når området er kortlagt, og alle omkostninger inkluderet, skal metoden til beregningerne 
bestemmes. 

Typisk prissættes opgaver ved at estimere den tid, det tager at udføre dem, og gange 
dette tal med et lønniveau. Dertil lægges udgifter til indkøb af eventuelt udstyr. 

• Økonomiske faktorer som diskontering, afskrivning og inflation skal herudover også 
indregnes for at sikre et retvisende billede af omkostningerne. 

Det er afgørende at udtrykke omkostningerne på en sammenlignelig måde. Det betyder, at 
vi skal vælge de enheder, der betyder mest for flest: Hvis vi bor i Danmark og kun skal 
sammenligne danske bevaringsinstitutioners omkostninger, vil det være tilstrækkeligt at 
bruge kroner og ører samt den 37 timers arbejdsuge. Skal vi derimod sammenligne tal over 
landegrænser, er det en idé at benytte sig af fx dollar eller euro og se på internationale 
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normer til beregning af fx en arbejdsuge og Generally accepted accounting principles 
(GAAP). I begyndelsen af 2015 afsluttedes et EU-projekt, hvis fokus var netop økonomien 
ved digital bevaring. Projektet stillede et værktøj til rådighed, som kan bruges til at 
sammenligne omkostninger på tværs af institutioner, landegrænser og strategier. 
Værktøjet findes på hjemmesiden Curation Cost Exchange. 

Det er dog ikke kun valg af beregningsmetoder og standardiserede udtryksformer, som 
bestemmer, om vi kan beregne og sammenligne vores tal. 

Parametre for prissætning af digital bevaring 

1. Bevaringskvalitet: Hvilken kvalitet skal bevaringen have? 
Bevaringskvaliteten beskriver, hvilken kvalitet bevaringen skal leve op til: Er det nok at 
bevare digitalt materiale i ét eksemplar på én dvd, som ligger i kosteskabet? Eller skal 
materialet krypteres og bevares på flere forskellige fysiske medier på flere forskellige – 
hemmelige – lokationer? Skal brugerne af de data, der bevares, hjælpes til at forstå 
indholdet vha. udførlig dokumentation? Og skal informationerne være tilgængelige for 
brugerne online? Kan vi nøjes med at bevare data i deres oprindelige formater, eller skal 
vi fremtidssikre adgangen til informationen ved at flytte den over i mere robuste og 
langtidsholdbare bevaringsformater? 

En seriøs model for beregning af omkostninger bør indeholde muligheder for 
differentiering af kvaliteten, idet institutioners forskellige behov fordrer forskellige 
niveauer af bevaringskvalitet. 

2. Bevaringsstrategi: Hvordan skal materialet overleve? 
Et andet afgørende parameter for prisen for digital bevaring er, hvilken bevaringsstrategi 
der vælges. 

De to mest fremherskende bevaringsstrategier, migrering og emulering, er 
væsensforskellige: Migrering fokuserer på at lade den information, som skal bevares, 
overleve ved tilpasning til nye teknologier, mens emulering har til formål at gengive 
informationen ved hjælp af simulering af gammelt software på nyt hardware. 

Fælles for dem er dog, at det er nødvendigt at kunne forudsige, hvordan 
informationsteknologien udvikler sig, og det er en af de faktorer, som gør det svært at 
estimere prisen på digital bevaring. 

3. Bevaringsformål: Hvad skal data bruges til, og hvem skal bruge dem? 
Formålet med bevaringen har også indflydelse på prisen. 

Drejer det sig om informationer om, hvor atomaffald er gemt af vejen, og som skal kunne 
findes frem og forstås om 1.000, ja 10.000 år? Eller er det forskningsdata, der skal 
tilgængeliggøres og anvendes så hurtigt som muligt? 

Som det fremgår af eksemplerne, skal formål og brugergrupper altid defineres, før det er 
muligt at afgøre, hvordan materialet skal behandles, og det parameter bestemmer en 
betydelig del af omkostningerne. 

4. Bevaringsdata: Hvilken type formater skal bevares, og hvad indeholder de? 
Det filformat, som det digitale materiale bevares i, har også betydning for prissætningen. 

Det koster ikke det samme at anskaffe, bevare og tilgængeliggøre simple billedfiler, som 
det koster at håndtere komplekse regneark. Udover at simple filformater sædvanligvis 
fylder mindre end komplekse, så indeholder de også typisk nemmere håndterbart indhold 



Digitalbevaring.dk   2021 

14 
 

end de komplekse filformater. Desuden er de ofte også mere langtidsholdbare, men 
mindre brugervenlige til tilgængeliggørelsesformål. 

Andre parametre vedrørende filformattype har betydning for omkostningerne til digital 
bevaring, fx filformatudbredelse, softwareunderstøttelse, åbenhed, 
dokumentationskvalitet, stabilitet, identificér- og validérbarhed, platformsuafhængighed, 
levetid og genbrugelighed. 

Hvis du har mod på at bygge din egen omkostningsmodel, er en god start at kigge på 4C-
projektets anbefalinger. Hjemmesiden Curation Cost Exchange giver også en god 
gennemgang af, hvilke basiskoncepter man må tage i betragtning, når økonomien ved 
digital bevaring skal vurderes. 

Hvad er dyrest, hvad bør undgås, og hvad kan anbefales? 
Kigger vi på digital bevaring som bestående af de aktiviteter, OAIS-modellen beskriver, 
viser de seneste 15 års undersøgelser, hvilke områder der er dyrest, og de kan derfor give 
os et praj om, hvad vi bør undgå, og hvad vi bør tilstræbe. Det skal bemærkes at 
størstedelen af disse undersøgelser har fokuseret på bevaring ved migrering og altså 
hverken har beregnet udgifter til emulering eller museal bevaring. 

Der er bred enighed om, at de tre områder inden for digital bevaring, som koster absolut 
mest, er: 

1. Modtagelse af digitalt materiale (Ingest). 
2. Bevaringsplanlægning, herunder strategiske valg om det digitale materiales 

læsbarhed over tid, fx migrering til tidssvarende formater eller emulering 
(Preservation Planning). 

3. Tilgængeliggørelse af digitalt materiale – mulighed for at tilgå data for brugerne 
(Access). 

Der er uenighed om, hvilke(t) af de tre områder der er dyrest, og det afhænger også af 
bevaringens formål, men tilsammen kan de snildt nå op over 80 % af de samlede 
omkostninger til digital bevaring. 

Det er derfor vigtigt at holde fokus på disse omkostninger, og ikke mindst på, hvad der kan 
gøres for at minimere dem. Fælles for disse aktiviteter er, at de kræver en hel del 
manuelt arbejde, og derfor er løntunge. Løn kan dermed siges at spille en helt afgørende 
rolle, og maksimal automatisering af opgaver kan derfor være en rigtig god idé, selvom 
det typisk koster mange penge at etablere automatisering. 

Det er mindst ligeså vigtigt at sørge for, at det digitale materiale som indgår i ens samling 
bliver brugt. Genbrug er hvad der giver det digitale materiale værdi. Fokus på materialets 
værdi retfærdiggør altså udgifterne til dets bevaring, og genbrug kan som bekendt 
ligeledes føre til at de bevaringsværdige data ikke blot frigiver deres iboende værdi, men 
også afføder deciderede indtægter. 

Det skal bemærkes, at andre områder inden for digital bevaring, fx bitbevaring, sagtens 
kan være dyrere end de ovenfor nævnte. Dette afhænger af bevaringsinstitutionens 
formål med bevaringen, dens valg af kvalitet (bevaringsniveau), mængden af 
metadataberigelse, tilgængeliggørelseskrav, mm. 

Minimering af omkostninger 
For at minimere omkostningerne er der tre tommelfingerregler, som bør følges (igen 
fokuseres her på migrering). 
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For det første er der altid en økonomisk fordel ved stordrift. Hvis der fx er behov for at 
migrere dele af ens samling til andre, tidssvarende formater, kan der være ræson i enten 
at vente til samme behov opstår for andre formater i samlingen, eller migrere hele 
samlingen med det samme. 

For det andet er der økonomiske fordele ved at standardisere ens samling, så den ikke 
består af for mange forskellige formater. Et eksempel kan være ved modtagelse at 
migrere samtlige billedformater til ét billedformat, som overholder nogle af de 
filformatparametre, der er nævnt ovenfor. Denne strategi er en afart af 
migreringsstrategien, og kaldes normalisering. 

Der er også en økonomisk fordel i at standardisere sin samling i tide. Det kan være endog 
meget dyrt at gøre det for sent. Årsagen til dette er, at hvis man venter for længe, 
risikerer man, at der fx ikke længere findes software til at migrere et format (eksempel: 
WordPerfect), og man vil derfor være nødt til selv at udvikle det. 

Etablerings- og driftsomkostninger til digital bevaring er generelt høje, om end det skal 
bemærkes, at det som regel ikke er lagerplads, der er dyrt, med mindre man fx 
beskæftiger sig med forskning, der genererer enorme mængder data (fx CERN). 

Hvem forsøger at omkostningsbestemme digital bevaring i dag? 
Siden slutningen af 1990’erne, hvor digital bevaring for alvor så dagens lys, har der været 
interesse for at omkostningsbestemme området. Det er dog først inden for de seneste år, 
at en række projekter har forsøgt at opgøre omkostningerne systematisk. 

Kulturministeriet finansierede et projekt, der havde til formål at etablere en model til 
omkostningsberegning af bevaring af digitale materialer, som indehaves af 
kulturarvsinstitutioner. Se mere om projektet på costmodelfordigitalpreservation.dk. 

Målet med projektet var at skabe et grundlag for sammenligning og vurdering af de 
fremtidige omkostningskrav til digital bevaring samt at øge omkostningseffektiviteten af 
aktiviteter, der vedrører digital bevaring. Projektet udførtes af Rigsarkivet og Det 
Kongelige Bibliotek. 

Parallelt hermed findes flere projekter i Europa, som har samme formål, bl.a. i Holland 
(Cost Model for Digital Preservation) og England (LIFE og Keeping Research Data Safe). 

De nævnte projekter forsøger (slutningen af 2010) at undersøge, i hvor høj grad det er 
muligt at ensrette modellerne via enten uformelle eller formelle samarbejder. 

I 2015 afsluttedes 4C-projektet som nævnt. Projektet havde samlet mange af de kræfter, 
der indgik i de ovennævnte projekter. 4C-projektets resultater er formidlet på 
curationexchange.org. 
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Omkostninger – Resume af EU-projektet 4C om omkostningsmodeller 
Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, september 2015. 

Omkostningerne ved digital bevaring er et emne, der bliver mere og mere påtrængende i 
takt med at samfundet bliver stadigt mere digitalt. 4C projektet, også kaldet 
’Collaboration to Clarify the Costs of Curation’, har i to år arbejdet på at kaste lys over 
området for at kunne hjælpe organisationer med at investere mere effektivt i digital 
bevaring. I januar 2015 satte projektet punktum for arbejdet. 

 

‘Collaboration to Clarify the Costs of Curation’ – 4C projektet 

Det stigende fokus på omkostningerne til digital bevaring fik i 2013 13 partnere fra 7 
forskellige lande til at gå sammen i et projekt for at belyse økonomien bag digital 
bevaring. Projektet hed Collaboration to Clarify the Costs of Curation. I daglig tale også 
kaldet 4C. 

Drivkraften bag projektet var et ønske om at forstå økonomien ved digital bevaring og 
klarlægge forholdet mellem omkostninger og udbytte ved at bevare digitale materialer. 
Formålet med det hele var, at hjælpe institutioner til at investere mere effektivt i digital 
bevaring. 

4C projektet blev finansieret af midler fra EU. Det løb over to år og projektet sluttede 
planmæssigt i begyndelsen af 2015. 

Resultater 
4C resulterede i en lang række produkter, der på hver sin måde bidrager til at belyse 
økonomien ved digital bevaring. Blandt produkterne er der bl.a. modeller, værktøjer og 
en lang række rapporter. Udover de konkrete produkter, har 4C projektet gennem 
projektperioden etableret et netværk af personer og organisationer med interesse i 
bevaringsøkonomi. Idéen er at netværket kan fremme diskussion og videndeling yderligere 
via hjemmesiden The Curation Exchange. 
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Tabellen nedenfor giver et overblik over de vigtigste produkter fra 4C projektet. 

Cost Comparison Tool 
Et værktøj til at analysere og visualisere en organisations omkostninger digital bevaring. 
Værktøjet giver også mulighed for at sammenligne egne omkostningstal med tal fra 
andre organisationer. Man vælger selv graden af anonymisering. 
Model over ’Basic Cost Concepts’ 
En model over de centrale koncepter og mekanismer man skal kende, for at kunne 
forstå økonomien ved digital bevaring. Modellen indeholder også en liste over 
elementer, der kan bruges til at udvikle en omkostningsmodel til estimering af 
omkostninger kaldet ’the Gateway Specification’. 
Digital Curation Sustainability Model (DCSM) 
En model, der beskriver vejen mod økonomisk bæredygtig digital bevaring. Modellen er 
både en referenceramme og et ledelsesværktøj for institutioner, der ønsker økonomisk 
bæredygtig digital bevaring. 
Cost Drivers 
En serie af rapporter der kortlægger hvilke indirekte økonomiske determinanter, der 
påvirker prisen på bevaring. Rapporterne beskriver bl.a. den rolle som risici, 
troværdighed, kvalitet og omdømme spiller i den samlede økonomi. 
Overblik over omkostningsmodeller 
En rapport, der giver et overblik over eksisterende omkostningsmodeller. Rapporten 
opremser styrker og svagheder ved de enkelte modeller og vejleder om hvilke områder 
og situationer de især egner sig til. 
Overblik over firmaer 
Et overblik over firmaer der arbejder med digital bevarings. For hvert firma er der en 
beskrivelse af firmaets services og produkter. 
Litteraturoversigt 
Litteraturlisten er en samlet oversigt over litteratur, der på den ene eller anden måde 
berører bevaringsøkonomi. Listen indeholder også en oversigt med projekter og 
initiativer om økonomien ved digital bevaring. 
Ordbog (Engelsk) 
Alfabetisk liste, der forklarer en række ord og begreber vedrørende bevaringsøkonomi. 

 Oversigt over 4C projektets vigtigste produkter 

4Cs produkter er af meget forskellig karakter. Nogle er rene vidensprodukter, andre er 
modeller, der udgør en fælles referenceramme for et bestemt område. Andre igen er 
konkrete værktøjer udviklet til at understøtte konkrete opgaver. Ligesom der er 
forskellige typer af produkter, henvender de sig også til forskellige målgrupper. Nogle 
henvender sig til ledere på forskellige niveauer. Andre henvender sig til 
bevaringsplanlæggere og dataforvaltere, mens andre adresserer teoretikere og teknikere. 
Der er med andre ord tale om et bredt spektrum af produkter, der tjener forskellige 
formål og henvender sig til forskellige målgrupper i og udenfor en bevaringsorganisation. 

Alle produkterne fra projektet er samlet på hjemmesiden The Curation Exchange. 

Projektet er slut – arbejdet fortsætter! 
Driften af af Curation Exchange platformen overtages af et samarbejde mellem en række 
interesseorganisationer inden for digital bevaring: Digital Preservation Coalition (DPC), 
Nestor, KEEP Solutions og NWO. Samtidig får de ansvaret for at opretholde det netværk af 
personer og organisationer med interesse bevaringsøkonomi, som er blevet stablet på 
benene under projektet. Det betyder, at det arbejde som projektet har startet, kan leve 
videre selvom projektet slutter. 
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Mere om 4C projektet  
4C projektet begyndte 1. februar 2013 og sluttede 31. januar 2015. Projektet havde 13 
partnere fra 7 europæiske lande. Fra Danmark deltog Det Kongelige Bibliotek og 
Rigsarkivet. Projektet blev støttet af EU under 7th Framework programme for research 
and technological development and demonstration activities under ICT-2011.4.3. 

Man kan læse meget mere om 4C og projektets resultater på The Curation Exchange eller 
4C projekts hjemmeside. 

Se også mere om omkostninger ved digital bevaring i artiklen “Hvad koster det at bevare 
digitale samlinger?”. 
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Planlægning – Hvordan laver man en bevaringsplan? 
Gry Vindelev Elstrøm, Statsbiblioteket, maj 2011. Revideret januar 2012 og april 2015. 

Alle samlinger, der ønskes bevaret digitalt, bør have en bevaringsplan. Bevaringsplanen 
indeholder en beskrivelse af samlingen og beskriver de konkrete handlinger, der skal ske 
med samlingen for at bevare den bedst muligt. 

 

Hvad er en bevaringsplan? 
Når man planlægger langtidsbevaringen af en digital samling, er det vigtigt at danne sig et 
overblik over samlingen og dens indhold, så man lettere kan beslutte, hvordan samlingen 
bedst bevares. Bevaringsplanen skal føre strategien for digital bevaring ud i livet og 
omsætte de overordnede formuleringer omkring valg af bevaringsstrategi, 
ansvarsfordeling, brug af metadata mv. til praksis. 

Bevaringsplanen omhandler den enkelte samling og skal være så detaljeret, at planen for 
bevaringen umiddelbart kan føres ud i livet. Samtidig skal den afspejle de beslutninger, 
der vedrører bevaringen af samlingen på langt sigt og på overordnet niveau. Det er i 
bevaringsplanen, at de beslutninger, der træffes om samlingen, noteres ned. Strategi og 
politik for digital bevaring omfatter institutionens overordnede valg for det digitale arkiv 
og beskriver institutionens prioriteringer for den digitale bevaring generelt. På 
institutioner, der ejer en mængde samlinger, der er forskellige, hvad angår størrelse, 
formater, vigtighed mm., kan det være en fordel at udarbejde en bevaringsplan for hver 
enkelt af disse samlinger. 

Hvad kan bevaringsplanen indeholde? 
I bund og grund skabes en bevaringsplan, for at man kan svare på spørgsmålene: Hvad skal 
der ske med samlingen, hvornår skal der handles, og hvordan skal der handles, så 
samlingen bevares bedst muligt længst muligt? Bevaringsplanen skaber et overblik over de 
informationer, der er nødvendige for at kunne tage de mest optimale beslutninger for den 
digitale samling. 

For at sikre, at alle elementer i den digitale bevaring tænkes ind i bevaringsplanen, kan 
man vælge at skabe sin bevaringsplan ud fra de elementer i OAIS-modellen, der vedrører 
selve de digitale objekter (dvs. Information Packages). Objekterne i en samling kan 
beskrives ud fra de tre begreber SIP (Submission Information Package), AIP (Archival 
Information Package) og DIP (Dissemination Information Package): 



Digitalbevaring.dk   2021 

20 
 

• inden indlemmelse (ingest) i arkivet genereres (af en producent eller af arkivet 
selv) en SIP; 

• i forbindelse med indlemmelse skabes en AIP, 
• og for at formidle en samling skabes en DIP. 

Denne opdeling kan gøre det nemmere at beskrive i bevaringsplanen, hvilke beslutninger 
der skal tages, og hvilke handlinger der skal planlægges i de forskellige faser af 
bevaringen. Fokus vil ligge på AIP, men beslutningerne om, hvad der skal ske med en 
samling inden indlemmelse og efterfølgende ved formidling af objektet ud af arkivet, vil 
kunne påvirke de beslutninger, der træffes om bevaringen, da bevaring altid har som et af 
sine hovedformål at sikre adgang til de digitale materialer over tid. 

Beskrivelse af samlingens indhold 
En bevaringsplan kan typisk indledes med en detaljeret beskrivelse af samlingens indhold 
og historik for samlingen. Samlingens størrelse, formater, antal objekter, metadata, 
samlingsejer, status, ophav mv. kan opsummeres her. Det er også her, man kan notere, 
om samlingen er enkeltstående, del af en større samling (som muligvis er placeret et 
andet sted) eller fx indkommer løbende. 

Den indledende informationsopsamling sker, for at man opnår en forståelse af, hvilken 
samling man har med at gøre. 

Strategi og politik omsat til praksis 
Udgangspunktet for at kunne træffe beslutninger om bevaringen af samlingen er at gøre 
sig klart, hvordan man konkret vil omsætte politikkens og strategiens beslutninger og 
principper til at gælde for den specifikke samling, man er ved at udarbejde en 
bevaringsplan for. Her kommer fx strategiens beslutninger om bitbevaring og logisk 
bevaring i spil. 

Man skal bl.a. træffe beslutninger om, i hvor mange kopier og hvor samlingen skal 
bevares, og om samlingen skal migreres til et andet format inden indlemmelse i arkivet. 
Man skal overveje, hvornår det vil være passende at migrere samlingen efter indlemmelse 
i arkivet, eller i hvert fald have en plan for hvordan man overvåger samlingen i forhold til 
teknologi og både nutidige og fremtidige brugere, så man sikrer, at der kan handles i tide. 
Herudover skal der tages stilling til, hvordan samlingen skal overvåges, fx ved hjælp af 
stikprøver (logisk bevaring) eller checksummer (bitbevaring), og man skal notere sig, om 
data i samlingen er karakteriserede og validerede mm. Et vigtigt element i 
bevaringsplanen er en tydelig markering af, hvem der er ansvarlig for hvilke beslutninger 
og handlinger hvornår. 

Værktøjer til ”preservation planning” 
Internationalt arbejdes der på at skabe værktøjer, der kan lette og automatisere de 
beslutninger, der skal tages for at bevare en samling. Værktøjerne inden for ”preservation 
planning” forsøger at svare på, hvornår og om en samling skal migreres og i givet fald til 
hvilket format og hvordan. Plato er et af disse værktøjer, hvor man ved at besvare en lang 
række spørgsmål om samlingen, bliver vejledt omkring den mest optimale strategi for 
bevaring. De værktøjer, vi har fundet, er dog stadig under udvikling og viser sig temmelig 
uoverskuelige i brug. Derfor kan en håndholdt løsning med en opdateret bevaringsplan i 
dokumentform kombineret med løbende teknologi-overvågning være en mere farbar vej 
for de fleste, indtil et færdigudviklet ”preservation planning” produkt foreligger. 

Omkostningsestimering 
Hvis man ikke på institutionen har et centralt sted, hvor man noterer 
omkostningsestimering for samlingen ned, kan det være en god idé at lave et afsnit i 
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bevaringsplanen, der beskriver, hvilke omkostninger ved bevaring af samlingen man kan 
forestille sig. Man kan eventuelt også lave et overslag over, hvilke omkostninger der vil 
være ved at klargøre samlingen til bevaring og indlemme samlingen i arkivet, og man kan 
forsøge at beregne, hvad det vil koste at stille samlingen til rådighed for brugerne i et 
format, der er egnet til formidling. Læs mere om omkostningsberegning her. 

Tilgængeliggørelse 
Overvejelser og beslutninger omkring tilgængeliggørelse og formidling af samlingen kan 
noteres i bevaringsplanen, da beslutninger herom kan have indflydelse på de beslutninger, 
der angår bevaringen. Her skal man gøre sig klart, hvilken proces der skal sættes i gang for 
at skabe en DIP (Dissemination Information Package). Der skal fx tages stilling til, om 
bevaringsformatet er det samme som formidlingsformatet, hvilke rettigheder og 
adgangsbetingelser der knytter sig til samlingen, og hvilke brugergrupper der kan have 
interesse i at have adgang til samlingen. 

Revision af bevaringsplan 
Det er vigtigt at sikre jævnlig opdatering af planen. Hvor institutionens politik og strategi 
for digital bevaring typisk vil blive opdateret årligt eller hvert andet år, skal 
bevaringsplanen opdateres, så snart der træffes nye beslutninger, og så snart beslutninger 
føres ud i livet, dvs. hver gang der sker ændringer i forhold til samlingen. 

Den ovenfor skitserede bevaringsplan vil være meget omfattende, og her opfattes hver 
samling i arkivet som en unik og selvstændig samling, der skal bevares. Man kan vælge at 
opdele arbejdet med at planlægge bevaringen i andre områder og faser end de nævnte. 
Det kan være, at man vælger at arbejde med omkostningsestimering for alle arkivets 
samlinger under ét, eller at man vælger at holde alt om tilgængeliggørelse ude af sin 
bevaringsplan. Tanken med en samlet og omfattende bevaringsplan er at sikre, at ingen 
informationer om samlingen drukner i arkivets samlede mængde af informationer. 

Få mere information 
Hvis du vil vide mere, så læs de følgende case-studies om bevaringsplanlægning 

From TIFF to JPEG 2000? Preservation Planning at the Bavarian State Library Using a 
Collection of Digitized 16th Century Printings af H. Kulovits, A. Rauber, A. Kugler, M. 
Brantl,T. Beinert og A. Schloger. 

Digital Folklore Preserved for the Future. A Case Study of the Use of Planets in Preserving 
the Digital Collection of the Danish Folklore Archives, The Royal Library, Denmark af L. 
Chivers, M. Holm Pedersen, T. Hejlskov Larsen og E. Warburg. 

En lidt alternativ introduktion til, hvorfor bevaringsplanlægning er så vigtigt, kan ses i 
tegnefilmen ”Team Digital Preservation and the Arctic Mountain Adventure”, som bl.a. 
nogle af folkene bag Planets-projektet om langtidsbevaring har været med til at lave. 
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Politik og strategi – Hvordan laver man en bevaringspolitik og -strategi? 
Gry Vindelev Elstrøm, Statsbiblioteket, november 2010. Revideret januar 2012, februar 
2013, april 2015 og marts 2019. 

Et godt udgangspunkt for den digitale bevaring er at have styr på rammer, principper og 
prioriteringer for institutionens digitale bevaring. Men hvordan får man det? Det er her, 
man har behov for en politik, en strategi og en plan for den digitale bevaring. 

 

Behovet for digital bevaring stiger 
Digital bevaring er et forholdsvis nyt område for mange institutioner. Igennem det sidste 
årti er der blevet genereret mere og mere digitalt materiale, og der er nu samlinger af fx 
kulturarv, der kun findes digitalt. Der er derfor behov for at strukturere arbejdet med 
både adgangen til de digitale samlinger og selve bevaringen af de digitale samlinger. 
Udgangspunktet for en institutions bevaring af digitalt materiale bør være at nå til 
enighed om en politik og en strategi for den digitale bevaring. 

International inspiration 
Igennem de seneste år har mange arkiver, biblioteker og andre ejere af digitale samlinger 
rundt om i verden udviklet politikker og strategier for den digitale bevaring. Da 
problemstillingen omkring digital bevaring er relativt ny for mange institutioner, starter 
man ofte helt fra bunden med at udvikle egne politikker og strategier. Efterhånden er der 
internationalt et stort antal politikker og strategier, som kan inspirere og danne grundlag 
for arbejdet med at udvikle egen politik og strategi for digital bevaring. 

Model for udvikling af politik og strategi for digital bevaring 
Den britiske organisation JISC, der arbejder for at udbrede brugen af digitale teknologier, 
udgav i 2008 en rapport om det at lave politik/strategi for digital bevaring. Rapporten er 
baseret på en analyse af en lang række politikker og strategier for digital bevaring. 
Rapporten indeholder en model for, hvordan en politik eller strategi for digital bevaring 
kan være bygget op, og hvilke elementer den bør indeholde. 

Det nu afsluttede projekt, SCAPE, som arbejdede med digital bevaring, fokuserede også på 
udviklingen af politikker og strategier for digital bevaring og lavede et Catalogue of Policy 
Elements, hvor det er muligt at få inspiration til udviklingen af politik og strategi for 
digital bevaring. 
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Elementer i en politik og strategi 
JISC anbefaler i rapporten, at en politik (policy) for digital bevaring kan indeholde 
følgende elementer: 

1. Principerklæring om vigtigheden af politikken i forhold til organisationen. 
2. Beskrivelse af hvordan politikken passer ind i den organisatoriske kontekst, fx 

hvordan den passer sammen med organisationens strategier og politikker på andre 
områder. 

3. Beskrivelse af formål og mål med den digitale bevaring. 
4. Beskrivelse af hvilket indhold politikken dækker. 
5. Identifikation af hvilke procedurer der gør politikken pålidelig, og hvilke 

forpligtelser politikken tager på sig. 
6. Beskrivelse af retningslinjer og implementering, herunder udvikling af en strategi 

der beskriver retningslinjer for bevaringen og implementeringen mere præcist. 
7. Ordforklaring. 
8. Versionskontrol af dokumentet selv. 

JISC-rapporten forklarer, at punkt 6, retningslinjer og implementering af politikken, kan 
splittes ud i sit eget dokument, nemlig i en strategi for digital bevaring. 

De tre niveauer – politik, strategi og plan 
I forlængelse af JISC-rapportens anbefalinger kan man vælge at definere tre niveauer af 
dokumenter, der er nødvendige for arbejdet med at sikre den digitale kulturarv, nemlig 
politik, strategi og plan. Der er også organisationer, der skriver politik og strategi sammen 
i ét dokument, men vi vælger her at beskrive opdelingen, idet både Det Kongelige 
Bibliotek og Statsbiblioteket har valgt at arbejde med politik og strategi. 

Politik 
Politikken forstår vi som det dokument, der sætter rammerne for den digitale bevaring. 
Politikken sætter den digitale bevaring ind i en organisatorisk kontekst, dvs. politikken gør 
klart, hvor den placerer sig i komplekset af institutionens andre politikker og strategier. I 
politikken kan hovedprincipperne for den digitale bevaring beskrives; man kan sætte 
rammerne for, hvilket materiale politikken dækker; man kan også kort beskrive, hvordan 
institutionen forventer at finansiere den digitale bevaring; og man kan beskrive, hvordan 
institutionen forventer at håndtere risici. 

Strategi 
Strategien definerer vi som det dokument, der ud fra rammerne i politikken fastlægger 
prioriteringer, principper og valg i forhold til institutionens digitale bevaring. Samtidig 
viser strategien vejen til implementering af de valgte principper og retningslinjer. 

I strategien kan man fx beskrive: 

• hvilke samlinger der skal bevares 
• hvilke formattyper man vil benytte 
• hvordan man vil arbejde med metadata 
• hvordan man vil holde sig opdateret omkring den teknologiske udvikling 
• hvilke konkrete bevaringsstrategier (fx emulering eller migrering) man vælger at 

benytte 
• hvordan man vil arbejde med at implementere standarder 
• hvordan man begrænser adgangen eller arbejder for at udvide adgangen til den 

digitale samling 
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Strategien skal klarlægge principper og prioriteringer og er dermed mere konkret end 
politikken. Indholdet i strategien bør være så præcist, at det er muligt at lave planer for 
bevaring af de enkelte samlinger ud fra strategiens punkter. 

Plan 
Det tredje niveau i arbejdet med den digitale bevaring er planen eller planerne for, 
hvordan man vil bevare de enkelte digitale samlinger. Man laver planerne, så de fører de 
prioriteringer og principper, der er fastlagt i strategien, ud i livet.  Man bør typisk lave en 
plan for hver digitale samling, man har i arkivet. Planen kan indeholde information om 
samlingen, fx: 

• størrelse 
• formattype(r) 
• metadata 
• antal filer 
• hvem der ejer samlingen 
• hvordan bevaringen skal foregå 
• hvem der har adgang til den arkiverede samling 

Planen bliver udgangspunkt for den almindelige pleje og vedligeholdelse af den digitale 
samling. 

Rækkevidde af politik og strategi 
Udviklingen i teknologier og mængden af digitalt materiale, der skal bevares, går 
hurtigere, end vi umiddelbart kan forestille os, og hurtigere end vi kan tage højde for i en 
politik eller strategi for digital bevaring. I princippet skal politikken og strategien 
selvfølgelig stræbe mod at bevare de digitale samlinger for evigt eller i hvert fald for de 
næste 100 år, men det er en næsten umulig opgave at definere pga. den hurtige udvikling. 
Selvfølgelig skal den lange bevaring være sigtet for politikken og strategien. Samtidig bør 
politikken og strategien dog være formuleret sådan, at man skaber det bedst mulige 
grundlag, rammer og principper for at reagere hurtigt, fornuftigt og konsekvent på 
ændringer i teknologi, samlinger og omverden. På den måde skaber man forudsætninger 
for digital bevaring på langt sigt. Frekvensen af revision og opdatering af både politik, 
strategi og plan bør derfor være relativt høj, fx årlig. 

Offentligt tilgængelig 
Hvis man vil vise sin omverden (brugere, opdragsgivere m.fl.), at man har styr på sin 
digitale samling og måske endda kvalificere til at blive såkaldt Trustworthy Digital 
Repository bør i hvert fald politikken for digital bevaring være offentligt tilgængelig fx på 
institutionens hjemmeside. Offentliggørelse af politik og strategi handler også om 
synliggørelse og muligheden for at bidrage til og deltage i debatten om den digitale 
bevaring både nationalt og internationalt. Politikken og strategien bør af denne grund også 
oversættes til engelsk. 

Eksempler på politikker og strategier 
Det Kgl. Bibliotek: Politik for digital bevaring (2019) 

Det Kgl. Bibliotek: Strategi for digital bevaring (2019) 

Rigsarkivets strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier (2015) 

The National Library of Australia: Digital Preservation Policy (4th edition (2013) 

British Library: British Library Digital Preservation Strategy (2013)  
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Risikostyring – Risikostyring i digital bevaring 
Colin S. Rosenthal, Statsbiblioteket, november 2010. Revideret august 2012 og januar 
2015. 

Enhver samling af digitalt materiale kan rammes af forskellige forhold, som kan true 
samlingens eksistens. Det er derfor vigtigt at lave en risikoanalyse for at monitorere de 
mulige trusler og på grundlag af denne lave risikostyring, så man kan håndtere truslerne, 
når de opstår. 

 

Hvorfor fokusere på risici? 
Det er vigtigt, at man på forhånd er opmærksom på de eventuelle risici, der kan opstå i 
forbindelse med bevaringen af en digital samling, og at der tages højde for risici i 
institutionens politik og strategi for digital bevaring. En risikoanalyse giver flere fordele: 

1. Fokus – med risikoanalysen sættes fokus på de områder, hvor der er et reelt behov, 
frem for at man bruger for mange kræfter på opgaver, som er mindre vigtige. 

2. Fuldstændighed – en god risikoanalyse dækker alle de aspekter af organisationen, 
som kan have effekt på dens evne til at bevare materialet – ikke kun de tekniske, 
men også de organisatoriske aspekter 

3. Fortrolighed – de fleste virksomheder og organisationer anvender allerede 
risikoanalyser i andre sammenhænge, fx bruges standarder som DS484 og ISO27001 
til at styre it-sikkerheden. Den viden, som er opnået herigennem, kan genbruges i 
forbindelse med digital langtidsbevaring. 
 

Standardværktøj 
Vælger man at benytte et standardværktøj til risikoanalysen, opnås samtidig adgang til 
den fælles viden, som er opbygget i internationalt regi. Der findes flere værktøjer til 
risikoanalyse. De mest anvendte inden for digital bevaring er DRAMBORA-værktøjet, som 
beskrives nærmere herunder, TRAC, som står for ”Trustworthy Repositories, Audit & 
Certification (TRAC): Criteria and Checklist” og ISO 16363 “Space data and information 
transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories. 

Risikoanalyse med værktøjet DRAMBORA 
DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment) er udarbejdet af 
Digital Curation Centre i Edinburgh i samarbejde med flere europæiske 
nationalbiblioteker, arkiver, og bevaringseksperter. DRAMBORA bygger på 
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standardbegreberne i risikoanalyse, men fokuserer specielt på de opgaver og udfordringer, 
der relaterer sig til digital langtidsbevaring. 

Trin i DRAMBORA-processen 
DRAMBORA nedbryder arbejdet med risikoanalyse i følgende seks trin: 

1. Identifikation af den organisatoriske kontekst 
2. Dokumentation af politik og procesmæssige rammer 
3. Identifikation af aktiviteter, aktiver, og deres ejere 
4. Identifikation af risici 
5. Vurdering af risici 
6. Styring af risici 

 
Tilpasset til digital bevaring 
Dette adskiller sig ikke meget fra mere generelle risikoanalyse-værktøjer. Men DRAMBORA 
tilbyder desuden nogle specifikke tilpasninger til digital bevaring ved at identificere otte 
organisatoriske områder, som bruges til at klassificere aktiviteter, aktiver og risici: 
 

Driftsområder Støtteområder 
Erhvervelse Organisation og 

styring 
Bevaring Bemanding 
Metadata Økonomi 
Adgang Teknisk infrastruktur 

De otte organisatoriske områder, som DRAMBORA anvender i risikostyring 

Med DRAMBORA værktøjet vejledes man gennem en risikoanalyse-proces, som identificerer 
og adresserer alle disse områder. 

Kan jeg anvende DRAMBORA til risikoanalysen? 
DRAMBORA er et relativt nemt værktøj at anvende. Forfatterne til værktøjet estimerer, at 
en analyse med DRAMBORA kan gennemføres i løbet af ca. 40 mand-timer, hvilket dog nok 
er lidt vel optimistisk. DRAMBORA kræver, at organisationens politik og processer på en 
lang række områder kan dokumenteres, og man vil derfor ofte i praksis være nødt til at 
lave et forprojekt for at udarbejde denne dokumentation. Selv når dokumentationen 
foreligger, er det tidskrævende at samle og organisere den, inden man kan gå i gang med 
selve analysen. 

Fordele ved DRAMBORA 
Men ved at gennemgå denne proces opnår man store fordele i form af: 

• Risikostyring: Udarbejdelsen af et register over risici giver et kraftfuldt redskab til 
at holde styr på truslerne mod dine data. Risikostyring bør være en løbende proces, 
som sikrer, at man hele tiden prioriterer ressourcerne på de vigtigste områder. 

• Troværdighed: Med en risikoanalyse bekræftes både over for organisationen og 
omverdenen, at man er i stand til at bevare data over lang tid – trods tekniske og 
organisatoriske forandringer. 

• Certificering: Der arbejdes internationalt på at opbygge standarder for 
certificering af digitale arkiver. Det betyder, at man på sigt vil kunne få foretaget 
en ekstern revision (et audit) af organisationens risikoanalyse og -styring og 
gennem denne opnå en certificering, som kan være med til at øge interessenternes 
tillid til organisationen. 
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Læs mere om organisationen som troværdigt digitalt arkiv (Trustworthy digital repository) 
i artiklen “Troværdighed – Hvad kendetegner et troværdigt digitalt arkiv?“. 

Referencer 
DRAMBORA 

TRAC 

ISO 16363 
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Standard – Hvad er OAIS-modellen, og hvorfor er den vigtig? 
Bolette A. Jurik, Statsbiblioteket, november 2010. Revideret marts 2011 og december 
2014. 

OAIS er en reference-model for arkivsystemer til digital bevaring. Når et bevaringssystem 
bruger modellen, giver det en vis sikkerhed for, at systemet opfylder kravene til 
langtidsbevaring. 

 
 

Hvad er et OAIS? 
Systemer til digital bevaring laves oftest i overensstemmelse med ‘Reference Model for an 
Open Archival Information System (OAIS)’ (CCSDS, 2012). Et OAIS er et arkiv, forstået som 
en organisation af systemer og mennesker, som har påtaget sig ansvaret for at 
langtidsbevare information og gøre det tilgængeligt for en slutbrugergruppe. ‘Lang tid’ 
betyder længe nok til, at arkivet er nødt til at tage højde for effekterne af skiftende 
teknologier og for skiftende brugergrupper. OAIS Reference Model er reviewet og godkendt 
som en ISO-standard (International Organization for Standardization – ISO). 

Rundt om OAIS 
I et OAIS-arkivs omgivelser finder man nogle producenter (producers) af det digitale 
materiale, som skal bevares i systemet. Systemet er desuden afhængigt af drift og ledelse 
(management) af systemet og af brugerne (consumers) af det digitale materiale fra 
systemet. 

 

Ledelsen fastsætter mål for systemet, og det er også her, midlerne til at understøtte 
systemet indhentes og administreres. Brugerne kan være såvel nutidige som fremtidige. 

OAIS-arkivets rolle 
En organisation, som varetager et OAIS, påtager sig et stort ansvar. Organisationen skal 
forhandle sig frem til tilstrækkelig information fra producenter, sikre langtidsbevaring af 
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informationen og gøre den bevarede information tilgængelig for slutbrugergruppen. Den 
skal følge de politikker og procedurer, som sikrer, at informationen bevares, og som 
muliggør videregivelse af information som autentiske kopier af originalen, eller som kan 
føres tilbage til originalen. 

OAIS-information 
Materialet i et OAIS gemmes som ‘informationspakker’. En informationspakke indeholder 
dels den information, som skal bevares, repræsenteret af en form for data (Content 
Information), og dels bevaringsbeskrivelses-information (Preservation Description 
Information), som gør det muligt for slutbrugerne at forstå de gemte data. For at kunne 
finde de rigtige informationspakker igen, knyttes de sammen med beskrivende 
informationer (Descriptive Information about Package). 

 

Der er tre forskellige typer informationspakker, nemlig Submission Information Package 
(SIP), Archival Information Package (AIP) og Dissemination Information Package (DIP). De 
tre varianter repræsenter de forskellige informationer, der er brug for ved hhv. 
modtagelse, lagring og adgang til informationerne. 

OAIS Functional Model 
I den funktionelle model er OAIS delt op i seks funktionelle enheder, som illustreret øverst 
på siden: 

• Ingest (modtagelse) håndterer modtagelsen af informationspakker fra 
producenterne. 

• Archival Storage (lagring) sørger for bitbevaring af informationspakkerne, dvs. 
bevaring af de bits, der udgør filerne. 

• Preservation Planning (bevaringsplanlægning) overvåger miljøet i OAIS’et og står 
for den generelle bevaringsplanlægning, herunder logisk bevaring, som handler om 
forståelighed og brugbarhed af det digitale materiale. 

• Data Management (datastyring) sørger for, at det er muligt at udfylde, 
vedligeholde og tilgå både deskriptive informationer, som identificerer og 
dokumenterer informationspakkens indhold, og administrative data, som bruges til 
at styre arkivet. 

• Access (adgang) giver slutbrugeren mulighed for at tilgå den information, der er 
gemt i arkivet. 

• Administration (administration) gør det muligt at styre hele arkivsystemet. Her er 
funktioner til at overvåge systemet og til at opdatere indholdet i arkivet. Det er 
også her ansvaret for overholdelse af standarder og politikker samt kundesupport 
ligger. 
 

Trustworthy Digital Repository 
Hvordan sikrer man, at ens bevaringssystem lever op til OAIS-modellen i praksis? Hvordan 
sikrer man, at systemerne lever op til forventningen om at bevare den information, man 
har lovet at bevare? Trustworthy Repositories, Audit & Certification (TRAC): Criteria and 
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Checklist (CRL, 2007) og DRAMBORA-værktøjet (DigitalPreservationEurope, 2008) beskriver 
de kriterier, som et system skal leve op til for at kunne certificeres som et Trustworthy 
Digital Repository. Checklisterne bygger på OAIS anbefalingen.  Læs mere om DRAMBORA-
værktøjet i artiklen Risikostyring i digital bevaring. 

Planets Functional Model 
Fra 2006 til 2010 deltog det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i et EU-projekt om 
digital bevaring sammen med en række europæiske universiteter, biblioteker, arkiver og 
kommercielle partnere. Projektet hed Planets (Preservation and Long-term Access through 
Networked Services), og det primære mål var at udvikle praktiske services og værktøjer til 
at hjælpe med at sikre langtidsbevaring af digitale kulturelle og videnskabelige 
materialer. 

Et af resultaterne blev en ‘Planets Funktionel Model’ for digital bevaring, som kan bruges 
som et supplement til OAIS-modellen (Barbara Sierman, 2010). Modellen identificerer tre 
centrale bevaringsfunktioner, nemlig Preservation Watch, Preservation Planning og 
Preservation Action. Du kan læse mere om Planets Functional Model på her. Planets-
arbejdet fortsættes i Open Preservation Foundation, som arbejder for at skabe løsninger 
og værktøjer til digital langtidsbevaring. 

Læs mere 
Læs mere om brug af OAIS-modellen i artiklen ”Distribueret digital bevaring – en 
referenceramme” som blandt andet introducerer ”Outer OAIS – Inner OAIS-modellen”. Du 
kan også læse mere om relaterede standarder, som fx 

• PREMIS, der er en standard for bevaringsmetadata, som bruges i en lang række 
internationale projekter og værktøjer. 

• PAIS (Producer-Archive Interface Specification), som er en standardmetode til 
formelt at definere de digitale informationsobjekter, som overføres fra 
producenter til arkiv og til effektiv pakning af objekterne som SIPs. Standarden er 
under udvikling. 
 

Bibliografi 
Evaluation of Preservation Planning within OAIS, based on the Planets Functional Model, 
Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek) og Paul Wheatley (British Library) 2010 

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), recommended practice, 
CCSDS 650.0-M-2, The Consultative Committee for Space Data Systems, June 2012 

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems — Open archival information 
system (OAIS) — Reference model 

Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist, CRL, The Center 
for Research Libraries and OCLC Online Computer Library Center, Inc., 2007 

DRAMBORA Interactive, DigitalPreservationEurope, Digital Curation Centre, 2008 

Producer-Archive Interface Specification (PAIS), recommended standard, CCSDS 651.1-B-1, 
The Consultative Committee for Space Data Systems, February 2014 

ISO/DIS 20104 Space data and information transfer systems — Producer-Archive Interface 
Specification (PAIS) 
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Troværdighed – Hvad kendetegner et troværdigt digitalt arkiv? 
Gry V. Elstrøm og Jette G. Junge, Statsbiblioteket, maj 2012. Revideret februar 2015. 

Hvordan bliver man et troværdigt digitalt arkiv? Hvad indebærer det, og har det nogen 
betydning? 

 

 

Trustworthy Digital Repository, eller på dansk: Troværdigt digitalt arkiv 
Betegnelsen ’Troværdigt digitalt arkiv’ (Trustworthy Digital Repository, ofte forkortet 
TDR) udspringer af et ønske om at bevare digitale samlinger bedst muligt og så sikkert som 
muligt på lang sigt. For at kunne gøre det skal mange forskellige faktorer være opfyldt – 
ikke bare rent it-mæssigt, men også i forhold til organisationens strategi, politik og 
budgetter, kompetencer i organisationen mv. At være et ’troværdigt digitalt arkiv’ kræver 
regelmæssige revisioner (herefter kaldet audits) af hele organisationen og 
arbejdsprocesserne omkring bevaringen af de digitale samlinger. 

Et ’repository’ er mere end bare et arkiv 
Ordet ’arkiv’ eller ’repository’ betegner i denne sammenhæng ikke bare selve samlingen 
og de medier, hvor samlingerne bevares, men rækker langt bredere og dækker over hele 
organisationens opbygning, de processer, der vedrører bevaringen af de digitale samlinger 
samt den it-mæssige infrastruktur. Begrebet svarer til OAIS-modellens definition af et 
arkiv. 

Et ’troværdigt digitalt arkiv’ forstår og håndterer løbende risici og trusler mod dets 
systemer. Konstant overvågning, planlægning og vedligehold af samlingerne er en del af 
det daglige arbejde med at langtidsbevare digitale samlinger. Det betyder også, at det at 
være et ’troværdigt digitalt arkiv’ ikke er noget, man er for evigt, når denne status først 
er opnået. For at vedblive at være et ’troværdigt digitalt arkiv’ skal institutionen 
gennemgå periodiske audits af arkivet. 

Hvordan bliver man et ’troværdigt digitalt arkiv? 
Mange større bevaringsinstitutioner har et ønske om at kunne certificere sig som et 
’troværdigt digitalt arkiv’. I 2012 udkom en ISO-standard (ISO 16363), ”Space data and 
information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories”, 
som på sigt kan udgøre grundlaget for en certificering. 

Standarden er opdelt i meget specifikke krav som fx: 
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• Arkivet skal have en dokumenteret historik over ændringer i aktiviteter, 
procedurer, software og hardware (3.3.3), 

• Arkivet skal have specifikationer for, hvordan AIP’erne gemmes helt ned på 
bitniveau (4.4.1), 

• Arkivet skal have effektive mekanismer til at opdage bitfejl eller datatab (5.1.1.3). 
Under hvert krav er beskrevet, hvorfor dette krav er vigtigt, ligesom der er eksempler på, 
hvordan arkivet kan vise, om man opfylder kravet. Kravsbeskrivelserne afsluttes med en 
diskussion af formål, eksempler på situationer, hvor man skal være opmærksom på 
specielle forhold eller andet, der kræver yderligere uddybelse. 

En form for certificering eller auditering af det digitale arkiv kan ske på følgende måder: 

Self-audit 
Har man ikke tidligere gennemgået et audit af sit digitale arkiv, vil det som oftest være en 
fordel at starte med et såkaldt ’self-audit’, altså en revision foretaget af institutionens 
egne medarbejdere. Herved opnår man et dybt kendskab til de procedurer, der er 
nødvendige i forhold til håndteringen og bevaringen af de digitale samlinger. Samtidig får 
man mulighed for at forbedre og revidere processer for at gøre bevaringen af de digitale 
samlinger bedst mulig. Til et self-audit kan man fx anvende et eller flere af de værktøjer, 
der nævnes senere i artiklen. 

Eksternt audit 
Det er også muligt at få en eller flere eksterne auditører til at komme og gennemgå 
organisationen omkring det digitale arkiv. Da der ikke er et oprettet et ’korps’ af 
auditører endnu, kan dette audit indtil videre kun foregå på en uformel basis, hvor 
institutionen selv finder sine auditører. Audit vil derfor heller ikke resultere i et officielt 
certifikat, men være en omfattende gennemgang af ens digitale arkiv, inkl. 
organisationen, bevaringsstrategier, it-værktøjer, de risici der truer ens arkiv mm. Selv 
om man ikke opnår en certificering, kan dette under alle omstændigheder være et stort 
skridt på vejen mod at sikre ens digitale arkiv. 

Det er dog en meget omkostningstung procedure at gennemgå et audit. Der vil være 
udgifter til rejse og ophold for auditørerne, som i praksis ofte vil skulle være på 
institutionen mellem en uge og 14 dage i alt for at kunne gennemgå alle aspekter af audit. 
Desuden kræver det en stor indsats fra institutionens side, dels mens auditørerne er på 
besøg og efterspørger relevante dokumenter mv., og dels til både det forudgående 
klargøringsarbejde og det efterfølgende opsamlingsarbejde for at sikre, at også fremtidige 
processer vil leve op til, at institutionen kan opfattes som et troværdigt digitalt arkiv. 

Værktøjer, som kan hjælpe i processen frem mod at blive et ’troværdigt 
digitalt arkiv’ 
Både i USA og Europa er der arbejdet en del med at finde metoder og standarder til at 
hjælpe et digitalt arkiv med at opnå status som ’troværdigt digitalt arkiv’, og der findes 
derfor en del værktøjer, tjeklister og litteratur om emnet. Det vil være en god idé at 
orientere sig i både den europæiske og amerikanske litteratur, så man sikrer, at så mange 
aspekter som muligt bliver dækket, når man arbejder frem mod at blive et ’troværdigt 
digitalt arkiv’. 

De mest gængse værktøjer beskrives kort her med henvisning til deres egne hjemmesider: 

• TRAC – Trusted Repositories Audit & Certification (TRAC) 
TRAC står for Trusted Repositories Audit & Certification og er en tjekliste af 
retningslinjer, kriterier og værktøjer, der kan bruges til at evaluere og 
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dokumentere et arkivs aktuelle bevaringsstatus og på sigt lede frem til at 
certificere ens arkiv som ’troværdigt digitalt arkiv’. TRAC-arbejdet afsluttedes i 
2007, og ISO 16363 bygger videre på det arbejde, der er gjort her. 

• nestor – dem deutschen Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung 
nestor er et tysk kompetencenetværk for digital bevaring. En del af netværkets 
arbejde har været at definere en række kriterier (en tjekliste), der kan bruges til 
at kvalificere et digitalt arkiv som ’troværdigt digitalt arkiv’. nestors checkliste er 
fra 2008. 

• PLATTER – Planning Tool for Trusted Electronic Repositories 
(www.digitalpreservationeurope.eu/platter) (sitet er desværre ikke længere 
aktivt, sept. 2015) 
PLATTER er udviklet af EU-projektet DPE (er afsluttet, sitet eksisterer ikke 
længere, sept. 2015) og er et planlægningsværktøj, der kan bruges i startfasen af 
processen med at blive et ’troværdigt digitalt arkiv’. Udfyldelsen af PLATTERs ni 
planer hjælper med til at sikre, at ens arkiv er klar til at blive bedømt i forhold til 
de kriterier, der bruges i deciderede auditværktøjer, så som TRAC og DRAMBORA. 
PLATTER-arbejdet afsluttedes i 2008. 

• DRAMBORA – Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment 
DRAMBORA er som PLATTER udviklet af DPE og er et auditværktøj, der bruges til at 
certificere ens arkiv som ’troværdigt digitalt arkiv’. DRAMBORA bygger på en 
gennemgribende risikovurdering af alle aspekter i ’det troværdige digitale arkiv’ og 
lægger op til efterfølgende ekstern auditering. Også dette arbejde er afsluttet i 
2008. 

Læs mere 
iso16363.org. Her beskriver den task force, der står bag ISO 16363, arbejdet med audit og 
certificering. Her er det også muligt at downloade alle ISO-standardens krav som et excel-
ark og at tilmelde sig intensive kurser (på engelsk) i forståelse og brug af ISO-standarden. 

ISO 16363, Space data and information transfer systems – Audit and certification of 
trustworthy digital repositories. 

Elstrøm, G. og Junge, J., Self-assessment of the Digital Repository at the State and 
University Library, Denmark – a Case Study, iPres 2014 – en beskrivelse af Statsbibliotekets 
brug af ISO 16363 
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Bevaringsmetoder – Hvilke muligheder er der? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 og januar 2015. 

Der findes flere typer bevaringsmetoder, og det er selvfølgelig vigtigt at vælge den, der 
passer bedst på det materiale, man skal bevare. Som minimum bør man sørge for 
bitbevaring på alt materiale, og hertil kommer valg af en logisk bevaringsstrategi for at 
kunne læse data i fremtiden. 

 

 

Kriterier for valg af bevaringsmetode 
Bevaringsmetoder er metoder til at bevare digitale materialer. Forskellene på digitale 
materialer kan være store. Der er fx betydelige forskelle på et digitalt billede, digitalt 
materiale fra en hjemmeside og digitalt materiale for et computerspil. Forskellene 
betyder, at der også kan være forskel på, hvordan disse digitale materialer kan bevares 
bedst. Derfor bør man overveje og vælge bevaringsmetode for hvert digitale materiale. 

Bevaring af integritet 
Når man skal vælge en bevaringsmetode, handler det om at vælge en metode, som sikrer, 
at vi også i en fjern fremtid (fx om 100 år) kan se, høre eller opleve det digitale materiale 
igen, også uden at indholdet er blevet forvansket. Det kaldes bevaring af integriteten i det 
digitale materiale. Den valgte metode skal altså sikre, at vi kan gense eller genhøre de 
digitale materialer i en fremtid, hvor de digitale materialer er gemt på fremtidens 
lagringsmedier (fx bånd, Blu-ray, disk eller noget helt nyt), med fremtidens dataformater, 
i nye datastrukturer som for eksempel kan være beskrevet i metadata og via fremtidens 
programmer til at vise eller afspille det digitale materiale. Bevaring af integritet 
indeholder derfor også sikring af, at de digitale materialer ikke er blevet forvansket som 
konsekvens af bevaringen eller som følge af forsætlig forvanskning. 

Genfinding af det digitale materiale 
Det er også vigtigt at overveje, hvordan digitale materialer kan genfindes i fremtiden. Dvs. 
hvordan man identificerer det digitale materiale, eller rettere hvilken identifikator det 
digitale materiale får. Identifikatoren svarer til et ISBN-nummer på en bog, eller at man 
får et garderobemærke, når man indleverer sin frakke. Om 100 år skal man kunne finde 
bogen via ISBN-nummeret, eller indlevere sit garderobemærke og få sin frakke igen i 
genkendelig stand. Spørgsmålet om identifikatorer indgår ikke direkte som del af en 
bevaringsmetode, men bør være med i den samlede fastlæggelse af bevaringspolitik og -
strategi, som er grundlag for at lave den bevaringsplanlægning, der sikrer, at vi får den 
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ønskede bevaring. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af strategier, politikker og 
planer i artiklen om dette. 

Faktorer, der påvirker valg af bevaringsmetode 
Når man skal vælge en bevaringsmetode for et bestemt digitalt materiale, er det vigtigt at 
overveje, hvilke egenskaber ved det digitale materiale man ønsker at bevare: 

• Eventuel undergruppering af det digitale materiale, som skal bevares ved brug af 
forskellige metoder. For eksempel kan et computerspil bestå af både selve spillet, 
omslaget på spillet da det blev udgivet, manual til spillet og trailer med reklame 
for spillet. Her er det sandsynligt, at der skal bruges forskellige bevaringsmetoder 
til at bevare for eksempel selve spillet og omslaget. 

• Kompleksiteten af det digitale materiale. Eksempelvis kan det være tæt på umuligt 
at bevare computerspil, uden man har mulighed for at kunne genafspille de 
oprindelige programmer. Hvis det derimod er en ren tekstfil, man skal bevare, vil 
genlæsningen af teksten normalt ikke afhænge af, at der kan genspilles bestemte 
programmer. 

• Værdien af det digitale materiale kan også have betydning for valg af 
bevaringsmetode. For eksempel er et digitalt født materiale uerstatteligt, mens en 
digitaliseret bog kan gendigitaliseres fra sikrede fysiske eksemplarer af bogen. 

• Mængden af det digitale materiale kan have betydning i forhold til mulighederne 
for manuelle operationer i den logiske del af bevaringen, men også for 
mulighederne bitbevaring, for eksempel i forhold til budgetter for bevaring og 
egenskaber ved forskellige medier (DVD, disk, tape osv.). 
 

Bitbevaring og logisk bevaring 
Der er grundlæggende to hovedaktiviteter, som skal gennemføres for at bevare 
integriteten i digitale materialer: 

• Bitbevaring – som skal sikre integritet af de bits, som det digitale materiale består 
af. 

• Logisk bevaring – som skal sikre integriteten af de digitale materialer, så de kan 
læses, forstås og vises/afspilles af et fremtidigt program på en fremtidig computer 
og ekstraudstyr. 

Bitbevaring 
Metoder til bitbevaring er primært baseret på risikoanalyse.  Når man skal vælge en 
metode til bitbevaring, vil det være ud fra en sådan risikovurdering. Bitbevaringen vil 
bestå i at have kopier af data liggende forskellige steder, samt at der bliver lavet 
integritetstjek til at sikre, at data er ubeskadiget. Sikkerheden for data vil så afhænge af, 
hvor data ligger, og fx hvilke ulykker der kan skade dem, samt hvor tit data bliver 
integritetstjekket, så skader kan nå at blive repareret. Tabellen viser nogle generelle 
eksempler på, hvilken bitbevaring der passer på forskellige slags data. 

Bemærk, tabellen giver kun meget generaliserede eksempler 

Bitbevaringsmetode Eksempel på digitale materialer 
Mange kopier, med ofte integritetstjek af 
kopier 

Digitalt fødte materialer, fx e-mails 

Få kopier, få integritetstjek Digitaliserede bøger, som kan 
gendigitaliseres 

Eksempler på bitbevaringsmetoder 

Du kan få mere detaljeret information om logisk bevaring i artiklen om Bitbevaring. 
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Logisk bevaring 
Overordnet er der tre metoder til logisk bevaring: museal, emulering og migrering. Under 
hver af disse metoder er der igen forskellige metoder på forskellige detaljeringsniveauer. 
Du kan læse mere om disse i artiklerne Museal bevaring, Emulering og Migrering. 

Der er i dag ikke klare svar på, hvornår man skal bruge hvilke bevaringsmetoder. Tabellen 
herunder viser eksempler på, hvilke metoder man kan forestille sig at bruge på forskellige 
slags digitale materialer. 

Bemærk, tabellen giver kun meget generaliserede eksempler 

Logisk bevaringsmetode Eksempel på digitale materialer 
Migrering Digitaliserede bøger eller dokumenter fra 

forvaltninger 
Emulering Computerspil, som skal genspilles 
Museal bevaring Kun anvendelig til bevaring på kort sigt. 

Metoden anvendes ikke af de større danske 
bevaringsinstitutioner. 

Eksempler på logiske bevaringsmetoder 
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Bitbevaring 
Bitbevaring – Ph.d. om holistisk tilgang til bitbevaring 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, marts 2012. Revideret september 2016. 

Hvad skal der til for at finde den optimale bitbevaringsløsning for et digitalt materiale? 

 

Valg af den optimale bitbevaringsløsning for et digitalt materiale 
Der er i stigende grad brug for at bevare digitale materialer indenfor mange brancher. 
Dette gælder især arkiver, biblioteker og museer som er forpligtet til at bevare materialer 
for eftertiden. Materialer er i stigende grad skabt i digital form, som for eksempel billeder 
fra digitalkameraer eller danske internetsider. Det er i mange tilfælde kun muligt at 
bevare digitalt fødte materialer i deres digitale form. Derudover kan det i nogle tilfælde 
også betale sig at lave digitale sikkerhedskopier af analogt materiale, og dermed gå fra 
analog til digital bevaring. 

Hvad går digital bevaring ud på? 
Digital bevaring adskiller sig fra analog bevaring f.eks. ved mediets betydning, og hvordan 
det sikres at det digitale materiale er forståeligt for eftertiden. Dette er illustreret i 
nedenstående figur, hvor papir og vinyl er medierne for de analoge udgaver af en bog, 
mens en disk i en computer er mediet for den digitale udgave af bogen. 

 
Figur 1: Forskellige analoge og digitale udgaver af en bog 

I digital bevaring er lagringsmediet ikke så vigtig som for analog bevaring. Digitalt 
materiale består grundlæggende af sekvenser af bits som har værdien 0 eller 1. Om disse 
bits er gemt på en DVD eller et magnetisk bånd er underordnet. Det vigtige er, at 
værdierne og rækkefølgen er den samme og at de kan læses. Denne del af den digitale 
bevaring kaldes bitbevaring. 
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For at kunne forstå de digitale materialer skal det være muligt at få mening ud af bittene. 
Dette kan bestå i at flere bit-sekvenser skal kunne fortolkes til lyd i højtalere, billeder på 
skærm osv. Denne del af den digitale bevaring kaldes den logiske bevaring. Dette svarer 
for LP pladens vedkommende til at rillerne i vinylen fortolkes som lyd. Den digitale 
omdannelse af bits til lyd og billeder er dog langt mere kompliceret. 

Digital bevaring blev anerkendt som en af hvor tids store udfordringer i midten af 
1990’erne. Siden da har fokus primært været på den meget komplicerede logiske 
bevaring, mens bitbevaring har været set som løst problem af mange. Min ph.d.-
afhandling ”A Holistic Approach to Bit Preservation” peger på at bitbevaring er langt fra et 
løst problem og præsenterer resultater, som kan bidrage til at finde optimale løsninger til 
bitbevaring, når bit bevaring ses som del af et hele. 

Hvilken løsning skal man overveje til bitbevaring? 
Når man overvejer en løsning til bitbevaring, skal man først og fremmest overveje hvor 
stor bitsikkerhed en løsning kan give. Dvs. hvor stor sikkerhed der skal være for at bittene 
forbliver intakte. 

Der er dog også mange andre faktorer som skal tages i betragtning, idet bevaring skal ses i 
forhold til anvendelsen af det digitale materiale i nutid og fremtid. Der kan f.eks. være 
love som kræver at materialet skal holdes fortroligt gennem en årrække, eller der kan 
være behov for at materialet kan gøres hurtigt tilgængeligt på brugervenlig vis overfor 
offentligheden. Figuren nedenfor viser hvordan bitbevaring er en del af en større 
sammenhæng. Figuren illustrerer et eksempel hvor den digitale udgave af det materiale 
som bitbevares, er i en anden form når den publiceres. Et eksempel på dette kunne være 
store pladskrævende billeder i TIFF filer som transformeres til lavere opløsning JPEG når 
de formidles. 

 
Figur 2: Bitbevaring set i sammenhæng med bevaring, formidling og forvaltning 

For at få den optimale løsning til bitbevaring, så skal denne løsning også kunne 
understøtte materialets anvendelse. Derudover kommer andre betragtninger. Det skal 
f.eks. være muligt at lave funktionel bevaring på det bitbevarede materiale. Ikke mindst 
er der økonomiske betragtninger, såsom hvor mange penge der er til at betale for en 
sådan løsning. 
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Hvilke løsninger findes der til bitbevaring? 
Der er mange eksempler på, at lagring og backup løsninger ses som løsninger til 
bitbevaring. Sådanne løsninger er dog ikke sikre eftersom der mangler procedure for f.eks. 

• at kontrollere at bit-sekvenserne er intakte 
• at sikre uafhængighed mellem forskellige kopier af bit-sekvenserne 
• at planlægge fremtidige tiltag der sikrer den digitale bevaring 
• at vurdere hvor mange kopier der skal være for at opnå den ønskede bitsikkerhed 

Der er i øjeblikket ved at blive implementeret en løsning, hvor sådanne procedurer kan 
understøttes. Denne løsning er også kendt under navnet ’det nationale bitmagasin’. 
Bitmagasinet vil kunne give mulighed for at gemme data på forskellige udvalg af 
platforme, geografiske placeringer og organisationer. Dette er illustreret i figuren 
nedenfor. 

 
Figur 3: Arkitektur og indhold af DK bitmagasin 

Endvidere er det f.eks. muligt at variere hvor tit det tjekkes, om der er opstået fejl i en af 
kopierne bit-sekvenserne, når denne sammenlignes med de andre kopier. 

En stor fordel ved dette bitmagasin er også at man kan vælge at lægge kopier af data på 
lagringsenheder, som kan understøtte anvendelsen og evt. fortroligheden af materialet. 
For eksempel kan en kopi på en distribueret platform give muligheder for hurtig 
fremsøgning, mens en kopi på DVD i sikrede lokaler kan være god kandidat for fortrolige 
materialer. 

Hovedresultater fra ph.d.-afhandlingen 
Det primære mål for ph.d.-afhandlingen er at give værktøjer til at finde den optimale 
løsning til bitbevaring for digitale materialer, når brugbarhed af løsningen skal ses i en 
større sammenhæng, dvs. når vi inddrager betragtninger som f.eks. fortrolighed og 
tilgængelighed. 

Det første hovedresultat går ud på at se en løsning til bitbevaring som et selvstændigt 
magasin, der skal indeholde procedure for administration, data management, 
bevaringsplaner og lagring som beskrevet i OAIS-referencemodellen. Dette resultat er også 
brugt i grundlaget for arkitekturen til DK bitmagasinet. 
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Det andet hovedresultat er et redskab til at afdække kravene til bitbevaringen 
for et specifikt digitalt materiale. Denne afdækning baseres bl.a. på: hvilke 
krav der er adgang til materialet, hvilken strategi der er for logisk bevaring, 
hvor stort budget der er for bevaringen og hvor sikkert bittene skal bevares. 
Endvidere omfatter det analyse af, hvilken form det digitale materiale skal 
have, når det sendes til bitbevaring, da dette kan påvirke, hvad der er den 
optimale løsning. 

Det tredje hovedresultat giver en metode til at vælge mellem specifikke 
bitbevaringsløsninger for et specifikt digitalt materiale. Det kan være 
meget komplekst at evaluere, hvilken bitbevaringsløsning der er optimal, da de forskellige 
krav til en bitbevaringsløsning kan være i modstrid med hinanden. For eksempel øges 
bitsikkerheden ved at have ekstra kopier, mens faren for at bryde fortrolighed også øges. 
Den helt store udfordring er, at ekstra sikkerhed og service til enhver tid vil have 
omkostninger. Sådanne krav kan derfor nemt komme i konflikt med de givne budgetter for 
bevaringen. 

Om Ph.d’en 
Ph.d’en har titlen “En holistisk tilgang til bitbevaring” og er skrevet og forsvaret af Eld 
Zierau. 

Ph.d’en er den første danske ph.d. indenfor digital bevaring. Den er indgivet som en Ph.d. 
uden forudgående indskrivning. Afhandlingen er en artikelbaseret afhandling, hvor 
artiklerne er lavet i forbindelse med forfatterens arbejde i afdelingen Digital Bevaring på 
Det Kongelige Bibliotek, mens selve afhandlingen er lavet i forfatterens fritid. Ph.d.-
afhandlingen kan lånes på Det Kongelige Bibliotek. En elektronisk udgave uden artikler er 
tilgængelig via Københavns Universitet website. 

Logoet for ph.d’en er den digitale globe, som er vist øverst på denne side. 
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Bitbevaring – hvordan forbliver data uskadte og læsbare over tid? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 og januar 2015. 

Bevaring af et digitale materiale kan kun ske, hvis bittene og deres rækkefølge i 
materialet forbliver uskadte. Hvis der er ændringer vil det digitale materiale i bedste 
fald se anderledes ud og i værste fald være ulæseligt i fremtiden. Derfor er der behov for 
bitbevaring. Der er forskellige måder at sikre og overvåge bittene, alt efter hvor sikkert 
du ønsker, at dine bits skal bevares. 

 

Bitbevaring 
Bevaring af bits består i at sikre, at værdier og rækkefølge af bits for digitalt materiale 
forbliver korrekte, uskadte og læsbare. Det betyder, at de forbliver de samme, efter de er 
leveret, til de efterspørges i fremtiden. Hvis ikke bittene og deres rækkefølge er uskadte 
for et digitalt materiale, vil det digitale materiale i bedste fald se lidt anderledes ud, og i 
værste fald vil det ikke kunne læses igen. 

Bitbevaring er ikke logisk bevaring 
Det er vigtigt at bemærke, at bevaring af bits kun sikrer, at bittene er de samme, og at de 
står i den samme rækkefølge i de filer, som indgår i det digitale materiale. Det vil sige, at 
der parallelt med bitbevaring skal sørges for, at filerne kan læses og formidles, for 
eksempel som afspilning af lyd. Med andre ord skal man parallelt med bevaringen af 
bittene også sørge for den logiske bevaring. 

Bitintegritet 
Sikring af at bitværdier og deres rækkefølge forbliver uskadte i fremtiden, vil sige, at 
bittene forbliver intakte. Det kaldes også at bevare bitintegritet og er illustreret i 
nedenstående figur, hvor vi kan se, at bittene og deres rækkefølge er ens både i fortiden 
og i fremtiden. 

 

Bitsikkerhed 
Bitbevaring bygger bl.a. på vurdering af risici. For at bevare bits er det vigtigt at tage 
højde for alle risici, som kan skade bitintegriteten. Dvs. man skal sikre sig imod farer, som 
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kan ændre bits, ændre rækkefølgen af bits eller forårsage tab af bits. Jo mere man sikrer 
sine bits, jo større sikkerhed får man for sine bits. Det kaldes bitsikkerhed. 

Aktiv bitbevaring 
En del af metoden til at bevare bits består traditionelt i at lave flere kopier af det digitale 
materiale. For at sikre at bittene er intakte over lang tid, er det nødvendigt at tjekke 
kopierne jævnligt, for at se om de har fået fejl, der skal rettes. Bemærk, at vi i aktiv 
bitbevaring ser alle kopier som lige vigtige, hvilket ikke er tilfældet for traditionel 
backup. I aktiv bitbevaring tjekker man aktivt, om bits stadig er bevaret korrekt. Et vigtigt 
element i aktiv bitbevaring er at sikre, at kopierne ikke risikerer at blive ramt af samme 
fejl eller samme ulykke, som vil betyde, at fejlen ikke bliver opdaget, eller at man mister 
alle kopierne. 

Bitsikkerhed ved risikospredning 
Man opnår forskellig bitsikkerhed ved at lave aktiv bitbevaring ud fra en risikovurdering af, 
hvordan de forskellige risici er spredt. Dette indeholder følgende: 

• Antal af kopier der gemmes 
Jo flere kopier der gemmes af data, jo større er chancen for, at mindst en af dem 
er intakt. Man behøver mindst en kopi til at opdatere sine fejlbehæftede kopier 
med. 

• Hyppighed af tjek om kopier er intakte 
Jo hyppigere det tjekkes, om kopier er uskadte, jo større er chancen for, at mindst 
en af dem er uskadt. Den uskadte fil kan bruges til at erstatte de kopier, som har 
fejl. Dette tjek af kopierne kaldes for integritetscheck. 

• Uafhængighed mellem de gemte kopier 
Jo mere uafhængighed der er mellem de gemte kopier, jo større er chancen for, at 
de ikke får ens fejl, som man ikke opdager. Fejl kan f.eks. opstå, hvis kopierne 
lægges på samme type hardware, som kan rammes af samme hardwarefejl. En 
geografisk adskillelse kan sikre, at de ikke bliver ødelagt af samme hændelse som 
f.eks. en naturkatastrofe, og ved at placere kopierne i forskellige organisationers 
varetægt, kan man sikre sig mod organisatoriske forandringer. 
 

Integritetstjek baseret på checksummer 
Tjek af bitintegriteten er ofte baseret på checksummer af de arkiverede filer. En 
checksum er en slags fingeraftryk fra filen. Checksummer bruges i stedet for direkte 
sammenligninger af filerne, da det tager så meget længere tid med direkte 
sammenligning, at det kan blive umuligt at lave et tjek inden for rimelig tid. For at afgøre 
hvilke kopier der er uskadte, laver man en afstemning mellem kopierne. Hvis der er et 
flertal, som er enige om en checksum, går man ud fra, at det er fordi, dette er den rigtige 
checksum. For at øge antallet af stemmer til en sådan afstemning, kan man gemme kopier 
af den oprindelige checksum. Denne ekstra stemme fra checksumskopien kan være 
afgørende i situationer, hvor der kun er en intakt kopi tilbage, men hvor det ikke er klart, 
hvilken en af kopierne der er den intakte. 

Mediemigrering 
I bitbevaring er det vigtigt at være opmærksom på, at de lagringsmedier, som kopierne 
placeres på, ikke holder evigt. Derfor skal bits en gang imellem flyttes til nye medier, som 
kan holde en ny årrække. Dvs. at man foretager en mediemigrering. Da en mediemigrering 
betyder, at bittene er mere udsat, mens mediemigreringen foretages, er det vigtigt, at de 
forskellige kopier ikke udsættes for mediemigrering på samme tid. Det vil nemlig betyde, 
at der kan være stor fare for tab af en eller flere kopier. 
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Andre overvejelser før bitbevaring 
Når man skal foretage aktiv bitbevaring, er der en lang række andre overvejelser, der også 
bør foretages: 

• Hvor meget må det koste? 
• Hvor stor bitsikkerhed ønskes for et bestemt digitalt materiale? 
• Skal der tages højde for fortrolighed i det digitale materiale? 
• Hvordan får man fat i sine bits igen 

o Hvilken identifikator har filerne (se også bevaringsmetoder) 
o Hvor hurtigt skal filerne kunne findes frem 

 
I artiklen om bevaringsmetoder er der givet nogle simple eksempler på, hvordan digitale 
materialer med forskellig værdi kan bevares med forskellig bitsikkerhed. 

Det Nationale Bitmagasin 
Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet arbejder på at udvikle og etablere 
et nationalt bitmagasin, hvor bits kan bevares på mange forskellige måder. Det vil blive 
muligt at vælge mellem forskellige aftaler, som dækker forskellige måder at bevare bits, 
med større eller mindre hensyn til fortrolighed, til forskellige priser osv. 

Få mere information 
En mere generel tilgang til bitbevaring, og hvad der skal til for at finde en optimal 
bitbevaringsløsning kan findes i ph.d. afhandlingen ”A Holistic Approach to Bit 
Preservation” af Eld Zierau. Et kortere og mere letforståelig beskrivelse af afhandlingen 
kan findes i resumet “En holistisk tilgang til bitbevaring”. 

En interessant artikel, om hvorfor bitbevaring ikke er så lige til, er ”Bit Preservation: A 
Solved Problem?” af David S. H. Rosenthal, International Journal of Digital Curation Vol 5, 
No 1, 2010. 
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Checksum – Hvordan kontrollerer man data for bitfejl? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 og januar 2015. 

I digital bevaring er det vigtigt, at data bevares uden bitfejl over tid. Derfor er det 
nødvendigt at undersøge sin samling med jævne mellemrum. Checksum kan hjælpe til at 
kontrollere data for bitfejl. 

 

Hvad er en checksum? 
En checksum er en slags fingeraftryk af en fil, som fylder meget mindre end selve filen. En 
checksum kan bruges til forskellige formål: 

• Når en fil transporteres fra ét sted til et andet. Her vil checksummen blive brugt til 
at kontrollere, at filen ikke har taget skade under transporten. Hvis checksummen 
er den samme på afsendelsestidspunktet som ved modtagelsestidspunktet, er der 
en forsvindende lille risiko for, at filen har taget skade under transporten. 

• Når bitintegriteten i bitbevarede filer skal kontrolleres. Checksummer bruges i 
integritetscheck, da der gerne er tale om kontrol af milliarder af filer, hvor nogle 
af filerne kan være meget store. Det vil derfor være meget ressourcekrævende at 
lave direkte kontrol af filerne ved fx at sammenligne dem bit for bit. I mange 
tilfælde vil det kræve så mange computerressourcer, at det slet ikke kan lade sig 
gøre inden for rimelig tid. 
 

Checksumsalgoritmer 
Der findes forskellige typer af checksummer. En checksumstype er bestemt ved den måde, 
som man finder frem til værdien af checksummen for en fil på. Det kaldes også for en 
checksumsalgoritme. Bemærk, at en checksumsalgoritme er en beskrivelse af, hvordan 
man udregner checksummen. Det er altså ikke et program, men algoritmen kan bruges til 
at lave et program til beregningen. 

En meget anvendt checksumsalgoritme er MD5 (Message-Digest algorithm 5). En checksum 
er gerne navngivet efter, hvilken algoritme den er udregnet efter.  En MD5 checksum 
bliver typisk udtrykt som et 32 ciffer langt hexadecimaltal. Et eksempel på en nyere 
checksumsalgoritme er SHA-1 (Secure Hash Algorithm). 

Bitfejl 
En bitfejl kan fx forekomme, hvis der sker en fejl på det medie (fx disk, DVD, bånd), som 
bittene ligger på. I det simple tilfælde vil en bitfejl betyde, at der sker en fejl i indholdet 
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af filen. I det meget simple tilfælde er det kun ét tegn i en tekst eller ét punkt i et 
billede, der ændres. Hvis der for eksempel sker en bitfejl i bit 20 for teksten ”Hej Du”, vil 
det betyde, at vi i stedet får teksten ”Hez du”. I mange tilfælde er skaden dog langt 
større, fx hvis bitfejlen sker i informationer om filen, eller hvis filen er i et komprimeret 
format. 

Bogstaver H e j  d u 
Talkode 72 101 106 32 100 117 
Binære kode 01001

000 
01100
101 

01101
010 

00100
000 

01100
100 

01110
101 

Binære kode 
med fejl 

01001
000 

01100
101 

01111
010 

00100
000 

01100
100 

01110
101 

Talkode med 
fejl 

72 101 122 32 100 117 

Bogstaver 
med fejl 

H e z  d u 

I tabellen herover illustreres, hvordan bitten ændres af fejlen i bit 20. 

En MD5 checksum af ”Hej du” vil give resultatet A7892559F6BC1401, og det vil ikke være 
den samme checksum, vi får på ”Hez du”.  På den måde kan man bruge checksummen til 
at konstatere, at der er fejl i filen, og efterfølgende begynde arbejdet med at finde ud af, 
hvilken af de kopier man har gemt, der er den fejlfri. 

Samme checksum for to filer 
MD5 checksummen kan i meget sjældne tilfælde give samme checksum for to forskellige 
filer. Problemet opstår, fordi der kun kan gives FFFFFFFFFFFFFFFF = 2128 forskellige 
checksummer.  2128 svarer til at gange 2 med 2 128 gange i alt. Resultatet har 38 cifre i 10-
talsystemet. At der kommer den samme checksum for to forskellige filer, sker dog så 
sjældent, at det ikke er en risiko, man regner for noget. MD5 er stadig den mest brugte 
checksumsalgoritme, men den er for nyligt blevet brudt, hvilket betyder, at data vil kunne 
forvanskes, uden det opdages ved checksumsundersøgelsen. Denne risiko kan dog 
nedbringes ved at bruge andre checksumsalgoritmer, der baserer sig på endnu flere bits, 
som fx SHA-1 (Secure Hash Algorithm). 
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Komprimering – Kan man få data til at fylde mindre? 
Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet, maj 2012. Revideret februar 2015. 

Når man ønsker at sikre sine data bedst muligt, støder man ofte på det problem, at de 
fylder! En måde at få data til at fylde mindre på, er ved at komprimere dem, men man 
skal her være opmærksom på, at dette kan medføre nogle andre gener, såsom tab af 
informationer i data. 

 

Hvordan komprimerer man data? 
Princippet bag komprimering af data er benyttelse af et format, som er mere 
pladsbesparende end det bestående. Som en konsekvens af denne komprimering vil data 
ikke umiddelbart kunne anvendes til sit oprindelige formål, før den modsvarende proces, 
dekomprimering af data, er gennemført. 

Komprimering med algoritmer 
Pladsbesparelsen opnås ved at benytte algoritmer, der enten finder gentagelser af data 
eller sletter data, som algoritmen skønner ubetydelige. 

Komprimering med algoritmer, som finder gentagelser af data, kaldes for tabsfri 
komprimering, da alle data kan genskabes uden tab, hvorimod komprimering med 
algoritmer, som sletter data, kaldes for tabsgivende komprimering. 

Eksempel på komprimering 
Eksempelvis kan data ”AAAAA” komprimeres som ”#5A” ved at benytte et format, hvor 
man angiver antal gentagelser og dernæst data frem for blot at angive data som i det 
bestående format. 

Efterfølgende kan ”#5A” dekomprimeres til ”AAAAA”. Dette er en tabsfri kompression, 
fordi ingen data blev slettet. 

Hvornår sker komprimeringen af data? 
Komprimering af data kan ske i flere forskellige sammenhænge. Mest kendt er nok, at man 
kan “pakke” og komprimere sine filer i en zip-fil. Komprimering sker også i mange 
filformater, da de rå ukomprimerede data ellers ville tage alt for meget lagerplads. 
Endelig har også forskellige dataoverførselsprotokoller mulighed for at foretage 
komprimering af data for at kunne gennemføre en overførsel af en datastrøm så hurtigt 
som muligt. 
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Komprimering kan ske, uden at man ønsker det 
Uanset om man ønsker at benytte sig af komprimering eller ej, så kan man altså komme til 
det, da komprimering kan være integreret i de filformater, man arbejder med. Valg af 
egnede filformater indebærer ofte også et valg om datakomprimering – dels for og imod, 
dels hvilken type komprimering, der skal anvendes. 

Tabsgivende kompression 
Tabsgivende kompression i filformatet er en af grundene til, at man ved aflevering af data 
til offentligt arkiv fx ikke tillader almindelige JPEG-billeder. Den kompression, der findes i 
JPEG billeder, er tabsgivende, og kan være meget radikal. 

Af samme grund er JPEG-billeder meget brugt på internettet, da det her er vigtigere, at 
data ikke fylder for meget, så overførselshastigheder er rimelige, end at de er 100 % tro 
mod det oprindelige dataindhold. Læs mere om digitale billeder i artiklerne Digitale 
billeder og Bevaring af digitale billeder. 

Hvilken slags komprimering skal man anvende? 
Hvis der er behov for at komprimere data i forbindelse med digital bevaring, anbefales det 
som et helt grundlæggende princip altid, at udgangspunktet skal være den tabsfri 
komprimering, herunder også at man vælger filformater, der er baseret på tabsfri 
komprimering. En stor del af forklaringen på det er, at man næppe nu kan vurdere, om 
det skøn, komprimeringsalgoritmen laver i forbindelse med tabsgivende komprimering, er 
det korrekte skøn for hver enkelt fil. Man risikerer altså at miste data, man ønskede at 
bevare. 

Et forkert valg kan skabe øget tab 
Der vil være situationer, hvor det kan give mening nøje at overveje tabsgivende 
komprimering, for eksempel af økonomiske grunde, eller hvor der slet ikke findes et egnet 
tabsfrit format til bevaringen af bestemte data. Et eksempel på dette er film. Men den 
tabsgivende komprimering er dog ekstra problematisk i forbindelse med digital 
langtidsbevaring, da man jo lige netop her skal planlægge bevaringen af data ind i en 
ukendt fremtid. 

Den bevaringsstrategi, man benytter sig af – i danske sammenhænge vil den typisk være 
baseret på migrering – skal altså nu yderligere tage højde for den tabsgivende 
komprimering, og at man ved fremtidig migrering af data måske ikke kan benytte den 
samme tabsgivende algoritme. Det kan resultere i et scenarie, hvor data bliver slettet på 
forskellige måder for hver ny algoritme, og dermed bliver yderligere forringet ved hver 
migrering. 
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Pakkeformater – Hvilke formater egner sig bedst til pakning af data til 
bitbevaring? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, maj 2014. Revideret januar 2015. 

Pakkeformater kan bruges i bevaring til at bundte forskellige data fx data og disses 
metadata. Det mest kendte format brugt af private er nok ZIP-formatet. For data til 
bevaring er der dog en lang række krav til formatet, som betyder, at andre formater end 
ZIP må overvejes. 

 

Hvad er et pakkeformat? 
I bevaring kan der være brug for forskellige slags pakkeformater. Denne artikel beskriver 
de pakkeformater, som bruges til at bundte informationer sammen i pakker, som så 
langtids-bitbevares. 

Pakkeformater 
Et pakkeformat skal kunne pakke alle informationer om et digitalt objekt, dvs. en pakke 
skal kunne indeholde 

1. source – som er selve indholdet, fx en fil 
2. metadata – som er metadata, typisk til sourcen 

Et eksempel på et pakkeformat er WARC-formatet, som kan indeholde poster/dele af 
forskellige typer, alt efter hvad de indeholder, fx en post til sourcen og en post til 
metadata. 

Metadatapakkeformater 
Der eksisterer også formater som fx METS, som oprindeligt er et transport/pakkeformat, 
men som i dag mest bruges i forbindelse med metadata. METS giver struktur til at samle 
forskellige metadata, såsom deskriptive metadata og bevaringsmetadata. METS er hyppigt 
anvendt som en slags metadatapakkeformat, som kan indeholde metadata. METS bruges 
dog sjældent som et pakkeformat for pakker i langtidsbitbevaring, eftersom der er 
udfordringer med at inkludere sourcen i METS. 

Hvorfor bruge et pakkeformat? 
Pakkeformater bruges til at sikre, at data kan gøres tilgængelige i fremtiden. Der kan 
være flere grunde til at foretrække at pakke sine data: 

• Pakning kan give ensartet tilgang til data 
Ved pakning kan der gives en ensartet tilgang uafhængigt af data og disses 
formater, strukturer og metadataformater. Dette kan gøres, hvis pakningen sker på 
en ensartet måde for alle formater, så typen af data (og dermed den efterfølgende 
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håndtering) fremgår af pakningen. Bemærk, at data her ikke nødvendigvis er 
enkeltfiler. 

• Pakningen indeholder al nødvendig information for fremtidig tilgang 
For at kunne referere til data vil det på et eller andet tidspunkt være nødvendigt 
at kunne referere til en fil (hvis data er en fil, en del af fil, struktur af andre data 
inkl. metadata osv.). Såfremt en fil ikke pakkes med dens persistente identifikator, 
så vil identifikationen afhænge af andre systemer (f.eks. filnavn i filsystem, 
system, der kender identifikator, osv.). Pakning kan derfor hjælpe til at pakke 
identifikatoren sammen med filen og dermed undgå risiko for tab af denne 
information, som ellers vil skulle vurderes og overvåges for de enkelte systemer 
med information om identifikatorer. 

• Pakning kan optimere lagring på medie 
Hvis en samling indeholder mange små enkeltobjekter, kan et pakkeformat også 
bruges til at samle flere objekter sammen i en større pakke, så man optimerer i 
forhold til lagringen. For eksempel er der i Netarkivet mere end 13 milliarder 
objekter, hvilket er stor set umuligt at håndtere i et filsystem. Derfor pakkes 
Netarkiv-data i 1Gb WARC-filer som hver rummer ca. 30.000 objekter. 
 

Hvilke krav er der til et pakkeformat? 
Kravene til et pakkeformat vil afhænge af, hvilke krav der er til bevaringen, så data i 
pakkerne senere kan udtrækkes og fortolkes. Kravene afhænger derfor også af, hvilke 
risici man ønsker at minimere i sin bevaring. 

Et eksempel på krav kan findes i artiklen ”Package Formats for Preserved Digital 
Material”, hvor der, baseret på Det Kongelige Biblioteks risikovurderinger, listes ti krav til 
pakkeformater. Kravene er: 

1. Platforms-uafhængighed – så skift til en ny platform ikke resulterer i, at 
pakkeformatet ikke kan bruges 

2. Fleksibel pakning – så man kan optimere størrelsen af de endelige pakker i forhold 
til økonomi og performance aspekter for den endelige lagring og mulige tilgang til 
pakkerne 

3. Support af opdateringer – så ændringer til bevarede data kan gemmes i mindre, 
separate pakker (dvs. at ændringer i fx en TIFF header ikke betyder, at man er 
nødt til at lave en ny pakke med hele TIFF-filen) 

4. Standardisering – af formatet, så dokumentation og kvalitet er høj, og der derfor 
er mindre risiko for, at viden om formatet mistes eller er fejlbehæftet 

5. Åbenhed – et åbent format mindsker risikoen for at miste tilgang til viden om 
formatet 

6. Nemt forståeligt – så der ikke er risiko for, at kompleksitet resulterer i mangler 
eller fejlfortolkning af formatet 

7. Vidt udbredt i bevaring – begrænser risikoen for, at formatet udvikler sig væk fra 
at være anvendeligt til bevaring 

8. Værktøjer tilgængelige – så risikoen mindskes for, at man selv kommer til at 
skulle udvikle værktøjer. Tilgængelige værktøjer har også indflydelse på, hvor 
udbredt formatet bliver 

9. Uændrede filer – så risikoen mindskes for tab af data som led i at ændre og 
omgøre ændring, for eksempel ved kryptering 

10. Identifikator for filer – så risikoen mindskes for tab af viden om, hvordan 
data/filer findes/refereres 
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Hvilke pakkeformater findes der? 
Der er mange forskellige pakkeformater, og der er som nævnt tidligere forskel på, om et 
format bruges som pakkeformatet eller som metadata-pakkeformat – som for eksempel 
METS-formatet, der oprindeligt er designet som pakkeformat men i dag fortrinsvis bruges 
som et metadata-beholderformat. 

I den førnævnte artikel, ”Package Formats for Preserved Digital Material”, er udvalgt otte 
forskellige, kendte pakkeformater (inkl. METS), som har forskellige karakteristika, og som 
er potentielle pakkeformater til bevaring. De udvalgte pakkeformater er: 

1. AFF – Advanced Forensic File Forensic disk image formats 
2. ARC – ARChive format 
3. BagIt – Bag It package format 
4. METS – Metadata Encoding and Transmission Standard 
5. RAR – Roshal Archive format 
6. TAR – Tape ARchive format 
7. WARC – Web ARChive format 
8. ZIP –  ZIPping packaging file format 

 
Alle formaterne er udførligt beskrevet i artiklen, hvor der også nævnes andre formater, fx 
XFDU, som er karakteriseret ved at være et XML-format ligesom METS. 

Hvilket pakkeformat skal jeg vælge? 
Ved valg af pakkeformat skal man altid lave sin egen risikovurdering og dermed stille sine 
egne krav. Det vil også være en god ide at sammenligne flere forskellige pakkeformater og 
vurdere, hvilke formater der opfylder kravene. Et eksempel er givet i nedenstående tabel 
over de ti krav og otte formater fra artiklen. 

• Ja angiver, at kravet er vurderet til at være tilstrækkeligt opfyldt 
• Næsten angiver, at kravet er vurderet til at være næsten tilstrækkeligt opfyldt,  

 med enkelte små mangler 
• So-So angiver, at kravet er vurderet til at være opfyldt til en vis grænse, men  

 yderligere evaluering af mangler vil være nødvendige 
• Lidt angiver, at kravet er vurderet til kun at være lidt opfyldt 
• Nej angiver, at kravet er vurderet til IKKE at være opfyldt 
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Requirements   
Formats 

AFF ARC BagIt METS RAR TAR WARC ZIP 

 1. Platforms-
uafhængighed 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 2. Fleksibel 
pakning 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

 3. Support af 
opdateringer 

Nej Nej Nej Næsten Nej Nej Ja Nej 

 4. 
Standardisering 

Lidt Nej So-so Ja Nej Ja Ja Lidt 

 5. Åbenhed Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Næsten 
 6. Nemt 
forståeligt 

So-so So-so So-so Næsten Nej Lidt Ja Lidt 

 7. Vidt udbredt i 
bevaring 

Nej So-so Næsten So-so Lidt Ja Næsten So-so 

 8. Værktøjer 
tilgængelige 

So-so Ja Ja So-so Ja Ja So-so Ja 

 9. Uændrede filer Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 
 10. Identifikator 
for filer 

Ja So-so So-so Ja Nej Nej Ja Nej 

  

Værdierne i tabellen er i nogle tilfælde kun skønnede værdier. For eksempel findes der 
ikke fuldstændig dokumentation for, hvor udbredt et format er inden for bevaring. 

Tabellen herover indeholder krav i forhold til Det Kongelige Biblioteks risikovurdering og 
viser, at WARC er det bedste format. Dette er også grunden til, at Det Kongelige Bibliotek 
i dag bruger WARC til at pakke alle digitale materialer, som skal langtidsbevares. En del af 
de metadata, der pakkes i WARC, er pakket i METS, men den yderste ”indpakning” er altid 
WARC. 

Du kan bruge analysen her til at pege på, hvilket format der kan være bedst egnet for dig. 
Hvis du vurderer, at fx krav 3, 6 og 10 ikke er vigtige, så vil det være værd at se på 
formatet TAR i stedet. Dog bør overvejelserne for de enkelte scorer ses igennem, så 
argumentationen også gælder for dit tilfælde. 

Læs mere 
Artiklen ”Package Formats for Preserved Digital Material” af Eld Zierau, kan findes i 
Proceedings for 9. International Conference on Preservation of Digital Objects 2012, 
Toronto, Canada, s. 54-62. 
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Logisk bevaring 
 

Logisk bevaring – hvordan sikrer jeg, at data kan fortolkes og forstås over 
tid? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 Revideret 
januar 2015. 

Den logiske bevaring sørger for, at man stadig kan fortolke de oprindelige data, når man 
læser data om mange år. Der er forskellige strategier for logisk bevaring, og valget af 
strategi har betydning for, hvordan data vil blive vist i fremtiden. 

 

Fortolkning af bevarede data 
Logisk bevaring af et digitalt materiale skal sikre, at det digitale materiale forbliver 
forståeligt og brugbart i fremtiden. Det er denne del af bevaringsprocessen, som sikrer 
muligheden for at fortolke de bits, som det digitale materiale består af. Med andre ord 
muliggør den logiske bevaring gengivelse af det digitale materiale i en form, hvor 
integriteten er bevaret. Bitbevaring, som sørger for bevaring af de enkelte bits, er ikke 
omfattet af logisk bevaring. 

En del af planlægningen 
Der er først behov for logisk bevaring, når dine digitale materialer er i farezonen for ikke 
længere at kunne fortolkes. Den logiske bevaring skal derfor tænkes ind i planlægningen 
og overvågningen af det digitale materiale, og det skal afklares hvilken logisk 
bevaringsstrategi, der skal vælges for den enkelte samling. 

Logiske bevaringsstrategier 
Der er i praksis tre strategier, man kan vælge til sikring af den logiske bevaring. Disse er 

• museal bevaring, hvor man gemmer både computere, udstyr og programmel, der 
skal til for at køre programmerne, i en slags museum 

• emulering, hvor man simulerer de oprindelige styresystemer og programmer, så de 
digitale materialer kan gengives på nutidige computere og nyt udstyr 

• migrering, hvor filformaterne for det digitale materiale ændres, så det kan 
gengives på nutidige computere og nyt udstyr. 
 

Detaljerne i de enkelte strategier er beskrevet særskilt, og uanset valg af logisk strategi 
skal suppleres med bitbevaring for at lave en sikker bevaring af det digitale materiale. 

Hvad skal jeg vælge? 
Valg af logisk bevaringsstrategi har stor betydning for, hvordan fremtidige brugere kan 
tilgå og anvende det digitale materiale. Ved museal bevaring kan data kun tilgås via det 
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museale computerudstyr, emuleret materiale kan kun tilgås via de emulerede omgivelser, 
mens migrerede materialer kun kan tilgås via nutidige omgivelser. 

Tab af informationer 
Det er vigtigt at bemærke, at der i forbindelse med den logiske bevaring kan være 
datainformationer, der går tabt. Når man vælger en strategi for et bestemt digitalt 
materiale, er det derfor vigtigt at overveje den senere brug af materialet, samt hvilke 
signifikante egenskaber, man ønsker at bevare. En signifikant egenskab kan for eksempel 
være farverne i et digitalt billede. Hvis farverne ikke har betydning for den fremtidige 
brug af billedet, er de ikke en del af de signifikante egenskaber. 

Det er især ved migrering, at informationer kan gå tabt. Hvis man fx migrerer et billede 
med mange farver fra det grafiske filformat JPEG til en GIF-fil, som kun har 256 forskellige 
farver, er der stor sandsynlighed for, at en del af farveinformationerne går tabt. 

Ved emulering kan også ske tab. En udfordring ved emulering er, hvor godt det digitale 
materiale gengives, ligesom den præcise gengivelse, man ønsker at få af materialet, kan 
være svær at afgøre. Ønsker man fx at gengive en webside, så er der allerede i de 
nutidige omgivelser forskellige gengivelsesmuligheder af det digitale materiale, afhængigt 
af hvilken webbrowser der anvendes. Dermed er der altså ikke nogen entydig angivelse af, 
hvad der vil være den rigtige gengivelse. 

Filformater 
Det er væsentligt for resultatet af den logiske bevaring, at man ved mest muligt om det 
digitale materiale. Der er fx forskellige versioner af filformater. Oplysninger om versioner 
vil være en vigtig information i forbindelse med både at udføre og planlægge emulering 
eller migrering. Informationer som disse er derfor vigtige at gemme sammen med dit 
digitale materiale, som en del af de tekniske metadata for materialet. Der er en lang 
række andre metadata, som også vil have betydning for bevaringen. Dette kan du læse 
mere om i artiklen om metadata. 

Filformater har en standardopbygning, men ikke alle filer overholder disse standarder. 
Overholdelse af standarderne kan være afgørende for, om man senere kan lave migrering 
eller emulering af materialet. En vigtig del af den logiske bevaring er derfor at 
identificere filformaterne og validere, at filerne overholder standarden for det fastlagte 
bevaringsformat. 

Identifikatorer 
En anden vigtig overvejelse i forbindelse med logisk bevaring er, hvordan man ønsker at 
kunne genfinde det digitale materiale. Som det ser ud i dag er filnavne styrende for, 
hvilke programmer der kan vise filen (x.doc er en Word-fil osv.). Der kan være 
overlappende navne for forskelligt digitalt materiale, hvorfor man bør overveje at give dit 
digitale materiale en varig identifikator (eller henvisning), som også vil være entydig i 
fremtiden. 

Betydningen af den valgte strategi 
Valget af logisk bevaringsstrategi er altså samtidig et valg af, hvordan man vil kunne tilgå 
det digitale materiale i fremtiden. Valget afgør desuden, hvilke egenskaber der evt. kan 
gå tabt, hvilke omgivelser det dit digitale materiale skal kunne tilgås i, og hvordan man 
kan finde det frem. 

Planlægningsprocessen 
Som en vigtig del af den logiske bevaring skal man planlægge og forberede, hvornår og 
hvordan bevaringsaktioner skal foretages for at sikre, at bevaringsaktionerne sker i rette 
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tid. Planlægningen indeholder også validering og verificering af det digitale materiale, 
samt at man sørger for at de nødvendige metadata gemmes. 

Forskning 
Logisk bevaring er et relativt nyt forskningsområde. Der har dog været en del 
forskningsprojekter om emnet, herunder EU-projektet Planets (2006-2010), som både Det 
Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket deltog i. Dette arbejdet er fortsat i Open 
Preservation Foundation (OPF). 
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Logisk bevaringsstrategi – Emulering 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012. 
Revideret af Claus Jensen, Det Kongelige Bibliotek, januar 2015. 
Revideret af Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, december 2015. 

Emulering giver mulighed for at tilgå komplekst digitalt materiale, selv om det 
oprindelige software og/eller hardware ikke længere findes. Ved emulering imiteres den 
oprindelige oplevelse af fx computerspil. 

 

Hvad betyder emulering? 
Begrebet at emulere betyder at efterligne eller imitere og er beslægtet med simulering. 
Simulering er dog svagere end emulering, idet imitationen i en simulering ikke behøver at 
være korrekt i alle detaljer, mens emulering har til formål at sikre så høj grad af 
præcision som muligt i efterligningen af de oprindelige omgivelser i form af den 
oprindelige it-platform. 

Emulering kan bruges som strategi for den logiske bevaring af digitale materialer. Selve 
bevaringen af bittene er ikke en del af emuleringen. 

 

Emulering af det oprindelige miljø 
Emulering bruges til at præsentere digitale materialer, der ikke længere kan opleves i det 
oprindelige software/hardware.  I emuleringen sikrer man i software og/eller i hardware 
en imitation af de oprindelige omgivelser. Emulering opnås således ved at imitere den 
oprindelige præsentation af bittene i det digitale materiale. Det vil sige, at man skaber 
nye omgivelser, der giver mulighed for, at man kan tilgå sine digitale materialer i deres 
oprindelige form, på en måde som virker som den oprindelige oplevelse af at tilgå dem. 
Dette kan enten være via de oprindelige programmer som fx Word Perfect 5.1 på en 
emuleret platform eller via emulerede programmer. 
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Krav til it-platform 
Et digitalt materiale kan stille forskellige krav til en it-platform og dermed forskellige krav 
til emuleringen. For de fleste nutidige platforme vil der være krav til at kunne modtage 
signaler fra en mus og et tastatur samt sende signaler til skærm og højttaler. Men fx vil 
emuleringen af visse computerspil kræve, at spillet kan afvikles og modtage signaler fra 
forskellige tekniske enheder såsom et joystick. I dette tilfælde vil emuleringen indbefatte 
simulering af den oprindeligt krævede it-platform. På denne måde kan man fx køre 
computerspilsprogrammer, som om de kørte på den oprindelige it-platform. 

Signifikante egenskaber 
Emulering kan have udfordringer omkring præcis gengivelse. Derfor skal man med en 
emuleringsstrategi også sikre, at alle signifikante egenskaber, som man ønsker at gengive, 
rent faktisk kan gengives via emuleringsprogrammerne.  Fx vil oplevelsen af websider have 
været forskellig, afhængig af hvilken browser websiden blev set med, samt hvilke 
versioner der blev benyttet. Derudover benytter mange websider forskellige specielle 
programmer (plug-ins), som kan afspille et videoklip, en lyd osv. Hastighed af afvikling af 
progranmer på tidligere hardware er et andet eksempel, hvor der kan være forskelle på 
oplevelsen. Der er således mange forhold, det er nødvendigt at tage højde for i 
emuleringen. 

Opdateret emuleringsværktøj nødvendigt 
Hvis man vælger at bruge en emuleringsstrategi, vil tilgangen til det digitale materiale 
afhænge af, at man har adgang til emuleringsværktøjer. Vedligeholdelse og sikring af, at 
emuleringsværktøjet følger med tiden, vil derfor være vigtig for bevaringen. Derudover er 
det vigtigt, at de digitale materialer er validerede og verificerede og gemt med de 
nødvendige metadata, så emuleringsværktøjet kan vedligeholdes, og man til stadighed kan 
tilgå det digitale materiale. 

Status for forskning i emulering 
Der eksisterer i dag specifikke emulatorer til eksempelvis emulering af Commodorespil. 

Forskning i emulering generelt er stadig meget nyt, og der findes i dag meget begrænsede 
generelle emuleringsværktøjer. 

Emulering har været behandlet i det EU-støttede Planets forskningsprojekt, som kørte i 
årene fra 2006-2010. I dette projekt udviklede det hollandske nationalbibliotek 
emuleringssystemet Dioscuri, som kan emulere x86 computer-hardware. Du kan downloade 
dette system her. 

Det EU-støttede KEEP forskningsprojekt (Keeping Emulation Environments Portable) (2009-
2012) fokuserer også på emulering. Projektet Preserving Virtual Worlds (2008-2012) ser på 
bevaring af spil og interaktiv fiktion, som også inkluderer emulering. 

I november 2015 kom en ny rapport om emulering og virtualisering som giver et godt 
overblik over den nyeste status på denne bevaringsstrategi. Denne rapport af David 
Rosenthal med titlen Emulation and Virtualization as Preservation Strategies. 
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Logisk bevaringsstrategi – Migrering 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010 / revideret marts 2012 / revideret 
januar 2015 

Ved hjælp af migreringsstrategien kan man sikre, at ens digitale samlinger forbliver 
læsbare på nutidigt udstyr. Dette gøres ved at sørge for, at de digitale materialer hele 
tiden er i et format, som kan læses af samtidens computerprogrammer. 

 

Hvad er migrering? 
Begrebet at migrere betegner en flytning fra ét sted til et andet. I datalogisk forstand 
betegner det en bevægelse fra et format til et andet, hvilket i det simple tilfælde vil 
være fra et filformat til et andet. I OAIS-modellen bruger man ordet transformering for 
samme begreb. Ved migrering sikres, at det digitale materiale til stadighed er i en form, 
der kan fortolkes og formidles med de til enhver tid gængse programmer og udstyr. 

  

 

Migrering er en strategi for logiske bevaring af digitale materialer. Mediemigrering er ikke 
omfattet i artiklen her, da dette har med bitbevaring at gøre, og bevaring af bittene er 
ikke en del af migreringen. 

Hvornår migreres? 
Migrering sker typisk af digitale materialer, hvis format er truet, forstået på den måde, at 
de programmer, der kan fortolke dem ikke længere supporteres. I så fald vil man migrere 
til et nyt format, som er supporteret. Migrering kan ske meget tidligt, fx hvis man kun 
ønsker at bevare digitale materialer i udvalgte bevaringsformater. Det vil så være 
nødvendigt at migrere de digitale materialer, som ikke oprindeligt er i et af de udvalgte 
formater. 

Økonomiske årsager til migrering 
Har man digitale materialer, som optager meget diskplads, kan man vælge at migrere af 
økonomiske årsager, hvis der kan migreres til et format, der kræver mindre plads. Det skal 
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dog sikres, at dette kan gøres uden tab af sig. Et eksempel på dette kan være migrering 
fra TIFF til JPEG2000 for digitale billeder. 

Migrering frem for andre metoder? 
Migrering er den mest brugte form for logisk bevaring, blandt andet fordi det er let at gå 
til, da man kan begynde med det samme med de formater, man kender en farbar løsning 
for. En anden grund er, at de migrerede data kan tilgås umiddelbart uden værktøjer til 
emulering, og uden at skulle bruge musealt bevarede maskiner. 

Signifikante egenskaber 
Ved migrering er der som nævnt en risiko for, at man mister signifikante egenskaber, fx i 
form af skarpheden i et digitalt billede som illustreret herunder. Figuren er lavet som i 
PowerPoint og derefter migreret til JPEG. Umiddelbart ser figuren ud til at være den 
samme, men ved at zoome ind fremgår det, at JPEG-versionen er langt mere kornet. 

 

 PowerPoint Migreret til JPEG 

Her består tabet af look-and-feel fornemmelsen i billedet. Tab af signifikante egenskaber 
kan også ske i fx det intellektuelle indhold – lag i en figur kan forsvinde i en migrering, 
men kunne have været i betydningsfulde i visse sammenhænge. 

Når man vælger at migrere, er det vigtigt at kortlægge, hvilke signifikante egenskaber 
man ønsker at bevare, da der i de fleste tilfælde vil være tale om en eller anden form for 
tab i en migrering. Man skal altså på forhånd undersøge, om de tab af signifikante 
egenskaber, der følger af migreringen, er acceptable. 

Egenskabers relevans afhænger af brugerne 
Digitale materialers signifikante egenskaber kan også have forskellig relevans for 
forskellige faggrupper. En illustration i en bog kan være uden betydning for 
tekstforståelsen af bogen, men illustrationen kan være vigtig i forbindelse med en 
illustrators samlede værker. Det er derfor vigtigt at overveje, om de signifikante 
egenskaber kan være vigtige for andre faggrupper i fremtiden. 

Filformater og migreringsværktøjer 
Før migrering skal undersøges, hvilket eller hvilke filformater, man ønsker at migrere til, 
og hvilke migreringsværktøjer, der kan anvendes. Valgene vil afhænge af: 

• hvor godt det nye format er til at bevare de signifikante egenskaber. Er en figurs 
lag en signifikant egenskab, vil et format som JPEG2000 ikke være et godt nyt 
bevaringsformat, da det ikke kan udtrykke lag. Det kan også være, at der skal 
migreres fra ét til flere formater, som hver kan håndtere forskellige signifikante 
egenskaber. Et eksempel herpå er, at der er specielle metadata i det oprindelige 
filformat, som ikke er nemme at repræsentere i et nyt, og at man derfor vælger at 
gemme disse metadata i et separat filformat. 

• hvor godt formatet er som bevaringsformat. Et format kan være tabsgivende eller 
tabsfrit. Eksempler på tabsgivende formater er MP3 og JPEG. Tabsgivende formater 
kan potentielt miste informationer, hver gang de gemmes på ny, og derfor kan 
migreringer af disse indebære en nedbrydning af det digitale materiale over tid. De 
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tabsfri formater er derfor mere velegnede som bevaringsformater.  I eksemplet 
med migrering fra TIFF til JPEG2000 burde det derfor præciseres som migrering fra 
TIFF til JPEG2000 lossless (tabsfri). Ved migrering bør der altid migreres til tabsfri 
formater, men der kan dog være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at bruge et 
tabsgivende format som det oprindelige (modtagelses-) format. Ved vurderingen af 
et bevaringsformat er der også andre overvejelser, som fx hvilke værktøjer der 
eksisterer til at formidle formatet, og om formatet er åbent i den forstand, at der 
findes en åben standard for formatet. 

• hvor gode værktøjerne er til at foretage migrering uden tab af signifikante 
egenskaber. Der kan laves forskellige tests af, hvor gode værktøjerne er til at 
migrere bestemte signifikante egenskaber, f.eks i forhold til at migrere metadata 
til, farver i eller streger i et billede. Selve valget af værktøjer bør ske som led i 
planlægningen af migreringen, og eventuelle testresultater tages med i 
vurderingen. 
 

Én til én-migrering? 
En migrering behøver ikke at ske fra én fil til en anden. Den kan også gå fra én fil til flere 
filer eller fra flere filer til én fil. Et eksempel på dette kan være skannede sider af en bog 
(samt deres rækkefølge), som samles i en PDF-fil. 

Verificering og validering 
For at kunne overvåge og planlægge migreringen er det vigtigt, at man har verificeret og 
valideret formaterne i dit digitale materiale. Hvis verificerings- og validerings-metadata 
ikke eksisterer, risikeres, at man ikke kan være sikker på udfaldet af en efterfølgende 
migrering. Dette kan nødvendiggøre en undersøgelse af, hvilken migrering der er den 
bedste for hver enkelt digitale fil, og det kan blive meget omkostningsfyldt og svært. 

Risikovurdering og omkostninger 
Der er ikke regler for, om man skal gemme både det gamle og det nye digitale materiale 
fra en migrering. En risikoanalyse vil kunne pege på, om det gamle materiale skal gemmes 
i et bestemt tidsrum, og hvilke tests der bør laves for at tjekke, om migreringen er gået 
godt. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at slette før eller siden, eftersom 
bitbevaring af det gamle materiale vil have omkostninger. Der er dog også eksempler på, 
at man gemmer det oprindelige materiale samt den sidst migrerede version. 

Hvis du vil vide mere 
Forskning omkring migrering er stadig relativt nyt. I årene fra 2006-2010 er mange 
områder omkring migrering behandlet i Planets-projektet, og dette arbejde er fortsat i 
Open Preservation Foundation (OPF) (http://openpreservation.org/). 

Et eksempel på et migreringsprojekt kan findes i artiklen “Evaluering af et omfattende 
migreringsprojekt“. 

Yderligere eksempler og beskrivelser af overvejelser om migreringsværktøjer kan findes i 
artiklen The Planets Approach to Migration Tools af E. Zierau og C. van Wijk.  
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Logisk bevaringsstrategi – Museal bevaring 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 og januar 2015. 

Man kan vælge at bevare både hard- og software for at kunne aflæse gamle digitale data, 
men det vil ofte vise sig at være en næsten umulig løsning på lang sigt. 

 

Hvad er museal bevaring? 
Museal bevaring er en strategi inden for logisk bevaring og betyder, at man gemmer den 
oprindelige hardware (computer, elektroniske læseapparater osv.) på samme måde som 
museale genstande og sørger for, at hardwaren bevares og vedligeholdes på en sådan 
måde, at den er som den oprindelige hardware. Dette indebærer, at al hardware, 
software og data på maskinen skal være kompatibelt med originaludstyret, og data tilgås 
via den gamle maskine og de gamle programmer på nøjagtig samme måde, som da data 
blev produceret. Desuden skal det sikres, at der ikke kommer skade på operative 
systemer, programmer og data. 

 

Udfordringer 
Vælger man den museale bevaringsstrategi skal man være forberedt på store udfordringer, 
dels på hardwaresiden, hvor hardware skal vedligeholds løbende, og dels på software- og 
datasiden, hvor de underliggende bits og deres placering på maskinen skal bevares. Det er 
nødvendigt at lave bitbevaring af alle data og programmer, hvilket vil være meget svært 
at gennemføre udelukkende på den oprindelige hardware. Endvidere vil det være 
nødvendigt at bevare en beskrivelse af, hvordan de bitbevarede data skal lægges på den 
musealt bevarede hardware. 

Hvornår kan man bruge museal bevaring? 
På grund udfordringerne i museal bevaring er denne strategi ikke særligt anvendt til 
langtidsbevaring af digitale materialer. En god grund til at anvende museal strategi kunne 
være, hvis bevaringsforpligtelsen kun rækker en kortere årrække frem. Hvis data f.eks. 
kun skal bevares i fem år, så kan en museal strategi sandsynligvis godt være både den 
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nemmeste og billigste løsning. Men den museale strategi vil blive dyrere og dyrere over tid 
(og i praksis stort set umulig) på grund af de stadigt stigende udgifter, der vil være til 
vedligeholdelse af ældre software og hardware. 
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Migreringsprojekt – Evaluering af migreringsprojekt hos Rigsarkivet 
Alex Thirifays, Rigsarkivet, Fra Nordisk Arkivnyt, nr 2, 2011. Revideret 12. februar 2015. 

Evalueringens formål 
Rigsarkivet gennemførte mellem 2005 og 2008 et projekt, der havde til formål at migrere 
Rigsarkivets digitale samlinger til tidssvarende formater. 

Evalueringen af dette projekt blev afsluttet i 2011. Formålet med evalueringen var todelt. 
For det første skulle erfaringerne fra FSK-projektet oversættes til engelsk og almengøres, 
idet der er tale om et unikt projekt, der givetvis har andres interesse et godt stykke ud i 
fremtiden. For det andet skal erfaringerne hjælpe Rigsarkivet ved fremtidige migreringer. 
Udarbejdelsen af evalueringsrapporten har taget ét årsværk. 

FSK-projektet 
Projektet løb fra 2005-2008 og havde til opgave at løfte Rigsarkivets samling af 
forskelligartet digitalt materiale fra 1960’erne og op til en tidssvarende 
bevaringsstandard. Hensigten var at reducere omkostningerne til både tilgængeliggørelse 
og fremtidige migreringer samt at sikre data og datakvalitet. 

Enhver arkiveringsversion (Information Package, jf. OAIS) blev analyseret, migreret og 
overført til bevaringsmedier. Arbejdet blev udført på et eksisterende, fysisk lukket 
arkivalienetværk for at opfylde krav om sikkerhed og fortrolighed. 

Projektet kostede godt 30 årsværk, og de samlede udgifter til indkøb af software, 
hardware og eksterne ydelser, beløb sig til godt 1 million kroner. 

FSK-projektets arkivalier 
FSK-projektet migrerede journaler og registre, herunder eksempelvis CPR-registeret fra 
1968, Undervisningsministeriets Elev-, skole- og klassestatistik fra 1963 og 
Statsskattedirektoratets slutligning fra 1970. 

Data og dokumentation fyldte i alt cirka 1,7 TB, bestod af 11.187 filer, lå i knap 200 
forskellige strukturer og udgjorde over 2.000 arkiveringsversioner. 

De tekniske mål 
De overordnede tekniske mål for migreringen var defineret i bevaringsstandarden, 
bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004, som krævede: 

• Fælles format for datafiler 
• Fælles struktur for dokumentation, metadata og dokumenter 
• Fælles format for dokumenter (TIFF) 

 
Overordnet migreringsprincip: fuld bevaring og bevaring af autenticitet 
Rigsarkivet efterlever et princip om, at der ikke foretages efterkassation af arkivalier. 
Derfor skulle alle data migreres. Knap halvdelen af disse havde ikke blot gammeldags 
tegnsæt, men kom tilmed fra ældre databasesystemer. Disse gamle, hierarkiske 
databasestrukturer skulle migreres til relationel form, hvilket indebar risici for ændring af 
data. Hovedprincippet måtte dog alligevel nødvendigvis være at sikre autenticiteten ved 
at ændre så lidt som muligt i data, og dokumentere ændringerne, når de var 
uomgængelige. Til sidst sørgede man for at gemme originalerne, idet reversibilitet ikke 
var mulig. 
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Migreringsværktøjer 
Rigsarkivet besluttede tidligt i processen at egenudvikle den centrale 
migreringsapplikation, idet det vurderedes, at opgaven var for speciel til at outsourcing 
var forsvarlig og rentabel. 

Strukturerne og formaterne på de arkivalier, der var afleveret før 1998, var heterogene, 
og stillede store krav til migreringsapplikationen, som skulle håndtere dem alle. 
Applikationen blev derfor udviklet til at have plads til afvigelser og endte med at være så 
fleksibel, at den kunne processere automatiseret migrering af cirka 87 % af arkivalierne. 

Selve migreringen 
100 % af de nyere arkivalier (post 1998) og 87 % af de ældre arkivalier blev altså migreret 
på automatiseret vis. Resten skulle formigreres. Ved formigreringsværktøjer forstås 
mindre programmer, hvis opgave var at forberede input data til migreringsapplikationens 
standard input format. Hver formigrering blev afviklet med et program udarbejdet specielt 
til det konkrete formål. Der blev i alt udviklet og tilrettet 175 programmer til de i alt 167 
arkivalier, som blev formigreret. 

Resultater 
Projektets hovedmål blev nået, idet samtlige arkivalier blev migreret, undtagen 
Rigsarkivets filmsamling. 

Målet om at gøre fremtidige migreringer lettere blev ligeledes nået, men en 
fuldautomatisk migrering af samlingen er endnu ikke mulig: Mange arkivalier i antal, men 
ikke i datamængde, afveg nemlig fra deres oprindelige bevaringsstandard inden FSK-
projektet migrerede dem. Dette betød, at nogle af disse arkivalier også kom til at afvige 
fra bevaringsstandarden efter migreringen, idet man prioriterede at bibeholde de 
autentiske data frem for at tilpasse dem og angive, hvorledes man havde tilpasset dem. 

Konklusioner 
Evaluators overordnede konklusion er, at FSK-projektet, som var (og stadig er) et projekt 
uden fortilfælde, var af meget høj kvalitet, både hvad angår planlægning, udførelse og 
produkt. 

De vigtigste konklusioner er: 

• Budgettet i FSK-projektet blev i hovedtræk overholdt. Budgettet var reelt en 
bevilling, som skulle overholdes. Der er flere eksempler på, at budgettet blev 
overholdt på bekostning af andre forhold, såsom produktkvalitet, ydeevne og 
omfanget af migrerede arkivalier. 

• Outsourcing af opgaver betyder ikke friholdelse af udgifter til interne aktiviteter 
relateret til opgaven. Den interne underopgave, der vedrørte 
skanningsforberedelse, udgjorde således størstedelen (55 %) af omkostningen til 
skanning af dokumentation, som var outsourcet. 

• Bevaringspolitisk princip koster dyrt, men redder kulturarv. Rigsarkivet efterlever 
som nævnt princippet om, at der normalt aldrig foretages efterkassation. Derfor 
risikerer et stort forbrug af ressourcer til bevaring af et fåtal af nedbrudte eller 
fejlbehæftede arkivalier at kompromittere flertallet af arkivaliernes 
kvalitetsniveau. Som eksempel kan nævnes, at det tog godt 70 gange længere tid 
at migrere et ældre, ikke standardiseret arkivalie, end et nyere, standardiseret 
arkivalie. 

• Standardisering af data og værktøjer er en forudsætning for, at digital bevaring 
bliver økonomisk forsvarlig, fordi kompleksitet og afvigelser er svære at håndtere. 
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F.eks. repræsenterede udviklingen af de værktøjer, som skulle håndtere de ældre 
arkivalier, godt 80 % af udgifterne til den samlede systemudvikling. 

• Utilstrækkelige forundersøgelser i projektforløbet minder om det effektiviserings- 
og besparelsespotentiale, de kan indeholde. F.eks. blev magnetbåndenes tilstand 
allerede undersøgt omkring 1995 via stikprøve og fundet tilfredsstillende, hvad den 
sandsynligvis ikke var. En mediemigrering blev derfor først iværksat 10 år efter 
med høje omkostninger til følge. 

• Den tekniske infrastruktur led under en række mangler og sene beslutninger. 
F.eks. manglede hardware processorkraft. Migreringen af arkivalier kunne have 
været foretaget meget hurtigere, og selvom en sen beslutning om indkøb af nyt 
maskinel hjalp med at overholde tidsplanen, blev det tabte ikke indhentet. 

• Fokus på metode og dagligdag er alfa og omega 
o Effektiv vidensdeling højner kvaliteten. FSK-projektet skabte gunstige 

rammer for vidensdeling via dynamiske dokumentsamlinger og online tilgang 
til relevant information. 

o Opretholdt omhu. En stor udfordring var de meget rutineprægede, 
manuelle og ressourcekrævende opgaver (over 6.000 timer), som nemt 
kunne resultere i spildtid og fejl. Vidnesbyrd fra projektmedarbejdere samt 
de data, der kan kontrolleres maskinelt, peger på at arbejdet blev udført 
omhyggeligt. 
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