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Digitale objekter - data og metadata 
 

Filformater – Hvilke filformater egner sig til langtidsbevaring? 
Johan Reventlow, Rigsarkivet, november 2010. Revideret marts 2015. 
Hvordan vælger man de rigtige filformater? Det er vigtigt for tilgængeligheden af digitale 
materialer, at de gemmes i formater, der også kan læses fremover. Men hvordan spår man om 
fremtiden? 

 
Hvilken betydning har valget af filformater? 
Når man langtidsbevarer digitale materialer, er formålet at opbevare og vedligeholde dem for at 
sikre, at de også i fremtiden vil kunne bruges. 

Man kan vælge at gemme sine digitale materialer i nogle få, men kendte og veldefinerede 
formater, men ulempen kan være, at man derved afskærer sig fra at lagre nogle typer 
funktionalitet. Det kan fx være, at animerede pile eller andre dynamiske funktionaliteter i en 
PowerPoint-præsentation ikke kan lagres i et af de få udvalgte formater. Fordelen ved at vælge 
få bevaringsformater efter bestemte kriterier er, at det er lettere at håndtere og samtidig vil 
være et godt grundlag for en evt. senere migrering, idet færre originale formater vil være 
nemmere at håndtere, når disse på sigt sandsynligvis skal migreres. 

Ved mere komplekse samlinger med mange formater (fx computerspil) kan man vælge at bevare 
de oprindelige formater og i stedet fokusere på at have programmer og hardware, der kan 
imitere de oprindelige forhold, hvorunder det enkelte format blev brugt, men på moderne 
platforme. Dette kaldes emulering. 

Nogle institutioner (fx Rigsarkivet) kan lovmæssigt stille krav til de formater, i hvilke offentlige 
myndigheder skal aflevere digitalt materiale til arkivet, mens andre (fx nationalbibliotekerne) 
kun kan komme med anbefalinger og derigennem prøve at påvirke de afleveringspligtige. 

Retningslinjer for bevaringsformater 
Når man skal vurdere, om et format er egnet til langtidsbevaring, er det vigtigt at tage følgende 
i betragtning: 

• Formatet bør være standardiseret (ISO, ANSI eller lignende) eller som minimum 
velbeskrevet (fx TIFF). 

• Formatet bør være bredt understøttet. 
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• Formatet bør være platform-uafhængigt og åbent. Det må altså ikke være behæftet med 
licens eller lignende. 

• Formatet må ikke være tabsgivende på en sådan måde, at budskabet forringes. 
• Formatet bør have en lang forventet levetid. 
• Formatet bør kunne migreres til kommende formater og må derfor ikke indeholde 

specielle funktioner, som er knyttet til bestemte operativsystemer eller programmer (for 
eksempel OLE-objekter). 

• Formatets fremtrædelse bør være uafhængig af fonte mv., hvis fremtrædelsen er af 
betydning. 

• Formatet bør være relativt robust over for bitfejl. 
 

Forskellige typer af data stiller forskellige krav til filformatet 
For hver type digitalt materiale, der skal bevares, er der forskellige hensyn at tage, og det 
stiller forskellige krav til de enkelte filformater. Nedenfor diskuteres de hyppigste overvejelser i 
forbindelse med en række forskellige digitale materialetyper. 

Tekst, regneark og præsentationer 
Til dokumenttyper, hvor understøttelse af formatering, indlejret grafik, formler i regneark og 
lignende er nødvendige, er man nødt til at vælge et af de formater, som findes og benyttes på 
det nuværende marked. Det kan fx være Microsoft Office pakkens OOXML-format, eller ODF-
formatet som kendes fra OpenOffice. Der kan dog være flere problemer forbundet ved dette. 
Man er fx også nødt til at bevare de fonte, som er benyttet i dokumenterne, for at kunne være 
sikker på at bevare dokumenternes oprindelige udseende. Dette er ofte vanskeligt, da fonte kan 
være afhængige af operativsystemet. 

Hvis dokumentets oprindelige udseende skal bevares (som for arkivalier, der afleveres til et 
offentligt arkiv), kan man migrere dokumentet til et bitmap-billede. 

Derved skabes et billede af dokumentet, og dets oprindelige udseende bibeholdes. Til gengæld 
vil det ikke længere umiddelbart være muligt at redigere i dokumentet, ligesom der heller ikke 
kan søges i det. Hvis man har brug for både indhold og udseende, kan man vælge så vidt muligt 
at bevare både originalen og den migrerede udgave. 

Billeder 
Digitale billeder består af oplysninger om de millioner af små pixels, som billedet er opbygget 
af. Selv et relativt simpelt billede kan derfor fylde meget. Dette problem søger man ofte løst via 
kompressionsalgoritmer, der i stedet for at gemme information om hver enkelt pixel gemmer 
hele områder, hvorved filstørrelsen mindskes kraftigt. I visse situationer er dette en stor fordel, 
fx på internettet, hvor kvaliteten af billeder spiller en mindre rolle i forhold til den mængde 
data, som skal flyttes over netværk. Men i bevaringssammenhænge kan det være en stor 
ulempe, da man ønsker at bevare de digitale materialer så tæt på deres oprindelige form som 
muligt og derfor ikke kan tillade, at kompressionsalgoritmer skærer i kvaliteten. 

Lyd 
Der kan være meget forskellige krav til bevaringen af fx en optagelse af en klaverkoncert og en 
telefonsamtale. Det er ikke nok, at vi kan genkende musikken, og der er formodentlig ingen 
grund til at gemme en telefonsamtale i cd-kvalitet. For klaverkoncerten er det summen af 
samtlige nuancer og for telefonsamtalen ordlyden, som er det egentlige dataindhold. Lyd fylder 
meget, og når man skal håndtere langtidsbevaring af lyd, bør man derfor skelne mellem typer af 
lyd. Tabsgivende kompression, som typisk vil fjerne meget høje eller lave lydfrekvenser, men 
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samtidig mindsker filstørrelsen, kan tillades i situationer, hvor materialets efterfølgende brug 
ikke stiller krav til høj kvalitet. 

Levende billeder 
Levende billeder er på mange måder sammenlignelige med lyd, og måden at gemme på 
afhænger af formålet med data. Hvis der er tale om en videokonference, hvor genkendelighed er 
nok (det, som siges, og hvem, som siger hvad), så er kvaliteten af mindre betydning. Hvis der 
derimod er tale om optagelser, hvor det billedlige indhold skal være nuanceret, skarpt og så 
naturtro som muligt, så er kvaliteten af stor betydning. Levende billeder består af mange 
billeder, der ofte kan være uskarpe og af dårlig kvalitet, hvis man fokuserer på det enkelte 
billede, men af en rimelig kvalitet, når de ses som helhed. Tabsgivende kompression kan derfor 
være en mulighed i de situationer, hvor kravet til kvaliteten er lavt, eller budget til lagerplads 
ikke tillader at arkivere ukomprimeret. 

Hvilke filformater kan bruges 
Når man skal finde egnede filformater, skal man – i sammenhæng med den øvrige 
bevaringsplanlægning – starte med at analysere indholdet af det digitale materiale. 

Der er formater, som er meget righoldige – de er gode til at indeholde forskellige typer 
avanceret funktionalitet – men de vil samtidig ofte være problematiske at anvende, da de måske 
ikke er tilstrækkeligt standardiserede, åbne eller velbeskrevne til, at man kan være sikker på, at 
man også i en fjern fremtid kan benytte dem. 

For at afdække formaters forskellige styrker og svagheder kan man opstille dem i et skema, hvor 
styrker og svagheder tillægges en numerisk værdi. De vægtede kriterier kan vise vigtige 
aspekters væsentlighed og kan være en god rettesnor i forhold til det bedste valg. 

Herunder ses en oversigt over gængse formater, som man typisk støder på i forbindelse med 
bevaring af digitalt materiale. Hvert enkelt format har styrker og svagheder, og det er derfor 
nødvendigt at den enkelte bevaringsinstitution vurderer, om et konkret format er egnet til netop 
deres formål, materialer og bevaringsstrategi. 

For eksempel har Rigsarkivet valgt, at kun formaterne GML, JPEG2000, MP3, MPEG-2, MPEG-4, 
TIFF og WAVE må benyttes af myndigheder ved aflevering til offentlige arkiver. Dette valg skal 
ses på baggrund af, at man i Rigsarkivet har prioriteret at satse på få og relativt ukomplekse 
formater. 

Filformater til bevaring – oversigt over egenskaber 
En oversigt over en række ofte anvendte formater til langtidsbevaring af digitale data kan ses i 
artiklen “Filformater - Oversigt”. Oversigten viser en simplificeret oversigt over formater og de 
egenskaber og særlige forhold, som man typisk vil tage med i overvejelserne når formaters 
egnethed til bevaring skal vurderes. 

Læs mere om valg af filformater i forbindelse med digital bevaring 
Judith Rog, Caroline van Wijk: Evaluating File Formats for Long-term Preservation, National 
Library of the Netherlands 

Library of Congress: Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress 
Collections, https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/index.shtml 

Todd, M., File formats for preservation, DPC (Digital Preservation Coalition) Technology Watch 
Series Report 09-02, 2009.  
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Filformater – Oversigt 
Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, marts 2015. 

Her kan du læse om nogle filformater som benyttes til digital bevaring. 

 

Udvalgte formater og deres egenskaber 
Nedenstående tabel giver en oversigt over en række formater, man kan overveje at benytte i 
forbindelse med bevaring. Ud for hvert format er der en simplificeret oversigt over dets 
egenskaber og særlige forhold, som man typisk vil tage med i overvejelserne når et formats 
egnethed til bevaring skal vurderes. 

Der er ikke nogen entydig formel for hvilke formater man skal vælge til bevaring. Det vil altid 
afhænge af hvilke risici man ønsker at tage højde for. 

Betydningen af søjlerne er: 

• Format: filformatets forkortelse 
• Benyttes primært til: opremsning af mulige materialetyper, men ikke nødvendigvis en 

udtømmende liste 
• Udbredt: ja, hvis filformatet er udbredt, men ikke nødvendigvis om det er udbredt som 

bevaringsformat 
• Understøttet: ja, hvis der er god understøttelse af værktøjer til formatet 
• Åbent format: ja, hvis formatet er åbent, dvs. dokumentation af og rettigheder til 

formatet er åbent, dvs. der er formindsket risiko for at miste tilgang til viden om 
formatet 

• Standardiseret: ja, hvis formatet er standardiseret i form af en forankring af 
vedligeholdelse af formatet, dvs. der vil være mindre risiko for, at viden om formatet 
mistes eller er fejlbehæftet 

• Nemt forståeligt: nej, hvis formatet er komplekst, dvs. ja hvis der ikke er risiko for, at 
kompleksitet resulterer i mangler eller fejlfortolkning af formatet 

• Særlige forhold: Der kan være særlige forhold omkring formatet som giver anledning til 
overvejelser i sin risikovurdering af om formatet er velegnet til bevaring. Fx indlejret 
komprimering som kan give forøget risiko for tab. 
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Format Benyttes 
primært 

til 

Udbredt Under- 
støttet 

Åbent 
format 

Standar- 
diseret 

Nemt 
forstå- 
eligt 

Særlige forhold 

TIFF Tekst 
Billeder 

ja ja ja ja ja • Den mest udbredte variant 
af TIF er ikke standardiseret, 
men den er dog velbeskrevet 

• Simpelt og robust 
• Ingen nye udgaver 
• Formatet er stabilt – ingen 

udvikling 
JPEG 
2000 

Billeder 
(især i høj 
opløsning) 

ja nej ja ja nej • Valg mellem tabsfri eller 
tabsgivende komprimerings-
algoritme 

• Kan tolerere fejl 
• Understøtter ikke flersidede 

dokumenter 
PNG Billeder ja ja ja nej ja • Mulighed for tabsfri 

kompression 
• Velbeskrevet 
• Mulighed for gradueret 

bitdybde 
• Understøtter ikke flersidede 

dokumenter 
PDF Tekst ja ja nej ja nej • Containerformat 

• Mange undervarianter 
• Bagud konvertibelt 
• Under konstant udvikling 
• Mange 

kombinationsmuligheder 
• Formater omfattende og høj 

kompleksitet 
• Det er pt. ikke muligt at 

validere formatet 
PDF/A Tekst ja ja ja ja nej • Containerformat 

• Mange undervarianter 
• Bagud konvertibelt 
• Under konstant udvikling 
• Mange 

kombinationsmuligheder 
• Format er omfattende 
• Mindre komplekst end PDF 
• Kan delvist valideres 

TXT Tekst ja ja ja nej ja • Platforms-afhængig 
• Tegnsæt og styretegn er ikke 

defineret 
• Kan ikke gengive formatering 
• Kun tekst 

HTML Hypertekst 
Tekst 

Ja ja ja nej ja • Mange varianter 
• Mange 

fortolkningsmuligheder 
• Under udvikling 

XHTML Hypertekst 
Tekst 

Nej Ja Ja Ja ja • Flere varianter 
• Visningen kan variere 
• Let at validere 
• Variant af HTML 
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HTML 
5.0 

Hypertekst 
Tekst 

ja ja ja ja nej • Container-format 
• Variant af HTML 
• Omfattende format 

DOCX Tekst ja ja ja ja nej • Containerformat 
• Under udvikling- der kommer 

nye versioner en gang i 
mellem 

PPTX Præsen- 
tationer 

ja ja ja ja nej • Containerformat 
• Under udvikling- der kommer 

nye versioner ind i mellem 
XLSX Regneark ja ja ja ja nej • Container-format 

• Under udvikling- der kommer 
nye versioner ind i mellem 

ODP Præsen- 
tationer 

Nej Ja ja ja nej • Containerformat 
• Under udvikling- der kommer 

nye versioner ind i mellem 
ODS Regneark Nej Ja ja ja nej • Containerformat 

• Under udvikling- der kommer 
nye versioner ind i mellem 

ODT Tekst Nej ja ja ja nej • Containerformat 
• Under udvikling- der kommer 

nye versioner ind i mellem 
GML Geodata ja  ja ja nej • Mange varianter 

• Under udvikling – Nye 
udgaver udgives jævnligt 

MP3 Lyd ja ja ja ja nej • Tabsgivende 
kompressionsalgoritme 

• Mange implementationer 
• Læse/skrive algoritmer kan 

være behæftet med licens 
MPEG-2 Video ja ja ja ja nej • Containerformat 

• Omfattende format – mange 
muligheder for brug 

• Læse/skrive algoritmer kan 
være behæftet med licens 

MPEG-4 Video ja ja ja ja nej • Containerformat 
• Omfattende format – mange 

muligheder for brug 
• Læse/skrive algoritmer kan 

være behæftet med licens 
• Bedre algoritmer til 

incoding/decoding i forhold 
til MPEG-2 

WAVE Lyd ja ja ja nej ja • Flere varianter, men alle er 
velbeskrevne 

• Format på tilbagegang til 
fordel for MP3 

• Mange varianter 
• Mulighed for ikke 

tabsgivende 
• Kan gengive lyd i høj kvalitet 

 



Digitalbevaring.dk   2021 

7 
 

Identifikatorer – Hvordan genfinder man digitale objekter? 
Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, maj 2011. Revideret januar 2015. 

Alt, hvad der findes digitalt, er i risikozonen for at blive væk, fx når hjemmesider 
omorganiseres, eller det digitale objekt flyttes til et andet sted på nettet. Det er derfor 
nødvendigt at benytte identifikatorer, der som det digitale objekts CPR-nummer, kan hjælpe 
med at identificere objektet entydigt. 

 
 

Hvad er en identifikator? 
En identifikator identificerer den enkelte forekomst af et bestemt objekt. Navne og CPR-numre 
er eksempler på identifikatorer, som identificerer personer. Andre eksempler er matrikelnumre, 
som identificerer grunde/matrikler, eller sagsnumre, som identificerer sager i et sags- og 
dokumenthåndteringssystem. 

Unikke identifikatorer 
Unikke identifikatorer er identifikatorer, som entydigt identificerer et bestemt objekt. Et 
eksempel er CPR-numre, som i modsætning til navne er en unik identifikation af personer. Der er 
over 2000 mænd i Danmark, der hedder Søren Jensen, så identifikatoren ”navn” er ikke nok til 
entydigt at udpege en bestemt Søren Jensen blandt alle disse. Her må der anvendes andre typer 
af identifikatorer, som fx et CPR-nummer. 

Et andet udbredt eksempel er ISBN-numre, som er en unik identifikation af bøger. 

Unikke identifikatorer i it-systemer 
Inden for it-systemer er unikke identifikatorer (nøgler) til digitale objekter i praksis en 
nødvendighed. Digitale objekter forstås her som fx websider, dokumenter, billeder, lyd- eller 
videofiler. 

Ved aflevering af digitale dokumenter til et offentligt arkiv er det et krav, at hvert dokument 
har en unik identifikator. Det er dog ikke noget krav, at identifikatoren (id’et) er globalt unik. 
En global unik identifikator betyder, det er den absolut eneste, der eksisterer. I arkiv-
sammenhænge skal identifikatoren blot være unik inden for arkiveringsversionens samling af 
dokumenter. Kombinationen af det unikke arkiveringsversions-id og dokument-id’et skaber den 
nødvendige entydighed. 
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Global entydighed er nødvendigt 
I mange tilfælde vil det dog ikke være tilstrækkeligt, at et objekt har en entydig identifikator 
inden for et bestemt system eller en bestemt kontekst, da der ofte – og i stigende grad – sker 
udveksling af digitale objekter mellem systemer. Det har skabt et behov for en standard for 
global entydighed. 

UUID 
Et eksempel på en standard for identifikatorer med global entydighed findes i ISO-standarden 
UUID (Universally Unique Identifier). 

Alt computerudstyr, der er i stand til at kommunikere med andet hardware, har en unik 
hardwareadresse. En UUID skabes ved en kombination af denne hardwareadresse, det aktuelle 
klokkeslæt og tilfældighedsprincipper. 

UUID kan genereres automatisk af computeren. Det betyder, at der ikke skal være en central 
administrativ enhed, som skal tildele identifikatoren – i modsætning til eksempelvis et CPR-
nummer, som tildeles via CPR-registret. 

Alle pc’er kan generere UUID’er. Desuden findes der UUID-generatorer på internettet. 

Et eksempel på en UUID kan se således ud: 752C368D-9ED1-397B-57233AAB71E56A2B. 

Med denne metode kan der skabes et næsten uendeligt antal UUID’er. Der skal skabes 1 trillion 
UUID’er hvert nanosekund i 10 milliarder år, før UUID’erne er opbrugte! 

Persistente identifikatorer 
Persistent betyder vedvarende. Identifikatorer kan være persistente eller vedvarende i 
varierende grad. Et CPR-nummer er for det meste vedvarende, men det kan dog i særlige 
tilfælde ændres i løbet af en persons levetid. En internetadresse (URL) til et dokument eller en 
webside vil i de fleste tilfælde være en midlertidig og kortlivet identifikator, da hjemmesider 
som regel er meget dynamiske med regelmæssige omlægninger af indholdet. 

Jo større behov der er for at kunne udpege et objekt entydigt over tid, jo større er behovet for, 
at objektets identifikator er persistent. I forhold til langtidsbevaring af digitalt materiale er 
behovet for persistens meget stort. 

I visse tilfælde vil identifikatorens persistens afhænge af den organisation, der står bag 
identifikatoren. Et CPR-nummer eller et arkiveringsversions-id må antages at være persistent, så 
længe den relevante organisation bag tildelingen fortsat er i stand til at sikre persistens. Det 
afgørende for persistensen er dog, at forbindelsen mellem et objekt og dets identifikator kan 
fastholdes på den ene eller anden måde. 

Resolver services 
Resolvere er registre, der sammenknytter en identifikator med det digitale objekts placering. En 
sådan service kan være særdeles nyttig, fx når det handler om at genfinde digitale objekter på 
internettet, hvor objekternes URL ofte skifter. Når og hvis sådanne tjenester bliver mere 
udbredte, vil det i praksis være muligt at linke til et objekts persistente identifikator frem for, 
som man oftest gør i dag, websidens URL. Man vil på den måde kunne omorganisere sine 
websider, uden at alle eksterne links til filer og dokumenter brydes. 

Læs mere om unikke identifikatorer her 

Unikke Identifikatorer til digitale objekter, ITST, 2006 
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Eksempel på en UUID-generator på nettet: uuidgenerator.net 

Læs mere om persistente identifikatorer her: 

Oversigt over nogle typer persistente identifikatorer: Juha Hakala: “Persistent identifiers – an 
overview”, The National Library of Finland 

ORCID persistente identifikatorer for forskere: orcid.org 
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Karakterisering – Digitale materialers tekniske egenskaber 
Thomas Skou Hansen, Statsbiblioteket, marts 2011. Revideret januar 2012 af Bjarne Andersen, 
Statsbiblioteket, og januar 2015 af Bolette A. Jurik, Statsbiblioteket. 

Det kræver et stort overblik at lægge en strategi for bevaring af digitale materialer, og det kan 
være meget svært at afgøre, hvilke faktorer der er vigtigst for at kunne gå i gang med 
bevaringen. På den tekniske side bør man starte med at se på identificering, validering og 
karakterisering, da disse emner giver overblikket over samlingens struktur og formater (og 
dermed typer af digitale materialer). 

 

Identificering, validering og karakterisering er vigtige forudsætninger for bevaringsarbejdet, da 
de danner grundlag for de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med udfærdigelse af 
bevaringsplanen, om hvordan den digitale bevaring rent teknisk skal udføres. De er fx afgørende 
for, om man vælger at anvende en emulerings– eller migreringsstrategi. Ved valg af migrering 
hjælper de tre kategorier også til beslutninger om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at 
iværksætte migrering af materialerne, hvilken struktur og formater de skal migreres til, og 
hvilke af originalfilens karakteristika, der ønskes bevaret, hvis det ikke er muligt at lave en 100% 
identisk migrering. 

Identificering 
Med identificering skabes overblik over, hvilke strukturer og typer af digitale materialer, der 
findes i den samling, man ønsker at bevare. Informationer om dette er afgørende for, at man 
kan udvælge de bedste værktøjer til validering og karakterisering. 

Selve identificeringen af materialetyper kan udføres med varierende dybde og grundighed. Den 
hurtige og overfladiske identificering af filer vil være blot at kigge på filernes ”efternavn” (fx 
.pdf, .doc, .tiff osv.), mens en mere dybdegående identificering kan undersøge filernes format 
og indhold nærmere for at identificere undertyper og/eller versionsnummer på formatet. 

Mange filformater gør brug af undertyper eller versions-ID for at kunne oplyse 
redigeringsprogrammer og fremvisere om, hvilke former for indhold en fil kan have. Fx kan TIFF-
formatet bl.a. indeholde JPEG-komprimeret grafik i henhold til specifikationen, og PDF-formatet 
har adskillige underversioner med forskellige egenskaber – PRONOM, som er en database over 
filformater mv., kender fx til 17 underversioner af PDF. Test selv ved at skrive ”pdf” eller et 
andet filformat i PRONOM-databasen. 
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Der er flere anerkendte programmer til formatidentifikation, fx DROID, Apache Tika og FIDO. Se 
siden her på digitalbevaring.dk om Værktøj eller besøg COPTR (Community Owned digital 
Preservation Tool Registry) for mere information. 

En del værktøjer kan oplyse såvel type som undertype, som et unikt PRONOM ID fra PRONOM 
databasen. Det må stærkt anbefales, at man i sit bevaringssystem anvender disse ID’er som 
typebetegnelser, frem for selvopfundne betegnelser, som ikke forstås af tredjeparts værktøjer. 
Dette betyder, at man i visse tilfælde selv bliver nødt til at oversætte output fra 
identifikationsværktøjerne, da nogle af dem blot vil printe en simpel tekst som fx ”PDF 1.4”. 

Hvis man laver en meget grundig identificering, vil man opdage, at der er en glidende overgang 
imellem identificering og karakterisering, og det kan derfor være relevant at anvende 
karakteriseringsværktøjer i identificeringsprocessen, evt. ved at modificere eller videreudvikle 
værktøjerne til formålet. Dette kan gøres, hvis man bruger open source-værktøjer, da 
kildekoden til disse frit kan hentes. 

Karakterisering 
Når identificeringsprocessen er gennemført, og man har fået overblik over, hvilke materialetyper 
man har i den samling, der skal bevares, kan man begynde at udvælge de 
karakteriseringsværktøjer, som passer bedst til dem. Med ”bedst” forstås, at værktøjerne er i 
stand til at karakterisere filerne i samlingen tilfredsstillende i forhold til institutionelle behov. 
Dette kan kun afgøres ved empiriske tests, da langt fra alle værktøjer løser opgaven lige 
succesfuldt. Det kan derfor være nødvendigt at bruge flere forskellige værktøjer for at kunne 
lave en tilfredsstillende karakterisering af et givet format eller en samling, der rummer filer i 
flere forskellige formater. 

Formålet med at foretage en karakterisering er at udtrække tekniske detaljer/karakteristika, 
som giver en præcis teknisk beskrivelse af filernes indhold. Et eksempel på karakteristika kan for 
fx et billede være den grafiske opløsning, farvedybden mv. De tekniske detaljer er nødvendige 
for at kunne kvalitetsvurdere filerne og udvælge migreringsværktøjer, hvis man har besluttet sig 
for at udføre funktionel bevaring ved hjælp af migrering. 

Mange filtyper indeholder rigtig mange informationer (metadata), og det vil ikke altid være 
muligt at bevare alle metadata i en migrering, da der ikke nødvendigvis er plads til dem i det 
format, man vil migrere til. Derfor udvælger man ofte en mængde af signifikante egenskaber, 
som ideelt set må bevares uændret, for at man stadig vil kunne læse og forstå filen, som da den 
blev skabt. 

Man kan dog blive nødt til at gå på kompromis og acceptere forringelser i forbindelse med en 
migration som følge af begrænsninger i migrationsværktøjet eller det nye format. Disse 
forringelser kan være tab af nogle metadata, tab af præcision eller andre former for ændringer i 
filens egenskaber. Det er derfor en god idé allerede fra starten at lave en prioritering af de 
udvalgte signifikante egenskaber, så man nemt kan afgøre, hvilke man ikke kan acceptere at 
miste, hvilke man kan acceptere en forringelse af (samt hvor stor en forringelse), og hvilke man 
nødtvunget kan acceptere at miste. 

Der findes flere projekter ude i verden, der arbejder med karakterisering og 
metadataudtrækning, se fx Apache Tika, ExifTool og JHOVE/JHOVE2. 
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Validering 
Ved at validere de filer, man vil bevare, sikrer man, at de opfylder 
specifikationerne/standarderne for det format, som de foregiver at følge. Hvis filerne ikke 
opfylder specifikationerne, vil man før eller siden løbe ind i problemer med enten fremvisning, 
redigering eller migrering til alternative formater, idet værktøjerne måske ikke kan læse data. 

Desuden vil man normalt også anvende validering til at sikre, at kvaliteten af samlingens filer er 
ensartet og lever op til de krav, som en evt. bevaringspolitik foreskriver. Der er dog en glidende 
overgang mellem validering og karakterisering, hvorfor man typisk vil anvende både validerings- 
og karakteriseringsværktøjer til evaluering af materialets kvalitet. 

Resultatet af identificeringen, og i større eller mindre omfang også af karakteriseringen, afgør, 
hvilke valideringsværktøjer man skal bruge. Det gælder om at finde værktøjer, der kan validere 
de filtyper, som er fundet i samlingen. Men som ved karakteriseringsværktøjerne er også 
kvaliteten af valideringsværktøjerne svingende. Det er derfor en god idé at lave en række tests 
af værktøjerne ved fx at udvælge fejlbehæftede filer ved hjælp af karakteriserings- eller 
metadataudtrækningsværktøjer eller ved at bruge disse til at introducere fejl i nogle, ellers 
velfungerende, filer, og derefter se, om valideringsværktøjerne kan finde disse fejl. 

Bibliografi 
SCAPE D9.1 Characterisation technology, Release 1 & release report, Markus Radtisch, Peter 
May, Asger Askov Blekinge, Per Møldrup-Dalum, March 2012 

SCAPE D9.2 Characterisation technology, Release 2 + release report, Per Møldrup-Dalum, Lynn 
Marwood, Sven Schlarb, Alan Akbik, Ivan Vujic, Carl Wilson, May 2013 
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Metadata – Hvad er metadata, og hvorfor er de vigtige for digital bevaring? 
Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek, Elsebeth Kirring, Statsbiblioteket og Lone Smith 
Jespersen, Rigsarkivet, november 2010. Revideret februar 2012. 
Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek, Lars Lundegaard Olsen, Statsbiblioteket og Lone 
Smith Jespersen, Rigsarkivet, revideret oktober 2014. 

Hvad er metadata, og hvorfor er de nødvendige, når arkiver, biblioteker og museer skal 
formidle og bevare digitale samlinger? Er det vigtigt at følge standarder, hvis institutioner skal 
udveksle metadata, og hvilke standarder findes der? 

 

Hvad er metadata? 
Metadata betyder ”data om data”. Det er en fællesbetegnelse for mange forskellige typer af 
struktureret information, der bruges til at beskrive, administrere og genfinde samlinger. 

Hvordan vælger man de rette metadata? 
Det fornuftige valg er at bruge en anerkendt standard, både med hensyn til indhold 
(indholdsformat) og struktur (dataformat). Det gør det lettere at udveksle data med andre 
brugere og systemer. Men uanset hvilken standard man vælger, må man indgå et kompromis. 
Ingen standard kan dække alle materialer for alle brugere. Man skal gøre sig klart, hvilken 
materialetype der skal beskrives, hvilken detaljeringsgrad man ønsker, hvilken type brugere man 
har osv. 

Indholdsformater 
Man kan inddele metadata i tre typer: Deskriptive (bibliografiske), administrative, herunder 
tekniske, samt strukturelle. Arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner) bruger deskriptive 
metadata til at beskrive deres fysiske samlinger: Hvad hedder samlingen, hvor og hvornår 
stammer den fra, og hvad indeholder den. Digitale samlinger har derudover brug for de to andre 
typer metadata, administrative og strukturelle. 

Hvis et program fx skal åbne en datafil, kræver det, at programmet kan læse en række tekniske 
metadata om filen, først og fremmest filformatet. Der er også brug for at dokumentere, hvordan 
samlingerne er strukturerede (syntaktisk metadata). Fx kan en institution have brug for at 
beskrive rækkefølgen af filer, der udgør forskellige sider i en digital bog. 
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Deskriptive (bibliografiske) metadata 
De deskriptive metadata bruges til fremfinding og identifikation og beskriver det intellektuelle 
indhold, det intellektuelle ophav samt detaljer vedrørende det enkelte objekt. 

Eksempler på generelle standarder: 

• DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 
• MODS (Metadata Object Description Schema) 
• MARC (MAchine-Readable Cataloguing) 

Eksempler på standarder til specielle beskrivelser: 

• Radio- og tv-udsendelser: PBCore (Public Broadcast Core) 
• Visuelle objekter: VRA Core (Visual Resources Association) 
• Kunst og arkitektur: CDWA Lite (Categories for the Description of Works of Art) 
• Datasæt for de sociale videnskaber: DDI (Data Documentation Initiative) 
• Arkiver: EAD (Encoded Archival Description) 

Administrative, herunder tekniske, metadata 
De administrative metadata repræsenterer forvaltningsinformation, dato for hvornår objektet 
blev digitaliseret eller ændret, tekniske metadata og information om rettigheder og licens. 

Bevaringsmetadata er en form for administrative metadata og samler informationer, der er 
nødvendige for at langtidsbevare data. Bevaringsmetadata omfatter fx dokumentation for et 
objekts oprindelse og ændringshistorik, hvilket er vigtigt for at fastslå ægtheden 
(autenticiteten) af data. Bevaringsmetadata bruges også til at dokumentere, at et digitalt objekt 
er intakt og fuldstændigt (integritet) og til at beskrive objektets tekniske egenskaber og det 
tekniske miljø (systemer og programmer), der er nødvendigt for at kunne læse og gengive 
dataene korrekt. Information om rettigheder kan også være vigtig i forhold til bevaring af data. 
Endelig bruges bevaringsmetadata til at dokumentere bevaringsindsatser, som fx migrering fra et 
forældet format til et nyt. 

Eksempler på standarder for administrative metadata: 

• Administrative generelt: AC (Administrative Components) 
• Bevaring: PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) 
• Tekniske for billeder: MIX (Metadata for Images in XML) 
• Rettigheder: ODRL (Open Digital Rights Language) 

Strukturelle metadata 
Strukturelle metadata bruges til at vise og navigere i et objekt og omfatter også information om 
den interne organisering af et objekt, fx fotos eller tekstdokumenter, der knytter sig til en 
delmængde af et objekt; eller, som tidligere nævnt, rækkefølgen af filer, der udgør forskellige 
sider i en digital bog. 

Eksempler på standarder: 

• METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
• SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases) 

Dataformater (opmærkningssprog) 
Dataformatet bestemmer, hvordan indholdet er struktureret, og hvilket sprog (kode) det er 
skrevet i. XML (eXtensible Markup Language) er et eksempel på et udbredt dataformat til 
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metadata. Det er kendetegnet ved at være fleksibelt, det kan udvides efter behov, og det kan 
både læses af maskiner og mennesker. 

Et andet opmærkningssprog er EAD (Encoded Archival Description). Det omfatter også 
deskriptive data. 

Anbefalinger for metadata 
ABM-standard-arbejdsgruppen nedsat af Rigsarkivet, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen 
har udarbejdet specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer 
på internettet. Her anbefales det at bruge DC (Dublin Core) til indholdsbeskrivelse og XML 
(eXtensible Markup Language) som dataformat til udveksling af data. 

Hvordan genereres metadata, og hvor gemmes de? 
Metadata udtrykkes ofte i form af tekst eller tal, som man enten taster manuelt ind i et system, 
eller som bliver genereret automatisk. Når man fx tager et digitalt billede, skriver 
kamerasoftwaren automatisk en række tekniske metadata om optagelsen. I nogle filformater, fx 
billedformaterne tiff og jpeg, kan metadata gemmes i selve datafilen. Brugen af indlejrede 
metadata er udbredt blandt fotografer, nyheds- og billedbureauer i forbindelse med salg og 
udveksling af billeder. Ellers kan man gemme metadata i et eksternt system, som fx en 
database, hvilket giver mere effektive søgemuligheder. 

Institution Dataformater Indholdsformater 
RA (eksterne) XML Lokal standard, defineret i bek.nr. 1007 (se 

herunder) 
RA 
(indlejrede) 

XML  

KB (eksterne) XML 
METS 
ARC/WARC 

DC/MODS (beskrivende) 
PREMIS (bevaring) 
MIX (tekniske metadata til billeder) 

KB 
(indlejrede) 

XMP IPTC (beskrivende, indlejrede) 
Exif (tekniske) 

SB (eksterne) XML 
FOXML 

DCMI (beskrivende) 
MODS (beskrivende) 
PBCore (beskrivende) 
PREMIS (bevaring) 
MIX (tekniske metadata til billeder) 

SB (indlejrede) XML  
Tabellen herover viser, hvilke metadatastandarder Rigsarkivet (RA), Det Kongelige Bibliotek 
(KB) og Statsbiblioteket (SB) benytter til forskellige materialetyper. 

Metadata i arkiver 
Ved arkivering af data fra et it-system trækkes data ud af systemet og lagres systemuafhængigt i 
et format og en struktur, der er en dansk version af SIARD-standarden og defineret i 
Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010. Det er nødvendigt, da det ikke er muligt flere 
hundrede år ud i fremtiden at bevare den software og hardware, der kræves for at anvende it-
systemet. Det er også indtil videre for ressourcekrævende at ”efterligne” de tekniske 
forudsætninger for at anvende systemet (emulering). 

Ved denne proces mistes information, der har ligget implicit i it-systemet, og som er nødvendig 
for syntaktisk og semantisk fortolkning af data, og denne information må erstattes af metadata. 
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Det er både deskriptive metadata om den processuelle kontekst og strukturelle metadata helt 
ned på databasefeltniveau, suppleret med metadata om semantik. 

Metadata og biblioteker 
I Danmark og en lang række andre lande bruger biblioteker metadataformatet MARC, som er 
udviklet til brug for bibliotekskataloger til registrering af fysiske samlinger.  MARC-formatet 
understøtter muligheden for at søge og fremfinde dokumenter. Til gengæld anses det for at 
være for komplekst og dermed for “dyrt” at bruge til beskrivelse af den stadig voksende 
mængde af digitale samlinger. Her kan man med fordel anvende et indholdsformat som fx Dublin 
Core samt et eller flere opmærkningssprog, fx XML. 

Når man digitaliserer (eller modtager en digital kopi af) et fysisk dokument, der allerede er 
beskrevet i MARC-formatet, kan man udtrække de felter i MARC-posten, der er relevante for det 
digitale objekt, og hente dem over i den database, hvor de digitale objekter håndteres. Her 
mappes felterne til Dublin Core eller et andet indholdsformat, og man kan samtidig linke til den 
fuldstændige beskrivelse i MARC-posten. 

Referencer 
Bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner 

Data Documentation Initiative (DDI) 

Gartner, Richard: Metadata for digital libraries: state of the art and future directions, JISC 
Technology & Standards Watch, version 1.0, april 2008 

Kulturministeriet. 2009. DIGITALISERING AF KULTURARVEN – endelig rapport fra 
Digitaliseringsudvalget ISBN, elektronisk version: 978-87-7960-130-7 

Lavoie, B. et R. Gartner, Preservation Metadata, DPC Technology Watch Series Report 05-01, 
september 2005, s. 5 

Haslhofer, B et Klas, W, A survey of techniques for achieving metadata interoperability, ACM 
Computing Surveys (CSUR) Vol. 42 Issue 2, febr. 2010 

Jenn Riley, Visualisering af metadatauniverset (som plakat) og tilhørende ordbog over metadata 

”Photo Metadata Project” er et partnerskab mellem Stock Artists Alliance og Library of Congress, 
til fremme af brugen af standardiserede fotometadata 

”The Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative” arbejder på at tilvejebringe fælles 
retningslinjer for digitalisering af historiske materialer, herunder retningslinjer for metadata 
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Signifikante egenskaber – Hvad er vigtigst at bevare om data? 
Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, november 2013. Revideret januar 2015. 

Hvilke aspekter af et digitalt objekt skal bevares over tid, for at det bliver ved med at være 
tilgængeligt og meningsfuldt og kan identificeres som det samme som da det blev skabt? Det 
kan være svært at definere i praksis, men ’signifikante egenskaber’ kan hjælpe med at løse 
opgaven. 

 

Hvad er signifikante egenskaber? 
Et objekts signifikante egenskaber er de egenskaber, der skal bevares over tid, for at objektet 
kan blive ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt. Samtidig er de signifikante egenskaber 
tæt knyttet til autenticitet, og ses ofte som et udtryk og mål for et objekts autenticitet. 

Signifikante egenskabers rolle i digital bevaring 
At bevare alle dele af et digitalt objekt i et langtidsperspektiv må umiddelbart ses som det 
ultimative mål for digital bevaring. At gøre det vil imidlertid være meget ressourcekrævende og 
i de fleste tilfælde også umuligt. Derfor er man nødt til at fokusere på at bevare det vigtigste, 
også selv om det sker på bekostning af andre, mindre vigtige dele af objektet. 

De egenskaber der er vigtige for et digitalt objekt, eller for den måde man bruger det objekt på, 
er de signifikante egenskaber. Hvis disse signifikante egenskaber forbliver uændrede over tid, 
siger man at objektet og dets autenticitet være bevaret, fordi det der eventuelt måtte ændres 
eller mistes over tid, per definition ikke er af signifikant betydning for det digitale objekt. 

Hvad kan signifikante egenskaber bruges til? 
Signifikante egenskaber kan bl.a. bruges til bevaringsplanlægning. For eksempel kan de bruges 
til at validere bevaringstiltag og autenticitet af objekter på tværs af bevaringstiltag. Det er 
relevant at arbejde med signifikante egenskaber, uanset hvilken bevaringsstrategi for logisk 
bevaring man tager udgangspunkt i. Ved migrering vil objekterne uundgåeligt ændres, mens 
emulering er udfordret at vanskeligheder med præcis gengivelse af objekter og deres oprindelige 
karakteristika. Både migrering og emulering kan med andre ord føre til tab af informationer, og 
oplevelsen og udseendet af objekter kan variere over tid. Hvis man sørger for at bevare de 
signifikante egenskaber gennem hhv. migreringer og emulering, vil det ikke betyde noget, fordi 
de ting der ændres, ikke er signifikante for objektets brug og mening. 
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Hvilke egenskaber er signifikante? 
At bruge signifikante egenskaber i bevaringsarbejdet forudsætter, at de er klart defineret på en 
måde, hvor de kan evalueres og valideres. Kun da er det er muligt at afgøre, om de er bevaret 
over tid. Det kan imidlertid være svært at identificere signifikante egenskaber i praksis. 

Det skyldes først og fremmest spørgsmålet om hvem, der skal definere de signifikante 
egenskaber. ’Signifikante egenskaber’ er et subjektivt begreb, og hvad der anses som 
signifikant, afhænger af hvem man spørger. Det er med andre ord umuligt at definere et sæt af 
egenskaber, som objektivt set er signifikante, fordi de signifikante egenskaber altid vil være et 
udtryk for en individuel vurdering af, hvad der vigtigst. 

Hvad man mener er vigtigt, afhænger bl.a. af hvad man ved om objektet og dets proveniens, og 
hvilken relation man har til objektet. Når man skal definere signifikante egenskaber i praksis, er 
det derfor nødvendigt at tage stilling til, hvem der skal afgøre hvilke dele, der er signifikante. 
Det kan være det objekternes skaber? Deres oprindelige modtagere og brugere? Den ansvarlige 
bevaringsinstitution? Eller det kan være de brugere, der nu og i fremtiden vil bruge objektet? 
Afhængigt af hvem man spørger, vil man kunne få meget forskellige svar. 

I praksis vil det ofte være bevaringsinstitutioner, der afgør, hvilke egenskaber der anses som 
signifikante da det jo er dem, der er ansvarlige for bevaringen. For at sikre, at alle relevante 
signifikante egenskaber bliver taget i betragtning, kan det være en god ide at samarbejde med 
fx skabere og fremtidige brugere, når man identificerer signifikante egenskaber. 

Hvordan beskrives signifikante egenskaber? 
En anden ting der har stor betydning for identificeringen af konkrete signifikante egenskaber er, 
hvor detaljerede de beskrives. 

Signifikante egenskaber kan generelt set opdeles i to typer. Den ene type er tekniske 
karakteristika, som fx. at bitdybde skal være 24 bit. Kendetegnet for denne type af signifikante 
egenskaber er, at de er meget specifikke og kan identificeres og sammenlignes automatisk. Den 
anden type af signifikante egenskaber er mere overordnede egenskaber som fx god visuel 
kvalitet. Denne type egenskaber er ofte subjektive og kan være svære at definere og evaluere, 
selv ved manuel sammenligning. 

Jo mere specifikke og detaljerede de signifikante egenskaber er, des nemmere er det at 
evaluere og vurdere, om de er bevaret over tid. De mere overordnede signifikante egenskaber 
kan være svære at validere, fordi de ikke er absolutte, men kun kan valideres på baggrund af en 
vurdering. Fordelen ved at bruge denne form for signifikante egenskaber er imidlertid, at de kan 
beskrive aspekter af objekter, der ikke kan defineres som tekniske karakteristika, fx objekters 
”look-and-feel”. 

Hvad betyder det at bruge signifikante egenskaber i bevaringsarbejdet? 
Signifikante egenskaber udgør de egenskaber for et objekt, der skal bevares uændrede over tid, 
uanset hvilken strategi for logisk bevaring man benytter, og uanset hvilke bevaringstiltag man 
udfører. Hvilke signifikante egenskaber man identificerer og hvordan man beskriver dem, er 
derfor afgørende for, hvordan digitale objekter ser ud og kan bruges på langt sigt. Der er vigtigt 
at holde sig for øje, inden man går i gang med at identificere signifikante egenskaber. 

Hvor kan man læse mere om signifikante egenskaber? 
Den uddybende artikel ”Significance is in the eye of the stakeholder” af Dappert & Farquhar 
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Slutrapport fra det britiske InSPECT-projekt, der bl.a. beskriver erfaringer med at identificere 
signifikante egenskaber i praksis 

OAIS-modellen beskriver også, hvordan signifikante egenskaber kan bruges i bevaringsarbejdet til 
at sikre objekters autenticitet. I OAIS-modellen bruges dog betegnelsen ”Transformational 
Information Properties” i stedet for den udbredte engelske term ”significant properties”. 
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Digitale materialetyper 
Hvad er digitalt materiale? 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, november 2010. Revideret marts 2012 og igen januar 2015 

Ettaller og nuller. Bits og bytes. Filer og formater. Programmer og systemer. Alle er de med til 
at skabe digitalt materiale, men hvordan er det nu, det hele hænger sammen? 

 

1 og 0 
Digitalt materiale er informationer, som er gemt digitalt, fx på en harddisk. Digital kommer af 
digit og betyder ciffer. Det digitale materiale består af cifrene 0 og 1, når det er gemt på en 
computer. At man bruger cifrene 0 og 1 skyldes, at de første computere bestod af en lang række 
el-afbrydere. En el-afbryder kan enten være tændt eller slukket, hvilket svarer til, at værdien 
er 1 eller 0. Med 1 og 0 kan der skrives binære tal, som er basis for det digitale materiale. 

Bits og bytes 
Den mindste enhed, som en computer regner med, er en byte. En byte er oprindeligt defineret 
til at bestå af otte bits, hvor rækkefølgen (sekvensen) af disse er afgørende for, hvordan 
computeren læser dem. En byte er den basale enhed, som computeren fortolker på, og man 
operer i dag også med bytes bestående af 16, 32 eller 64 bits. 

Et digitalt materiale bliver gemt i en fil, som består af et antal bytes. Eksempler på dette er en 
fil med billedet fra et kamera eller en tekstfil lavet ved hjælp af et tekstredigeringsprogram. 

Eksempel på binær tekst 
Hvis vi ser på et eksempel på et digitalt materiale med teksten ”Hej du”, så vil teksten blive 
skrevet som vist i tabellen, hvis vi anvender de gamle ASCII-koder for bogstaver (mere anvendte 
standarder som fx UTF-8 bygger på ASCII-standarden): 

Bogstaver H e j  d u 
Talkode 72 101 106 32 100 117 
Binær kode 
(byte) 

01001000 01100101 01101010 00100000 01100100 01110101 

“Hej du”, skrevet med hhv. bogstaver, talkode og binær kode 
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Bits, bytes, filer og programmer 
Et digitalt materiale består af bits, som igen er samlet i bytes. En afgrænset samling af bytes 
kaldes en fil. En fil kan åbnes af et program på en computer, som derefter kan vise indholdet af 
filen på skærmen og/eller via højttalere. Fx består en Microsoft Word fil af bytes, som kan 
åbnes af et Microsoft Word program. I langt de fleste tilfælde er indholdet af et bestemt 
filformat mere kompliceret end i teksteksemplet ovenfor, og det er nødvendigt at have det 
tilhørende program for at kunne fortolke det digitale materiale. 

Filformat 
En fil har et filformat, som også kan kaldes en filtype. Det er netop formatet, som afgør, hvilket 
program man skal bruge til at åbne filen med, så indholdet af filen kan bruges. Hvis man fx 
prøver at åbne en Word fil med et program til at vise billeder, så vil man ikke få noget 
forståeligt ud af filen. 

Flere filer for ét digitalt materiale 
Et digitalt materiale behøver dog ikke bestå af en enkelt fil. For eksempel kan en digital bog 
bestå af en række filer med billeder af siderne i bogen (en fil per side), samt en fil som 
fortæller, i hvilken rækkefølge siderne skal komme. Informationerne om rækkefølgen af siderne 
er en del af det, som kaldes for strukturelle metadata, og de er også en del af det digitale 
materiale. 

Eksempler på materialer bestående af mange filer er fx computerspil og hjemmesider hentet fra 
den danske del af internettet. 
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Computerspil 
Jonas Lindberg Frellesen, Det Kongelige Bibliotek, maj 2011. Revideret af Claus Jensen, Det 
Kongelige Bibliotek, januar 2015. Revideret af Jakob Moesgaard, Det Kongelige Bibliotek, 
november 2015. Revideret af Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, december 2015 

Et computerspil er et kompliceret digitalt værk, i hvert fald når det drejer sig om at langtidsbevare 
det og sikre, at man faktisk kan spille det engang i fremtiden. Internationalt forskes der intenst i 
hvordan man sikrer langtidsbevaringen af computerspil. 

 

 

 

Hvad er et computerspil? 
Et computerspil er et digitalt værk, som underholder via interaktion. Det skal afvikles på en 
maskine, fx en computer eller en spillekonsol, hvorfra det kan blive formidlet til diverse 
formidlingsenheder, fx skærm eller højtaler. Til maskinen kan der også forbindes andre enheder, 
der kan skabe interaktion, fx mus eller joystick. 

Når det gælder langtidsbevaring, ses computerspillet som et samlet digitalt værk, som er lavet 
til at fungere i en bestemt kontekst. Det betyder, at computerspil indeholder nogle af de mest 
komplicerede problemstillinger ved bevaring af digitalt materiale. 

Computerspillets hardware- og softwaremiljøer 
Computerspil indeholder reelle computerprogrammer, altså software, der kræver specifikke 
hardware- og/eller software-miljøer for at kunne fungere. 

Hardwaren kan være den konsol, hvor spillet skal afvikles, eller det grafikkort til en PC, som 
spillet kræver for at kunne afvikles. Men det kan også være specielle controllers til interaktion 
med spillet, fx joystick, gamepad, keyboard, mus eller kamera. 

Softwaremiljøer til computerspil kan være operativsystemer til en PC eller firmware til en 
konsol eller en telefon. Der er endda nogle computerspil, der kræver online-adgang for at kunne 
afvikles. Andre computerspil er i virkeligheden kun klienter til online-servere, som 
computerspillet spilles på. 

Computerspil er altså en af de mest alsidige former for software. Det kan være en enkeltstående 
applikation; en klient til online-systemer; det kan fungere som server for andre instanser af 
spillet; det kan være et plugin til en webbrowser; eller en blanding af alle disse. Der har endda 
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været vira forklædt som computerspil. Det er bl.a. denne alsidighed, der gør langtidsbevaring af 
computerspil til en meget kompliceret affære. 

Computerspillets objekter 
Udover det program, som afvikler selve spillet, indeholder et computerspil også andre digitale 
objekter, som bruges i spillet, fx grafik, lyd, film og lignende. 

Hvert af disse digitale objekter kan være i et format, som der findes specifikke 
bevaringsstrategier for. Det giver dog ikke mening at tage dem ud af spillets sammenhæng, da 
det kun er i den pågældende sammenhæng, at spillet er i stand til at benytte sig af disse 
digitale objekter. 

De forskellige dele af computerspillet, både program og data, er pakket til et samlet værk, og 
derfor bør computerspillet ses og bevares som en helhed, selvom det består af mange mindre 
dele. 

Hvordan bevares computerspil? 
Et computerspil består altså af mange forskellige elementer, som skal bevares, for at hele 
oplevelsen af spillet er bevaret intakt. Det er dog meget forskelligt, hvad der kræves for at 
bevare et spil intakt. Der vil derfor være forskellige bevaringsstrategier for forskellige typer 
computerspil. 

Bevaring via emulering eller den museale strategi 
De computerspil, som kun afvikles på en lokal maskine, kan bevares ved at bruge enten en 
emuleringsstrategi eller en museal strategi. 

Det bliver mere kompliceret, hvis spillet skal interagere med andre instanser af samme spil, fx 
via netværk. I sådanne spil vil noget af oplevelsen gå tabt, hvis man ikke har flere instanser af 
spillet til rådighed inden for et netværk. 

Det kræver samtidig adgang til den netværksteknologi, som spillet er bygget op omkring, fx 
protokollen eller software til en lokal server, hvor spillets instanser kan interagere. I de fleste 
tilfælde vil det dog stadig være muligt at bevare sådanne computerspil med enten emulerings- 
eller museal-strategien. 

Bevaring af virtuelle verdener 
Hvis spillet ikke blot kræver en netværksforbindelse, men faktisk er afhængig af adgang til en 
specifik server på nettet, er problemstillingen langt vanskeligere, hvis ikke decideret umulig. 

Den problemstilling rammer især de virtuelle verdener, og dermed spil som World of Warcraft, 
SecondLife eller FarmVille, men der er også andre computerspil, hvor man skal logge ind på en 
server for at afvikle selve spillet. 

Man kan ikke lade bevaringen af et computerspil afhænge af adgangen til en proprietær service i 
form af tilgængeligheden af en server. Det er trods alt ikke rentabelt for et computerspilsfirma 
at have en server stående til tid og evighed for at yde en sådan service, og hvis der ikke er 
adgang til serveren, kan spillet ikke afvikles. Det er derfor ikke muligt at bevare selve spillet, 
hverken via en emulerings- eller en museal strategi. 
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En stor del af spiloplevelsen i disse spil kommer også fra den sociale interageren med andre 
spillere i den virtuelle verden, og især mængden af andre spillere påvirker spiloplevelsen. Den 
oplevelse er meget kompleks at genskabe i et bevaringsmiljø. 

Dokumentation af computerspil 
Hvis man ikke kan bevare selve spillet, vil man undertiden ønske at dokumentere det på anden 
måde. Det kan ske ved at indsamle information om spillet via fora, hjemmesider, walkthroughs 
eller trailers. Det kan også være en mulighed at lave videooptagelser af spillet. På den måde 
bliver spilmekanikken og interaktionen mellem forskellige spillere dokumenteret for eftertiden. 

Rettighedsproblematik 
Udover de tekniske problemer med bevaring og formidling af et computerspil, er der også nogle 
juridiske problemstillinger knyttet til dette. 

Computerspil bliver distribueret på to forskellige måder: via fysiske medier eller via 
internettjenester. Uanset hvordan spillet distribueres, kan der være mange begrænsninger 
forbundet med at overføre spillet fra det originale medie til en bevaringsplatform, pga. 
ophavsrettigheder e.lign. 

Kopiering af computerspil 
Da de fysiske lagringsmedier, som computerspillene er blevet distribueret på, har en begrænset 
levetid, er spillene altså i fare for at gå tabt. 

For at bevare disse truede computerspil bliver man nødt til at kopiere spillet fra det originale 
medie til andre lagringsmedier, som kan bruges til langtidsbevaring. 

Computerspilsindustrien har været stærkt påvirket af piratkopiering. Der er derfor både love og 
tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre kopieringen af computerspil fra det originale 
medie. Det betyder, at der både er tekniske og juridiske problemstillinger omkring overførslen 
af computerspillet fra det originale lagringsmedie til de lagringsmedier, som skal bruges til 
langtidsbevaring. De danske bevaringsinstitutioner har dog ret til at omgå disse foranstaltninger, 
så længe kopieringen foregår med bevaring for øje. 

Bevaring af andre programtyper 
Computerspil er ikke de eneste programmer, der er værd at bevare. Autenticiteten af al digital 
kultur- og vidensproduktion står i princippet på spil. Uanset hvilken bevaringsstrategi man 
vælger til sit digitale materiale, er det vigtigt at huske på, at det ofte kun kan lade sig gøre at 
tilgå materialet i en autentisk form, hvis en række andre programmer er aktive. Det gælder fra 
operativsystem til specialiserede databehandlingsprogrammer. 

Nyere forskningsprojekter peger derfor bl.a. på, at det er nødvendigt at udarbejde en national 
bevaringsstrategi for software, der rækker ud over det snævre computerspilmiljø. Man kan 
forestille sig opbygningen af et referencebibliotek for software. Et sådant bibliotek vil være en 
stor hjælp for fremtidens forskere i nutidig kultur. 

Hvis du vil vide mere 
Bevaring af computerspil og software er endnu en forholdsvis ny disciplin, hvor ikke alle grænser 
er optegnede endnu. Der er dog udgivet en række rapporter om emnet, bl.a. disse: 
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• McDonough, J., Olendorf, R., Kirschenbaum, M., Kraus, K., Reside, D., Donahue, R., 
Phelps, A., Egert, C., Lowood, H., & Rojo, S. (2010). Preserving Virtual Worlds Final 
Report 

• National Digital Information Infrastructure and Preservation Program of the Library of 
Congress (NDIIP) (2013), Preserving.exe: Final Report 

• David Rosenthal (2015). Emulation and Virtualization as Preservation Strategies 
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Databaser 
Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, maj 2011. Revideret januar 2015. 

Databaser er komplekse samlinger af data, struktureret i tabeller med relationer på kryds og 
tværs. Det er let at bevare en enkelt tabel, men straks mere kompliceret at bevare 
relationerne mellem tabellerne. 

 

Hvad er en database? 
Data er en ordnet samling af digital information, lagret binært som bits og bytes. Ordet ”data” 
er afledt af det latinske ord for at give, og betyder ”det, der er givet”. En database er en måde 
at organisere data på, således at man får en struktureret, systematisk og søgbar samling af 
ensartet information, som kan behandles via et databasesystem. 

Relationelle databaser 
I en relationel database er informationen opdelt i tabeller (entiteter), som ofte har relationer til 
hinanden. Entiteter er fænomener, der kan knyttes oplysninger til, fx en person, en bygning, en 
sag eller en bog. Forekomster af en entitet samles i en tabel, hvor de enkelte typer af 
oplysninger om entiteten findes i separate kolonner (felter eller attributter). Samlingen af 
oplysninger om én bestemt entitet kaldes en række (record eller tuple). Hver tabel har typisk en 
primærnøgle, som består af et eller flere felter i tabellen. Primærnøglen skaber en unik 
identifikation af hver enkelt række i tabellen. En fremmednøgle er et felt i en tabel, som peger 
på en primærnøgle i en anden tabel og dermed skaber relation mellem de to tabeller. En 
oversigt over en relationel databases entiteter og relationer kaldes et E/R-diagram. 

I en biblioteksdatabase, kan der eksempelvis være en tabel med forfattere, som indeholder navn 
og andre oplysninger knyttet til forfatterne, samt en bogtabel med oplysninger om de bøger, 
som biblioteket indeholder. I databasen vil der være en relation mellem forfatter- og 
bogtabellen, således at det fremgår, hvilken sammenhæng der er mellem de enkelte forfattere 
og de enkelte bøger. Man kan dermed tilgå data fra begge vinkler, hvilket vil sige, at man med 
udgangspunkt i forfattertabellen vil kunne finde ud af, hvilke bøger en bestemt forfatter har 
skrevet, og med udgangspunkt i bogtabellen vil man kunne se, hvilken forfatter, der har skrevet 
en bestemt bog. 



Digitalbevaring.dk   2021 

27 
 

Hierarkiske databaser 
Hierarkiske databaser er en ældre type af databaser, hvor data findes i en slags træstruktur. Det 
betyder, at informationen kun kan fremsøges ved at følge den ”sti”, som strukturen lægger op 
til. En post i en hierarkisk database kan som ”parent” have flere underposter (”children”), som 
igen kan opdeles i underposter. Hvis vi gentager bibliotekseksemplet fra før, vil man skulle 
vælge organiseringen og dermed fremsøgningsmulighederne på forhånd. Hvis den hierarkiske 
database fx organiseres ud fra forfattere, med den eller de relevante bøger tilknyttet som 
underposter, kan man kun bruge forfatternavn som fremsøgningskriterium. Hvis man omvendt 
organiserer strukturen efter bogtitel med den eller de relevante forfattere tilknyttet som 
underposter, kan man kun bruge bogtitel som fremsøgningskriterium. 

Netværksdatabaser 
En netværksdatabase er også en ældre type af databaser, som mindre meget om den hierarkiske 
model, dog med noget større fleksibilitet. I en netværksdatabase er der flere muligheder for at 
registrere sammenhænge mellem informationer end blot parent-child relationer. Hver record 
kan have flere ”parents” (”owners”) og flere ”children” (”members”), således at der kan dannes 
et mere komplekst net af relationer. 

Selv om netværksmodellen giver større fleksibilitet end den hierarkiske model, er 
netværksdatabaser dog ligeledes stort set erstattet af relationelle databaser, som tilbyder en 
endnu højere grad af fleksibilitet. 

Objektorienterede databaser 
I en objektorienteret databasemodel er data organiseret i objekter. Et objekt indkapsler data og 
funktionalitet (adfærd). Databasen kan på den måde siges at være integreret med applikation, 
hvorimod der i en relationel database er en klar skelnen mellem applikation og databasemodel. 

En klasse i en objektorienteret database svarer til en tabel i en relationel struktur og en instans 
af klassen/objektet svarer til en række i tabellen. Objektorienterede databaser er velegnede til 
meget komplekse data. 

Databasehåndteringssystemer 
Oprettelse og håndtering af databaser sker ved hjælp af et databasehåndteringssystem 
(Database Management System – DBMS). Et databasehåndteringssystem består af en datamodel 
for informationsindholdet i databasen, en databasemotor (database engine) og et databasesprog, 
dvs. det sprog, der anvendes til at definere og manipulere indholdet i databasen. Det mest 
almindelige databasesprog er SQL – Structured Query Language. 

Eksempler på databasehåndteringssystemer er Access, MS SQL Server, Oracle og MySQL. 

Hvordan bevarer man databaser? 
Når data fra den offentlige forvaltnings databaser skal afleveres til arkiv, er det grundlæggende 
princip, at arkiveringen skal ske i systemuafhængig form. Det betyder, at data skal kunne tilgås 
og behandles uafhængigt af det databasesystem, hvor de er skabt og lagret. Bevaring af 
databaser sker derfor i form at et udtræk af data i standardiserede formater samt en 
standardiseret beskrivelse af databasens tabeller og felter. 

For at kunne håndtere store mængder data fra mange afleveringer over meget lang tid er der 
valgt en standard for arkiveringsversioner, der benytter sig af den relationelle databasestruktur. 
De fleste af forvaltningens systemer bygger på denne struktur, og andre lader sig omsætte til 
den. Der findes ganske vist stadig enkelte hierarkiske databaser i brug, der ikke umiddelbart 
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lader sig omsætte i relationel form. I forbindelse med forberedelse af en aflevering træffer det 
modtagende arkiv og den afleverende myndighed nærmere aftale om, hvordan en hierarkisk 
database skal afleveres. Ved aflevering til offentligt arkiv i Danmark opmærkes de relationelle 
data i XML efter SIARD-standarden (Software Independent Archiving of Relational Databases). 
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Datamodel for databaser 
Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, Januar 2014. Revideret januar 2015 

Databaser er komplekse samlinger af data, struktureret i tabeller med relationer på kryds og 
tværs. En datamodel for en database beskriver strukturen af databasen, dens indhold og 
relationer på et konceptuelt niveau og danner udgangspunkt for implementeringen af 
databasen. 

 

I denne artikel anvendes begrebet ”datamodel for en database” til at betegne en model for 
strukturering af den information, der indgår i en konkret database, dvs. den logiske beskrivelse 
af databasens indhold og relationer. 

En datamodel for en database kan også betegne det overordnede princip for opbygning og 
strukturering af databaser, hvilket eksempelvis kan være den relationelle model, der er en 
meget udbredt og anvendt model for opbygning af databaser. Du kan finde mere information om 
forskellige modeller for opbygning af databaser i artiklen ”Hvad er en database, og hvordan 
bevarer man den?”. 

I den logiske beskrivelse af databasens indhold og relationer indgår der begreber som entiteter, 
attributter, relationer og nøgler. Endvidere beskrives vigtige overvejelser om normalisering og 
den konkrete implementering. 

Entiteter 
Når man ønsker at oprette en database til strukturering og lagring af information, skal man først 
afklare, hvad formålet med databasen er, og hvilke fænomener/ting/begreber, man ønsker at 
registrere oplysninger om. Det kan være personer, bygninger, sager, billeder, dokumenter, 
virksomheder, steder, hændelser osv. Sådanne kaldes for ”entiteter”. 

Et eksempel kan være et museum, der ønsker at oprette en database med oplysninger om 
museets billeder. Den væsentligste entitet her vil naturligvis være ”Billede”. Derudover kan der 
være andre entiteter, afhængig af, hvilke typer af information, museet har behov for at 
registrere, f.eks. ”Lokale” til angivelse af billedets fysiske placering, eller ”Giver” til angivelse 
af oplysninger om, hvem der har doneret billedet til museet. 
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Attributter 
Når man har indkredset de relevante entiteter, skal man tilsvarende afklare hvilke egenskaber, 
man ønsker at registrere om de pågældende entiteter. I databasemodellering kalder man 
sådanne egenskaber for attributter. Attributter til ”Billede” kunne f.eks. være ”årstal”, 
”genre”, ”kunstner”; en attribut til ”Lokale” kunne være ”lokalenummer” og en attribut til 
”Giver” kunne være ”navn”. 

Det er ikke sikkert, at man på forhånd har det fulde overblik over, hvilke entiteter, man har 
behov for i sin database. Man kan imidlertid sagtens begynde med de oplysninger, man ved, man 
ønsker at registrere, for derefter at inddele/klassificere oplysningerne i relevante entiteter. 

Relationer og nøgler 
Man skal også gøre sig overvejelser om, hvordan databasens entiteter hænger logisk sammen. 

Sammenhænge mellem entiteter kaldes relationer. Eksempelvis vil der i museets billeddatabase 
være en relation mellem ”billede” og ”lokale”, så det kan registreres, hvor et billede fysisk 
befinder sig samt mellem ”billede” og ”giver”, så det kan registreres, hvem der har doneret 
billedet til museet. Derimod vil der måske ikke være behov for nogen relation mellem ”giver” og 
”lokale”. 

Når man strukturerer sin information om entiteter i tabeller, skal man for hver entitet finde en 
attribut, der unikt identificerer den pågældende entitet. Har man eksempelvis en navnetabel, 
vil hverken fornavn (f.eks. ”Søren”), efternavn (f.eks. ”Jensen”) eller en kombination heraf 
(”Søren Jensen”) nødvendigvis være nok til at identificere den enkelte person, og man må i 
stedet finde noget andet, som unikt identificerer en person. Den unikke identifikation bruges til 
at danne tabellens primærnøgle. 

Normalisering 
For at sikre, at databasen bliver konsistent og at der ikke opstår fejl i data, når man indsætter, 
opdaterer eller sletter data, bør databasen være normaliseret. Normalisering skal ikke 
gennemgås i denne artikel, blot skal det nævnes, at et vigtigt element i normaliseringen er at 
sikre, at man undgår redundans. Ved redundans forstås, at samme oplysning registreres flere 
forskellige steder i databasen. 

Fra konceptuel til logisk datamodel 
En overordnet oversigt over en databases entiteter og relationer kan kaldes for en konceptuel 
datamodel. En konceptuel datamodel er imidlertid ikke nok til rent faktisk at kunne oprette 
databasen i et databaseprogram som f.eks. Access, DB2 eller Microsoft SQL-server. 

Hvis en konceptuel datamodel skal kunne implementeres i praksis i et databaseprogram, skal den 
først omsættes til en logisk datamodel. På det logiske niveau definerer man tabeller (eller 
entitetsklasser), der udgør det, som i den konceptuelle datamodel repræsenteres af entiteter. 
Disse tabeller indeholder alle relevante attributter for en given entitet. 

Når datamodellen skal implementeres i praksis i et bestemt databaseprogram, skal man afklare, 
hvilke datatyper, der skal bruges til de forskellige attributter, afhængigt af om der er tale om 
tekst, tal, datoer osv. (f.eks. CHAR, INTEGER, DECIMAL, BLOB eller DATE). 
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Digitale billeder 
Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek, maj 2012. Revideret januar 2015 

Her i artiklen kan du læse om, hvad et digitalt billede er, og hvilke udfordringer der er ved 
bevaring af digitale billedsamlinger. Du kan også læse om, hvilke metoder og værktøj du kan 
bruge for at bevare digitale billeder. Artiklen har fokus på bevaring af billeder i digital form og 
handler ikke om hverken digitalisering af billeder eller om bevaring af print. 

 

  

Hvad er et digitalt billede? 
Der findes to typer digitale billeder: vektorbilleder og bitmap billeder. I vektorbilleder udtrykkes 
billedet vha. matematisk definerede skalerbare objekter som linjer, kurver og forskellige 
former. Vektorbilleder dannes fx af tegneprogrammer. Bitmap billeder, også kaldet 
rasterbilleder, er den type billeder, vi skaber med digitale kameraer eller scannere. Artiklen her 
handler om bitmap billeder. 

Bitmap billeder 
Bitmap (raster) billeder er opbygget af billedelementer – pixels, der er placeret i rækker og 
kolonner, lidt ligesom felterne på et skakbræt. Ordet pixel betyder billedelement, og det er en 
sammentrækning af de to engelske ord ”picture” og ”element”. Et billedes opløsning er et 
udtryk for, hvor tæt pixels sidder, og opløsningen angives ofte i pixels pr. længdeenhed, typisk i 
”pixels per inch” (ppi) eller ”dots per inch” (dpi). Hvis billedet fx har en opløsning på 300 ppi, 
betyder det, at der er 300 pixels for hver inch (2,54 cm). Egentlig refererer dpi til opløsningen 
på print, da ”dots” er de farveklatter, printeren afsætter på fotopapiret. Men ofte bruges 
betegnelsen dpi også i forhold til digitale billeder. 

Hver pixel kan kodes til at have en bestemt farveværdi, som udtrykkes vha. en binær kode, dvs. 
0’er og 1’er (bits). Afhængigt af hvilket billedformat der er tale om, kan farven af hver pixel 
beskrives med et vist antal bits, hvilket også kaldes bitdybden. 

Hvis man fx har en bitdybde på 1, kan farven enten have værdien 0 eller 1, og man kan danne 21 
= 2 forskellige farver. Hvis billedet har en bitdybde på 8 bits, er det muligt at indkode hver pixel 
med 28 = 256 forskellige værdier. Og hvis der er tale om et 16 bit billede, kan der kodes 216 = 
65.536 forskellige farver. 

Farvebilleder kan fremstilles ved at kode hver pixel direkte med flere værdier eller ved at kode 
hver pixel indirekte via et farveindeks også kaldet en farvepalet: 
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I RGB billeder kodes hver pixel direkte med 3 værdier, en for hver af farvekanalerne Rød, Grøn 
og Blå (RGB), som tilsammen danner farven. Hvis billedets bitdybde er 8 bit, og der er 3 kanaler, 
kan man kode 3*8 = 24 bits, og det betyder, at hver pixel kan kodes med 224 = 16,7 millioner 
forskellige farveværdier. Formlen for, hvor mange forskellige farver hver bit kan have, er: 2N*M, 
hvor N er bitdybden og M er antallet af farvekanaler. 

Hver pixel kan også kodes vha. et farveindeks. Ved denne teknik repræsenteres farven af hver 
pixel af et nummer i et indeks, der svarer til en bestemt farve. Når en applikation fx skal afkode 
farveinformationen, læser den nummeret og laver herefter via farveindekset en mapning til 
farven. Paletter er typisk indlejret i billedfilen, men de kan også være gemt som en del af 
fremvisningssystemet. 

Fordelen ved billeder, hvor farven er kodet vha. en palet, er, at filerne fylder mindre, end hvis 
farverne var kodet direkte. Ulempen er, at antallet af farver er begrænset, hvilket kan gøre dem 
uegnede til at gengive fotografiske optagelser fra den virkelige verden. 

Forskelligt udstyr/software fortolker ikke farveværdierne ens. Fx kan et billede af en postkasse 
have forskellige nuancer af rød, når billedfilen åbnes på forskellige skærme. For at kontrollere 
farvegengivelsen på tværs af forskellige teknologier anvender man farvestyring. 

Billedformater 
Når man tager et billede, samler kameraets software billeddata og metadata i en fil på en 
bestemt måde – i et specifikt format. En formatspecifikation er en slags opskrift på, hvordan et 
format er opbygget. Specifikationen bruges til udvikling af programmer. Nogle 
formatspecifikationer er lukkede, andre er åbne. 

Der findes mange forskellige billedformater udviklet til forskellige formål. Nogle af de mest 
almindelige er JPG, GIF, BMP, TIFF, PNG og JPEG 2000. Desuden findes diverse RAW-
billedformater, hvilket er en fælles betegnelse for leverandørspecifikke formater fra fx 
kameraproducenter. Formatet DNG er udviklet i et forsøg på at standardisere de mange 
forskellige RAW formater. 

Forskellen på billedformaterne består først og fremmest i, hvilken billedkvalitet og hvilke 
funktionaliteter de understøtter. Fx hvilken bitdybde billedet kan kodes i, og om der kan zoomes 
ind i billedet. Læs mere om forskellige formaters egenskaber her. 

Komprimering af billeder 
Billedformater kan komprimeres ved at forkorte den binære kode vha. algoritmer (programmer). 
Fordelen er, at filen dermed fylder mindre og bliver hurtigere at transmittere over nettet. 

Der findes tabsfri (lossless) og tabsgivende (lossy) komprimeringsalgoritmer. Tabsgivende 
algoritmer er mere effektive, dvs. bedre til at formindske filstørrelsen, end tabsfri, men 
dataændringerne er permanente. En tabsfri algoritme er derimod reversibel – det vil sige, at de 
komprimerede data kan genskabes, pixel for pixel, når filen dekomprimeres. 

ZIP og LZW er eksempler på tabsfrie komprimeringsalgoritmer, der kan anvendes til en række 
billedformater som fx TIFF og PNG. I JPG-formatet er der indbygget forskellige grader af 
tabsgivende komprimering (kvalitetsniveauer), som ikke kan slås fra. Formatet JPEG 2000 giver 
både mulighed for tabsfri og tabsgivende komprimering. 
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Rendering – visning af billeder 
For at kunne se et digitalt billede kræves, at man har et system, bestående af hardware og 
software, som kan vise (rendere) billedet på en skærm (softcopy) eller på print (hardcopy). 
Systemet skal rent fysisk have adgang til at læse billeddataene, og det skal kunne åbne, fortolke 
og rendere det format, billedet er gemt i. 

Man bør aldrig arbejde direkte i masterfiler, men altid fremstille en arbejdskopi, som man 
herefter kan ændre. Det er særligt vigtigt, hvis man har en billedsamling i JPG, fordi JPG-
billeder automatisk komprimeres, hver gang de åbnes, redigeres og gemmes, hvilket betyder, at 
billedkvaliteten gradvist forringes. 

Metadata til billeder 
Metadata er en fællesbetegnelse for forskellige former for information om billedet. Man kan 
kode metadata direkte ind i mange billedformater. Når man fx tager et billede, koder kameraets 
software automatisk en række tekniske metadata ind i filen. Det kan fx være oplysninger om 
billedets bitdybde, dato for optagelsen og kamerafabrikat. Man kan også, vha. programmer, 
taste oplysninger ind i filen, som beskriver billedet, fx titel, skaber og emneord. 

For at bevare billedfilens metadata og kunne udveksle billeder og deres metadata er det vigtigt 
at anvende standardiserede metadataskemaer. Læs mere om metadata til billeder på 
photometadata.org. Herunder er der links til de mest udbredte standarder for indlejrede 
metadata til billeder. 

ExifTool er et brugervenligt værktøj til udtrækning og redigering af indlejrede metadata i bl.a. 
billeder. 

Standarder for indlejrede metadata til billeder 
Exchangeable Image File Format (Exif). Standard for indlejrede tekniske metadata, som 
anvendes af de fleste producenter af kameraer og scannere. 

NISO Z39.87 Data Dictionary – Technical Metadata for Digital Still Images. International standard 
for tekniske metadata til billeder. 

NISO metadata for images in XML (MIX). Engelsksproget hjemmeside hostet af Library of 
Congress. MIX er en standard for NISO Z39.87 i XML. 

International Press and Telecommunication Council (IPTC) Photo Metadata Standard, IPTC Core 
& IPTC Extension version 1.1, 2010. Standard for beskrivende metadata indlejret i filen. Den 
seneste version af standarden kan downloades fra IPTC’s hjemmeside. 

Adobe Extensible Metadata Platform (XMP) Home. Container for indlejrede metadata udviklet af 
Adobe. 
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Digitale billeder og bevaring af disse 
Ulla Bøgvad Kejser, Det Kongelige Bibliotek, maj 2012 

Her kan du læse mere om bevaringsstrategier for digitale billeder og valg af bevaringsformater 
for billeder. Se artiklen ”Digitale billeder for en forklaring af billeders opbygning og formater”. 

 

Bevaringsstrategier for billeder 
Man bør som udgangspunkt have flere kopier af de billeder, der skal bevares. Og kopierne skal 
ideelt set være spredt både teknologisk, geografisk og organisatorisk. Desuden skal man løbende 
kontrollere kopierne for bitfejl, så man i tide kan opdage og erstatte korrupte billedfiler. Læs 
mere i artiklerne om hhv. bitbevaring og risikostyring. 

Da der med tiden udvikles nye formater og systemer, risikerer man, at det format, man har valgt 
at gemme sine digitale billeder i, med tiden forældes og ikke længere kan læses af gængse 
systemer. Derfor er bevaringsinstitutioner nødt til løbende at overvåge deres billedsamlinger i 
forhold til den teknologiske udvikling og ændringer i brugernes krav til billedkvalitet og 
funktionalitet. 

Hvis man har en billedsamling i et format, som er truet af forældelse, kan man flytte sine 
billeddata over i et nyere format, der kan fortolkes af nutidens systemer. Den proces kaldes 
transformering eller migrering. ImageMagick er et gratis program til bl.a. migrering af forskellige 
billedformater. 

Når man migrerer digitale billeder fra et format til et andet, ændres data. I nogle tilfælde er 
ændringerne så små, at det ikke påvirker billedets kvalitet eller funktionalitet. I andre tilfælde 
kan en migrering til et nyt format medføre ændringer af billedets egenskaber, som ikke er 
acceptable for bevaringsinstitutionen. 

Hvorvidt ændringerne er acceptable eller ej, afhænger af, hvad billederne skal bruges til. I 
praksis definerer bevaringsinstitutioner en række (signifikante) egenskaber ved billederne, som 
de ønsker bevaret. Det kan fx være billedets bitdybde, bestemte tekniske metadata, eller 
mulighed for at inkludere en ICC farveprofil. Herefter kan institutionerne teste, om migreringen 
til et nyt format bevarer de signifikante egenskaber i tilstrækkelig grad. 

En anden bevaringsstrategi går ud på, at man simulerer det gamle system, som kunne læse det 
oprindelige format, på nutidens computersystemer. Den strategi kaldes emulering. Langt de 
fleste bevaringsinstitutioner benytter sig af migrering, når de skal bevare billedsamlinger. 
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Valg af bevaringsformater til billeder 
Når man skal vælge et format til bevaring, er der flere forhold, man bør overveje. Noget af det 
vigtigste er, om formatet er udbredt, fordi det øger chancen for, at der vil være et marked for 
udvikling af priseffektive migreringsværktøj til formatet. Det er også vigtigt, at formatet er 
åbent og veldokumenteret, fordi det gør det lettere (læs: billigere) at udvikle programmer til 
håndtering af formatet. 

Desuden er det vigtigt at vide, hvor meget formatet fylder, fordi det har direkte indflydelse på 
de løbende lagringsudgifter. I forlængelse heraf er det også vigtigt at undersøge, om formatet 
kan komprimeres, og i givet fald, om der er tale om tabsfrie eller tabsgivende 
komprimeringsalgoritmer. 

Brug af komprimering øger billedfilens kompleksitet, hvilket betyder, at bevaringsinstitutionen 
både skal overvåge formatet og komprimeringsalgoritmen. Desuden kan konsekvensen af en 
bitfejl være mere fatal i komprimerede billeder. 

Der er også andre aspekter, som det kan være relevant at undersøge, fx om man kan lagre 
metadata direkte i filen, hvorvidt formatet er afhængigt af andre teknologier og hvor meget 
værktøj, der er udviklet til formatet, samt hvor robust formatet er overfor bitfejl. 

Bevaringsformater til billeder 
TIFF 6.0 er fra 1992, og det er i dag de facto standard som billedbevaringsformat på mange 
bevaringsinstitutioner. Det anbefales at gemme formatet ukomprimeret eller evt. med en tabsfri 
algoritme, som ZIP eller LZW. Hvis man benytter TIFF som bevaringsformat (masterfil), er man 
nødt til at have et parallelt formidlingsformat, da TIFF pga. størrelsen ikke er egnet til 
formidling online. Til formidling fremstiller man typisk en kopi i JPG-formatet. 

Siden JPEG 2000 formatet kom frem i 2000, har det været diskuteret som mulig afløser for TIFF. 
En fordel ved JPEG 2000 er, at man kan udnytte, at versioner af en og samme masterfil kan 
bruges både til bevaring og formidling. Visning af JPEG 2000 kræver dog, at man har et plug-in 
som fx en flash-viewer på sin computer. Hvorvidt formatet for alvor vinder indpas som 
bevaringsformat, afhænger af, hvor udbredt det bliver, og i hvor høj grad der udvikles værktøj 
til det. 

JPG anbefales generelt ikke som bevaringsformat til billeder pga. den indbyggede tabsgivende 
komprimeringsalgoritme, som man ikke kan kontrollere. Hvis man allerede har en billedsamling i 
JPG-formatet anbefales det dog normalt ikke at migrere den til fx TIFF, men at lade den forblive 
i JPG. Det skyldes, at man ved migreringen ikke opnår en bedre billedkvalitet, kun at samlingen 
kommer til at fylde betydeligt mere. 

JPG og JPEG 2000 er to meget forskellige formater, men de er begge udviklet af 
interesseorganisationen Joint Photographic Expert Group – JPEG. 

Læs mere om valg af bevaringsformater for billeder her: 
Rog, J., Wijk, C. v., Evaluating File Formats for Long-term Preservation, 2008. Artikel om 
evaluering af bevaringsformater. 

Todd, M., File formats for preservation, DPC (Digital Preservation Coalition) Technology Watch 
Series Report 09-02, 2009. Rapport om valg af bevaringsformater. 

Digital Preservation-Friendly File Formats for Scanned Images, The Signal - blogpost fra 2011 om 
bevaringsegnede formater.  
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Digitale film 
Artikel fra: International Federation of Film Archives (FIAF) Technical Commission 2010 
Oversættelse: Thomas C. Christensen, Det Danske Filminstitut, Head of FIAF Technical 
Commission / November 2010 

Hvordan forholder man sig, når digitale film skal sikres for eftertiden? Der samarbejdes 
internationalt om at have fælles standarder for filmformater til arkivering, således man bedst 
muligt kan sikre dem. 

 

Introduktion 
Med den voksende brug af digitale filmkopier bliver de traditionelle 35mm film-kopier afløst af 
digitale filer. Inden for en kort årrække, forventes den nuværende hybride produktion helt at 
være afløst af digitale filmkopier. Arkiver, der har til opgave at bevare moderne 
filmproduktioner, er derfor nødt til at have systemer, der både kan langtidsbevare og sikre 
fremtidig adgang til de digitale filmelementer. 

Det er nødvendigt at definere de acceptable formater til arkivering. Ved pligtaflevering er denne 
specifikation typisk bestemt ved kontrakt eller støttevilkår. Formålet med denne anbefaling, 
etableret af den internationale sammenslutning af filmarkiver (FIAF), er at give en entydig 
beskrivelse af hovedelementerne i digital biografdistribution, samt etablere en simpel 
specifikation for arkivering af digitale filmværker. Da digital biografdistribution er i rivende 
udvikling, kan dette ikke være andet end et øjebliksbillede, hvorfor anbefalingerne vil have 
behov for løbende revision. 

Baggrund 
De eksisterende standarder er primært skabt af Digital Cinema Initiatives (DCI), en gruppe 
etableret af Hollywoods største producenter i 2002. DCI havde til hensigt at skabe en åben 
digital biograf-specifikation, der skulle sikre en ensartet høj kvalitet inden for teknisk afvikling, 
stabilitet og kvalitetskontrol. DCI frigav i 2005 rapporten Digital Cinema System Specification 
(DCSS). Den seneste version med tilføjelser og justeringer er tilgængelig fra 
www.dcimovies.com/specification. 
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Visse elementer af DCSS er allerede SMPTE/ISO-standarder, mens andre er i færd med at blive 
det. Anbefalingerne og specifikationerne i DCSS er i vid udstrækning blevet adopteret af 
filmindustriens parter. 

DCSS Film-elementer 
På trods af, at en film kan skabes på et væld af måder og gennem en lang række meget 
forskellige formater, så er der tre primære elementer i den digitale filmproces: 

• Digital Source Master (DSM) – en DSM er ikke defineret af en standard, men kan være alt 
fra en enkelt kombineret billed- og lyd-master (såsom et Digibeta- eller HD-bånd), til en 
kompleks samling af separate billed- og lyd-filer. En DSM er ikke filmen i dens endelige D-
Cinema-form, og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis det filmiske værk, som det vil 
fremstå i biograferne. 

• Digital Cinema Distribution Master (DCDM) – En DCDM er det endelige sæt master-filer, 
der benyttes til at skabe alle D-Cinema visningskopierne. En DCDM kan derfor sidestilles 
med det analoge negativ, og er formateret i henhold til definerede standarder. 
Standarderne tillader dog en del fleksibilitet, så den ene DCDM kan være meget forskellig 
fra den anden. En DCDM er ikke krypteret. Indholdet I en DCDM er ukomprimeret (eller 
tabsfrit komprimeret), og kan derfor udgøre en stor datamængde (op til flere TeraBytes). 
På grund af de praktiske problemer med at håndtere filer af denne størrelse, bliver DCDM 
typisk kun skabt virtuelt, en frame ad gangen, som et process-led mellem en DSM og en 
DCP. Med andre ord, så bliver en komplet DCDM ofte aldrig skabt. 

• Digital Cinema Package (DCP) – En DCP er den ‘digitale kopi’, indeholdende billeder, lyd, 
undertekster, etc., som sendes til og fremvises i biograferne. En DCP er dermed det 
endelige værk, som det præsenteres for publikum. Indholdet i en DCP er komprimeret, 
således at eksempelvis en to-times spillefilm i 4K vil fylde ca. 250 GB. En DCP er yderst 
præcist standardiseret og specificeret, for at sikre effektiv distribution. 

Kryptering 
En vigtig del af DCSS er krypterings-specifikationen for DCP, der benytter Advanced Encryption 
Standard (AES), så adgangen til filmen kan kontrolleres minutiøst. Simpelt beskrevet, så 
krypterer distributøren DCP’en som en del af DCP-produktionen, og skaber en Key Delivery 
Message (KDM), en lille fil, der sendes separat til biografen samtidig med DCP’en. En DCP kan 
kun åbnes med denne KDM, der typisk også specificerer en konkret tidsperiode, samt 
server/projektor ID. Når filmen er blevet fremvist og den specificerede tidsperiode er udløbet, 
har en DCP udlevet sin brugstid og forventes slettet fra biografens server. 

Det er muligt for en distributør at skabe en særlig KDM, der giver fuld adgang til DCP-filen. Disse 
KDM leveres kun til servere, der er godkendt som ”Trusted Device”, som distributøren har 
godkendt som et sikkert miljø. En certificeret server med denne type KDM kan, inden for en 
specificeret tidsramme, uddrage AES-nøglen (master-nøglen) til DCP’en, som kan benyttes til at 
dekryptere DCP’en og konvertere den, hvis ønsket, til en ukrypteret DCP. 

Kryptering er dog ikke påkrævet. Der benyttes ukrypterede DCP’er i både post-produktion og 
biografdistribution (typisk for reklamefilm). Ukrypterede DCP kan afspilles på alle standard D-
Cinema afspillere. Fra en ukrypteret DCP er det muligt at lave krypterede DCP til distribution. 

Overvejelser i forhold til arkivering 
Arkivets målsætning er at langtidsbevare filmværket og give adgang til filmen i dens originale 
form, så vidt det er muligt. I modsætning til analog filmbevaring, giver den korte levetid for 
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digitale medier og digitale formater, ikke mulighed for passiv bevaring af bæremediet (for 
eksempel harddisken et D-Cinema-værk modtages på). Langtidsbevaring af digitale data er 
endnu under modning, og det må forventes at være en af de primære udfordringer for arkiverne 
de kommende år. Denne anbefaling vedrører kun hvilke formater, der kan accepteres og giver 
ikke anbefalinger i forhold til langtidsbevaring af data. Som med analogt materiale, anbefales 
det arkivet altid at kontrollere den tekniske kvalitet af ethvert indleveret materiale. 

• Krypteret DCP: Arkivets bevaringsbehov kan tænkes at være i modsætning til de 
kortsigtede ønsker fra producenter og distributører, der kan tænkes at tilbyde en 
krypteret DCP til bevaring i arkivet, hvilket vil være både bekvemt og risikofrit for dem. 
Ikke desto mindre er en krypteret DCP en risikabel bevaringsstrategi: Begivenheder som 
tab af nøgle, ændringer i server-hardware, eller for sen dekryptering i forhold til 
aktivitetsperioden for KDM, vil alle sandsynligvis føre til en ubrugelig DCP. 

• Ukrypteret DCP: På trods af, at en DCP er et lossy komprimeret format, og derfor ikke 
ideel til langtidsbevaring, så repræsenterer en ukrypteret DCP ikke desto mindre det 
filmiske værk som det fremstod for premierepublikummet. En DCP kan kopieres uden tab 
(i modsætning til en analog filmkopi), og på grund af den relativt lille størrelse, vil den 
kunne opbevares af de fleste arkiver. Det komprimerede format er dog et kompromis 
dikteret af dagens teknologi, hvilket kan vise sig at begrænse værdien i forhold til 
fremtidige versioner og udgivelser af filmen 

• Digital Cinema Distribution Master: En DCDM er teoretisk set, som en ukomprimeret 
master, det ideelle element til langtidsbevaring. Men en DCDM vil ikke nødvendigvis 
eksistere for en given produktion som en egentlig fil, da mange DCP skabes direkte fra 
DSM. Et arkiv må også vurdere fordelene ved at have en ukomprimeret master, 
eksempelvis muligheden for at lave versioner af bedre kvalitet i fremtiden, over for de 
meget høje digitale bevaringsomkostninger. 

• Digital Source Master: En DSM repræsenterer ikke nødvendigvis værket i dets endelige 
form, og formatet er ikke defineret af en DCSS standard. Det er ikke nødvendigvis let 
(endsige altid muligt) at genskabe det endelige værk I dets oprindelige form fra en DSM, 
så denne kan ikke betragtes som en primær arkivversion. En DSM i høj kvalitet deler den 
store datastørrelse med en DCDM. Et arkiv kan beslutte at modtage en DSM på en given 
film, men denne bør ikke erstatte afleveringen af en DCDM eller en DCP. 

Anbefaling: 
1. Kun DCDM eller ukrypteret DCP er acceptable formater til langtidsbevaring af digitale 

filmværker. Det er vigtigt at være bevidst om, at en DCDM vil være signifikant større end 
en DCP. 

2. En DSM kan også accepteres, men ikke som erstatning for DCDM eller DCP. 
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Digital lyd 
Colin S. Rosenthal, Statsbiblioteket, maj 2012. Revideret januar 2015 

Digital lyd er et vidt begreb via vores personlige musikafspillere, DAB-radioer og webtjenester 
som spotify og bibzoom.dk. Cd’er, dvd’er og Blu-Ray-plader indeholder også lyd i digital form. 
Men hvordan kan digital lyd bedst bevares for eftertiden? For at finde svaret på dette, er man 
nødt til først at forstå de begreber, som bruges til at beskrive lydfiler. 

 

Kendetegn for lydfiler 
Lyd er en sekvens af trykbølger gennem luft, som i digital form repræsenteres ved en sekvens af 
tal, der varierer i takt med det lufttryk, de modsvarer. 

Samplingfrekvens 
Samplingfrekvens er et udtryk for, hvor hyppigt optagelsen afspejler variationerne i lufttrykket. 
Øret kan høre frekvenser på op til omkring 20.000 variationer pr. sekund (20 kHz), og 
samplingfrekvensen skal være mindst to gange højere, hvis de højeste lyde skal kunne 
genskabes. Cd’er bruger 44,1kHz samplingfrekvens. International Association of Sound and Visual 
Archives (IASA) anbefaler 48kHz til højkvalitetslyd og 96kHz som en guldstandard. 

Bitdybde 
Bitdybde fortæller noget om, hvor mange forskellige styrkeniveauer i lydsignalet, man måler. 16 
bits, som svarer til 16,536 niveauer, vil normalt være minimum for god musiklyd. IASA anbefaler 
24 bits. 8 bits kan bruges til tale, hvis det eneste krav til kvaliteten er, at man skal kunne forstå 
det, der bliver sagt. 

Container, formater og codecs 
En container er det overordnede lydfilformat, en slags ”kasse” som indeholder både metadata og 
selve lyden. Almindeligt kendte containers til lyd er fx wav, wma, og asf. Inden for containeren 
ligger selv lydstrømmen i et af mange forskellige lydformater, såsom mp3, aac osv. Ordene 
”format” og ”codec” blandes ofte sammen, så man kan høre sagt, at en fil indeholder lyd med 
”aac codec”, hvilket ikke er rigtigt. Et codec er et computerprogram, som genererer eller 
afspiller lyd i et bestemt format. Det er derfor mere korrekt at sige, at en fil indeholder lyd i 
aac-format, som kræver et passende aac-codec for at kunne afspilles. 
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Komprimering 
En ukomprimeret lydfil består af tal, som direkte repræsenterer det varierende lufttryk, der 
udgøres af lyden selv. En komprimeret lydfil bruger en algoritme til at repræsentere lyden på 
mindre diskplads end en tilsvarende ukomprimeret fil. Der findes to typer af komprimering: 

• Tabsfri (lossless) komprimering, hvor den originale lydstrøm kan genskabes ved at fjerne 
komprimeringen. 

• Tabsgivende (lossy) komprimering. Her vil noget information fra det oprindelige signal gå 
tabt, så den originale fil ikke længere kan genskabes. 

Tabsfri komprimering kan mindske filen med omkring 50% uden tab af lydkvalitet. Ved 
tabsgivende komprimering kan spares meget mere diskplads, men her risikeres et betydeligt 
lydkvalitetstab. 

Lydkanaler 
Lyd kan gemmes i én kanal (mono), to kanaler (stereo) eller flere kanaler (surround sound). Stort 
set alle lydformater understøtter både mono og stereo. Filformater til surround er et område, 
som er under stadig udvikling, og det er svært at komme med klare anbefalinger til det. Der 
findes endnu ingen åben standard for surround sound, og alle eksisterende formater bruger 
komprimering, fordi surround typisk har seks eller flere kanaler og derfor kan komme til at fylde 
ret meget. 

Undgå komprimering ved langtidsbevaring 
Generelt anbefales det at undlade komprimering af filer til langtidsbevaring, da 

• komprimerede filer er mere udsatte over for bitfejl 
• en tabsgivende komprimeret fil risikerer yderligere kvalitetsforringelse, hvis den senere 

migreres til et andet format. 

Hvis man er nødt til at vælge komprimering, fx på grund af økonomi, bør man vælge tabsfri 
komprimering. Free Lossless Audio Codec (FLAC) kan anbefales. 

Metadata 
Metadata er kritiske for langtidsbevaring, og der findes en række anbefalinger af standarder. 
Man kan med fordel bruge et containerformat, som tillader, at metadata gemmes i samme fil 
som selve lyden. Herved minimeres risikoen for, at forbindelsen mellem data og metadata går 
tabt. Broadcast Wave Format (BWF) er en udvidelse af wav-formatet, som understøtter 
indlejrede metadata. 

Kilder og anbefalinger 
• Wav-formattet med LPCM-codec (Linear pulse-code modulation, se artikel på wikipedia) 

kan anbefales til de fleste langtidsbevaringsopgaver 
• Med BWF-varianten af wav kan metadata og lyddata holdes sammenkoblet 
• Komprimering af lydfiler kan ikke anbefales 
• Hvor komprimering alligevel er nødvendigt, bør man vælge tabsfri komprimering frem for 

tabsgivende komprimering. 

Digitalisering og lydoptagelse 
Lydfilens oprindelse har også stor betydning for valget af format. 
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Stammer lyden fra et analogt format som fx bånd eller vinylplade, eller fra egen optagelse (se 
også artiklen om digitalisering af lyd), har man en meget stor frihedsgrad i forhold til 
samplingrate og bitrate. 

• På Statsbiblioteket følger vi, så vidt det er muligt, IASA’s anbefaling om at bruge 
48kHz/24-bit eller 96kHz/24-bit. 

Ripning af digitalt født materiale 
Når man arbejder med digitalt født materiale som fx lydfiler på en cd, er det bedst ikke at 
ændre mere på originalen end højst nødvendigt. 

• Cd’er indeholder lyd i ukomprimeret PCM-format, som kan gemmes direkte i en WAV- 
eller BWF-fil 

• For andre digitale former bør man så vidt muligt beholde den originale sampling-frekvens 
for at undgå at miste lydkvalitet. 

Komprimerede originaler 
Hvis originalfilen er i et tabsgivende komprimeret format som fx mp3, bør man 

• Lave en arkivkopi i et anbefalet format (dvs. wav eller BWF, 48kz, 24-bit) med et 
passende værktøj. På Statsbiblioteket bruger vi ffmpeg til konvertering fra mp3 til wav. 
Der findes en lang række programmer til konvertering af lyd, men mange af dem bruger 
faktisk samme codecs, så man får en identisk lydkvalitet til slut. 

• Gemme originalerne for det tilfælde, at der senere vil dukke et bedre 
konverteringsværktøj op. 

Lyd i video 
Videofiler indeholder også lyd, og da diskplads er afgørende for video, da det fylder meget, er 
lyden på videofilen nogle gang komprimeret. Dvd’er kan fx indeholde lyd i flere forskellige 
formater, bl.a. mp2, mp3 og pcm/wav. På Statsbiblioteket arkiverer vi normalt videofiler, som 
fx TV-optagelser og rippede dvd’er, i deres originale formater, da massetranskodning af video er 
et dyr proces. Derfor er lyden også gemt i sin oprindelige form, selv om det tit er tabsgivende og 
komprimeret, som vi ellers ikke anbefaler. 

Er det muligt selv at bestemme lydformatet, fx ved digitalisering af analog video, er 
anbefalingen generelt den samme som for andre lydfiler – ikke-komprimeret format eller tabsfri 
komprimering er bedst. 

Læs mere om videobevaring i artiklen ”Digital video”. 

Referencer 
IASA Technical Committee, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio 
Objects, ed. by Kevin Bradley. Second edition 2009. 

Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 04.Denne bog er ‘Bibelen’ inden for 
bevaring af lyd og indeholder masser af gode råd om emner, som ikke er diskuteret i artiklen 
ovenfor, fx metadata-standarder, digitalisering, og persistent identifiers. 
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Digital tekst 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek, maj 2011. Revideret marts 2012 

Tekst med sekvens af enkelttegn. Tekst formateret med forskellige fonte. Tekst som billeder. 
Alle disse er digitalt tekstmateriale, som er præsenteret på forskellige måder. Bevaringen af 
dem afhænger af hvilke signifikante egenskaber, der ønskes bevaret, samt hvilke former 
teksten eksisterer i. 

 

Hvad er tekstdokumenter? 
Tekstdokumenter er filer, der præsenterer tekst. Dette kan være et relativt begreb, da tekster 
fx også kan indeholde illustrationer. Vi vil her kun se på tekster. 

De fleste it-kyndige vil normalt tænke på tekstdokumenter som tekst-filer (TXT), hvor filen kun 
indeholder en sekvens af tegn (også kaldet råtekst). De forskellige tekstformater kan basere sig 
på forskellige koder for tegn i teksten, den såkaldte indkodning af tegnene i teksten. Artiklen om 
digitale materialer giver et specifikt eksempel på tegn-indkodning. 

Formateret tekst 
Formatering og opsætning af en tekst kan have stor betydning for forståelsen af indholdet. 
Opsætningen af en tekst kan fx have stor betydning i et digt. Ord kan fx have eftertryk med 
understregning, fed eller kursiv skrift. Overskrifter kan være indikeret med centreret og stor 
font. 

Eksempler på formater, som kan præsentere formateret tekst, er Word Perfect format (WP), 
Rich Text Format (RTF), Portable Document Format (PDF), Portable Document Format for long-
term archiving (PDF/A), Word-formatet (DOC) og Open Document Format for Office Applications 
(ODT). 

Tekst kan også være repræsenteret ved billeder af tekst. Dette er fx tilfældet for skannede 
bøger, som kan være gengivet i billedformater som TIFF og JPEG2000. En PDF-fil kan også 
indeholde tekst repræsenteret i billeder. I nogle tilfælde er billederne i PDF’en gjort søgbare 
ved at lægge råtekst bag billedet med angivelse af, hvor ordene er på billederne. 

Endelig kan formateret tekst repræsenteres i en råtekst, hvor formateringen er indkodet efter 
en bestemt standard. En sådan standard er ikke nødvendigvis relateret til et bestemt 
fremvisningsværktøj. Et eksempel på en formateringsstandard er Hypertext Markup Language 
(HTML), som primært bruges til formatering af tekster til hjemmesider. Et andet eksempel er 
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Text Encoding Initiative (TEI). Udover at kunne udtrykke formatering giver TEI også mulighed for 
at give semantisk betydning. Fx kan rollefigurer i et stykke drama blive tagget som <speaker>, 
hver gang rollenavnene forekommer. 

Hvordan bevares tekst? 
Bevaring af tekst afhænger meget af, hvad den oprindelige form er, og hvilke signifikante 
egenskaber man ønsker at bevare. Derudover kommer bevaring af metadata til teksten. 

Forskellige eksempler på tekst til bevaring er: 

• Digitalt født tekst. Eksempler på signifikante egenskaber for et digitalt født dokument er 
tekstfonte og sideskift. Disse oplysninger bevares fx ikke godt i et Word-dokument, da 
forskellige Word-versioner kan indsætte sideskift forskellige steder. 

• Skannet tekst. Signifikante egenskaber for skannet tekst kan være meget forskellige. To 
eksempler er: 

o Et skannet brev, hvor det fysiske brev er under nedbrydning. I dette tilfælde vil 
selve skanningen af brevet være lige så værdifuld som en afledt fortolkning af 
råteksten i brevet. 

o En skannet bog, hvor bogen også bevares i dens analoge form. I dette tilfælde vil 
digital bevaring af filen kun være interessant i forhold til, hvor dyrt det vil være 
at genskanne bogen. Dog kan eventuel afledt fortolkning og opmærkning af 
råteksten godt have speciel bevaringsværdi. 

Overvejelser og hensyn 
Det endelige valg af bevaringsformat for en tekst hænger også sammen med økonomiske 
betragtninger. Her skal man fx tænke på genskanningsomkostninger og lageromkostninger. I 
forbindelse med lageromkostninger kan man også overveje, om det er muligt at komprimere 
formatet. Man skal dog være opmærksom på, at komprimering kan påvirke den ønskede 
bitsikkerhed (se komprimering og bitbevaring). Et eksempel på sådanne overvejelser findes i 
artiklen ”Preservation of Digitised Books in a Library Context” af Eld Zierau og Claus Jensen, 
2010. 

Der er ikke et entydigt svar på, hvad det bedste bevaringsformat er for tekster, da der er mange 
hensyn at afveje i sit valg. Artiklen ”Hvilke filformater egner sig til langtidsbevaring?” beskriver 
en række af de vigtigste overvejelser, som skal kombineres med betragtninger om økonomien, 
oprindelsen, samt om formatet kan bevare de ønskede signifikante egenskaber. 

Oversigt over formater 
Nedenstående tabel giver en meget grov og simplificeret beskrivelse af udvalgte formater til 
digitale tekstmaterialer. Styrker og svagheder for formaterne hentyder til styrker og svagheder 
som bevaringsformater. Derudover er det angivet, om Det Kongelige Bibliotek (KB), 
Statsbiblioteket (SB) og Rigsarkivet (RA) accepterer formaterne som bevaringsformater for tekst. 
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   Bruges som bevaringsformat 
Format Styrker Svagheder KB SB RA 
DOC • Stærkt udbredt • Opsætning, 

programversion m.m. 
kan give forskellige 
udgaver af dokumentet 

• Der kan være 
bagvedliggende 
programmer 

• Kommercielt format 
• Container format som 

kan indeholde mange 
andre formater og 
eksterne referencer 

Nej1 Nej1  Nej 

HTML • Åbent • Ikke stringent standard 
– visning kan være 
forskellig 

• Meget andet end tekst 

Nej1 Nej1 Nej 

ODT • Åben standard • Makroer Nej1 Nej1 Nej 
PDF • Standardiseret 

• Åbent 
• Container format som 

kan indeholde mange 
andre formater og 
eksterne referencer 

Evalueres Evalueres Nej 

PDF/A • Standardiseret 
• Baseret på 

bevaringsovervejelser 

• Container format som 
kan indeholde mange 
andre formater 

Evalueres Evalueres Nej 

RTF • Bredt udbredt • Lukket 
• Mange revisioner 
• Mangler stadig vise 

semantiske definitioner 

Nej1 Nej1 Nej 

TIFF • Se billedmateriale • Se billedmateriale Ja Ja Ja 
TXT • Åbent • Kan ikke gengive 

formatering 
Nej1 Nej1 Nej2 

TXT/TEI • Åbent  
• Standardiseret 
• Kan give semantiske 

betydninger 

• Er svag i, hvordan 
fremvisning skal se ud 

Ja Ja Nej 

WP - • Ikke formelt 
standardiseret 

• Ikke særlig udbredt 
længere (mangler 
support) 

Nej1 Nej1 Nej 

 

Få mere information 
Artiklen om bevaringsformater kan give yderligere information om bevaringsformater for tekst 
og billeder af tekst.  

                                            
1 En undtagelse er filer i Netarkivet med webdata, som bevares i deres oprindelige format 

 
2I de hidtidige regler for aflevering til Rigsarkivet har det været et krav, at TIFF-dokumenter supplerende 
skulle afleveres i en TXT-version. Men TXT har ikke været et selvstændigt bevaringsformat for Rigsarkivet.  
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Digital video 
Henning Böttger, Statsbiblioteket, april 2012. Revideret af Colin Rosenthal, Statsbiblioteket, 
april 2015 

En video er et medie, der består af levende billeder med tilhørende lyd. Mediet er dermed 
mere generelt end film. En video kan for eksempel indeholde sendefladen for en aften på en 
kanal. 

 

Hvad er en video? 
Begrebet video er tvetydigt. Det kan betyde et filmklip, hvor det refererer til både levende 
billeder og lyd. Det kan også betyde levende billeder alene. I det nedenstående vil videomedie 
bliver brugt, når der refereres til både billede og lyd. Det står i modsætning til video, som vil 
blive brugt, når det drejer sig om levende billeder alene. 

Filformater, videoformater, og containere 
Filsuffiks kan skabe forvirring 
Et filsuffiks bruges ofte til at karakterisere typen af videomediefil. Typisk vil man sige noget á la 
”det her er en avi video” eller ”det her er en mpeg”. Men herved forveksler man faktisk to 
begreber, som det er kritisk at holde adskilt, når man skal arbejde med videomediefiler. 

Et fil-suffiks identificerer – som udgangspunkt – et filformat, dvs. en fil baseret på en bestemt 
standard for, hvordan man gemmer data på en computer. Til gengæld er et videoformat en 
standard for, hvordan man encoder levende billeder som data. 

Karakteriseringsværktøj kan afhjælpe forvirringen 
Forvirringen sker, fordi de fleste moderne filformater til video er containerformater, som kan 
indeholde video i flere forskellige videoformater. For eksempel kan en mp4-fil indeholde video i 
enten h.264 format eller mpeg2 format samt lyd i mange forskellige formater. Tingene 
kompliceres yderligere af, at der findes konventioner om at bruge forskellige filsuffikser til det 
samme containerformat, alt afhængig af hvilket videoformat den indeholder (fx indikerer .vmw 
normalt en ASF-container fil med WMV-video). Dermed vil fil-suffiks i nogle tilfælde være en 
indikation af containerformatet og i andre tilfælde en indikation af videoformatet. 

Er man er i tvivl kan det anbefales at bruge et karakteriseringsværktøj, som kan identificere, 
hvilken type videomedie man har at gøre med. På Statsbiblioteket bruges et gratis program, 
ffprobe, som printer informationen om alle spor (lyd, video, undertekst osv.) i en fil. Det 
udbredte videoafspillerprogram vlc kan vise samme information. 
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Valg af containerformat 
Valg af container til videodigitalisering er væsentlig i forhold til institutionens strategi for 
langtidsbevaring, fordi hver container har specielle egenskaber og egne restriktioner for, hvilke 
video- og lydformater de kan indeholde. Som eksempel vises her tre forskellige containere: 

• MPEG-4 Part 14 – ’mp4’: Denne container er meget anvendt, og mange værktøjer 
understøtter af samme grund dette filformat. Containerne er mest brugt til video i h.264 
format og supporterer en række forskellige lydformater. 

• MPEG-2 transport stream – ’ts’: Denne container adskiller sig ved at være specielt robust 
over for fejl. Har man svært ved at garantere filens kvalitet over tid, kan det være en 
fordel at bruge dette format. Skulle filen være skadet, når den skal læses igen, vil 
skaden kun være lokal i videomediet. Filer i dette format er også meget fleksible, idet de 
kan indeholde mange forskellige datastreams, såsom flere samtidige videomedier, 
forskellige undertekster og Elektronisk Program Guide (EPG) metadata. Ulempen ved 
dette format er, at ikke alle værktøjer understøtter det. Derfor kan det give problemer i 
forhold til logisk bevaring. En udvidelse af ts, som hedder m2ts bruges til Blu-Ray Video. 

• Digital Interface Format – ’dif’: Dette format er også kendt som ’DV’. Skal medierne 
gemmes med høj billed- og lydkvalitet, er dette format et godt valg. 

Udviklingen inden for videoformater går typisk i retning af at øge komprimeringen af indholdet 
med minimum tab af kvalitet. For eksempel vil en mpeg2 videostream normalt have en bitrate i 
intervallet 4-9 Mbps (megabit pr. sekund), mens en h.264 videostream sagtens vil kunne have 
den samme videokvalitet i 2 Mbps (MB per sekund). Det svarer til, at en fil i størrelsen 2-4 GB 
(gigabytes) kan erstattes med en på omkring 1GB for en times video. De to MPEG-containere kan 
begge indeholde video i h.264 formatet. Dette videoformat er et udmærket kompromis mellem 
billedkvalitet og pladsforbrug. Af samme grund er h.264 også valgt som videoformat til brug på 
Blu-ray diske. Den udbredte brug af h.264 er en fordel i forhold til langtidsbevaring, fordi det, at 
mange bruger formatet, giver en mindre risiko for, at formatet hurtigt forældes. 

Læs mere om containers og videoformater på digitalpreservation.gov/formats/, som 
vedligeholdes af Library of Congress. 

Codecs 
Begreberne ”videoformat” og ”codec” bliver også tit blandet sammen, så man kan høre det sagt, 
at en fil indeholder video med ”h.264 codec”, hvilket ikke er rigtigt. Et codec er et 
computerprogram, som genererer eller afspiller lyd eller video i et bestemt format. Det er 
derfor mere korrekt at sige, at en fil indeholder video i h.264-format, som kræver et passende 
h.264-codec for at kunne afspilles. 

Udfordringer ved bevaring af videomedier 
Pladsforbrug 
En væsentlig udfordring ved bevaring af videomedier er pladsforbruget. Formater og de 
tilsvarende codecs bliver med tiden bedre til at mindske pladsforbruget. Det udlignes af et 
forhøjet krav fra brugerne om lyd- og billedkvalitet. Det ser man blandt andet i form af både 
HD- og 3D-video. Selvom Blu-ray-film er komprimeret kraftigere end DVD-film, fylder de 5-8 
gange så meget. Det er derfor en udfordring, der ikke forsvinder, selv om teknologierne 
forbedres. 
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Afspilningsværktøj 
En anden udfordring er, at lyd- og videoformater ikke behandles ens af forskellige værktøjer. En 
videomediefil skabt af ét program kan ikke nødvendigvis læses af et andet. Inden for bevaring af 
videomedier kan det give udfordringer for den logiske bevaring og dermed en risiko for, at 
videomediet ikke kan afspilles i fremtiden. For et arkiv er det derfor vigtigt at vælge video- og 
containerformater, som anses for at være langtidsholdbar. 

Metadata til videomedier 
I modsætning til tekst er det svært at søge i videomedier. Uden metadata om videomedierne 
kan det derfor være svært at genfinde et videoklip i en større samling. Metadata kan også 
indeholde kritisk kontekstuel information for forståelse af en videofil – som fx hvem der har 
lavet den, hvornår, og til hvilket formål. På Statsbiblioteket satser man stort på metadata 
formatet PBCore, som er velegnet til især, men ikke kun video, som stammer fra TV-
udsendelser. Disse metadata gemmes som xml-filer ved siden af video-filerne, så de kan bruges 
ved fremsøgning af specifikke udsendelser. Der eksisterer dog mange andre muligheder for 
bevaring af video-metadata, inklusiv inline metadata, som er gemt i selve videofilen. Som 
digitalt arkiv bør man derfor have en metadatastrategi for video. 

Migrering af et videomedie: Transkodning 
Det kan være nødvendigt at migrere videomedier til et andet format af bevaringsmæssige 
årsager eller for at spare lagringsplads. Migrering af videomedier foregår ved en proces kaldet 
transkodning. 

Parametre til at få video til at fylde mindre 
Der findes to grundliggende faktorer, man kan skrue på, for at få en video til at fylde mindre. 

Man kan: 

• Mindske opløsningen ved at mindske antallet af pixels i hvert billede på videoen. Har man 
for eksempel en video i HD-kvalitet (med en opløsning på 1920×1080 pixels), kan man 
ændre det til SD-kvalitet (med en opløsning på 720×480 pixels). 

• Øge komprimeringsgraden (reducere bitrate) ved at skrue op for komprimeringen af 
videosignalet. På den måde mindskes pladsbehovet på bekostning af fx farvenuancer og 
et grovere billede. Til gengæld bevarer man størrelsen (opløsningen) af billedet. 

Ofte kan det være en fordel at justere på begge faktorer for at få den ønskede størrelse på 
videomediet. 

Det er ikke kun videosporet, man kan justere, for at få mediet til at fylde mindre. Lydsporet kan 
ligeledes transkodes til et andet format. Principperne bag lydtranskodning for et videomedie er 
de samme, som når man kun behandler et lydmedie. Se derfor artiklen om bevaring af lyd for en 
uddybning af dette emne. 

Hvilke informationer skal gemmes? 
Vil man fx bevare en DVD, kan man anvende to fremgangsmåder. Enten kan man lave en digital 
kopi af disken, der resulterer i en enkelt iso-fil. Den vil indeholde alle informationer fra den 
oprindelige DVD. Eller man kan transkode DVD’en til en anden container. Da en DVD bruger 
ældre videoformater, kan man ofte få indholdet til at fylde mindre efter en transkodning. Man 
skal være opmærksom på, om elementer som menu, undertekster, information om kapitler og 
ekstra materiale er at finde i resultatet. Hvis disse elementer ikke er vigtige, kan man bevidst 
fravælge dem. Herved spares yderligere plads. 
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Hvis videomedier skal bevares i lang tid, vil man have brug for en langtidsbevaringsstrategi – se 
artiklen om logisk bevaring. Som tidligere antydet, er udfordringerne ved at bevare 
videomedier, at såvel containerformater som de anvendte codecs og formater udvikler sig meget 
hurtigt. Dermed risikerer man at miste logisk adgang til indholdet, hvis man ikke har afspillere, 
der kan forstå de forskellige videomedier i samlingen. 

Logisk bevaring af video 
I forhold til logisk bevaring af videomedier kan man vælge flere strategier. Emulering kan blive 
en særlig udfordring for netop videomedier, da de typisk kræver meget CPU-kraft og hurtige 
skærmopdateringer. I forhold til at bruge en migreringsstrategi på videomedier er de største 
udfordringer at sikre sig, at de værktøjer, man vil anvende, faktisk forstår de filer, der skal 
migreres, og kan bevare indholdet – både lyd og video-spor samt evt. ekstra materiale – i den 
ønskede kvalitet. 

Ved bevaringen af netop kvaliteten i videomedier er der den særlige udfordring, at disse som 
oftest anvender videoformater, der komprimerer indholdet. Og migrering af komprimeret 
materiale til et typisk nyt komprimeret format indebærer en meget høj risiko for kvalitetstab – 
se også artiklen om komprimering. Man bør af samme grund vælge formater til bevaring af 
video, der holder så længe, som man overhovedet kan forudsige. I praksis er det dog endnu ikke 
set, at et udbredt videoformat (fx på websider) er totalt uddødt, så det ikke længere kan 
afspilles, og der er en del uenighed – selv blandt bevaringseksperter – om, hvorvidt det bliver et 
reelt fremtidigt problem. 

Anbefalinger ved langtidsbevaring 
Det er svært at finde konkrete, anvendelige anbefalinger for fil- og video- formater med henblik 
på langtidsbevaring. De store organisationer som Library of Congress og JISC er dog ret konkrete, 
idet de anbefaler, at man skal undgå enhver form for komprimering, og hvis komprimering er 
nødvendigt, så bør man kun bruge tabsfri komprimering. Det peger på henholdsvis 

• Ukomprimeret 10-bit YUV video (læs mere), eller 
• MPEG2 422P@ML, I-Frame, 50Mbps (også kendt som Sony IMX) 

I mange tilfælde vil disse anbefalinger være uanvendelige i praksis, dels fordi de producerer 
meget store filer, og dels fordi de kræver dyrt, specialiseret hardware. På Statsbiblioteket 
bruger man hyldevareudstyr til at digitalisere til h.264 video i en transport stream (.ts) 
container. Video er digitaliseret i den højest mulige video bitrate, med den enkleste 
komprimerings-strategi understøttet af h.264 formatet ”Baseline Profile”. Disse valg 
repræsenterer et kompromis mellem flere faktorer – etableringsomkostninger, 
lagringsomkostninger, holdbarhed, videokvalitet osv. – på baggrund af Statsbibliotekets egne 
forhold. Dermed kan det være vejledende for andre, men kan ikke betragtes som en konkret 
anbefaling. 
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E-bøger 
Jakob Moesgaard, Det Kongelige Bibliotek, februar 2016 

Hvad er en e-bog? Hvordan skal vi bevare dem? E-bøger bevæger sig hastigt væk fra bare at 
være digitale udgaver af papirbøger til at være komplekse digitale objekter 

 

Hvad er en e-bog? 
I sin mest simple form kan e-bogen beskrives som en digital version af bogen, som den har 
eksisteret i århundreder. Analogien virker et stykke hen ad vejen, men giver et meget restriktivt 
billede af, hvad en e-bog kan være. Der er nemlig en lang række karaktertræk og egenskaber, 
der adskiller den digitale bog fra den fysiske. I takt med e-bogsmediets udvikling vokser denne 
afstand mellem analoge og elektroniske bøger sig større og større. 

Flydende tekstombrydning, der tilpasser sidevisningen til afviklingsapparatets skærm, indlejrede 
computerprogrammer, lyd- og videofiler, muligheden for løbende databerigelse og digital 
kopibeskyttelse er blot nogle af forskellene. 

For nogle defineres e-bogen så bredt som ”præsentationen af elektroniske filer på en digital 
skærm”; men det er næsten for bred en definition til at være brugbar. Når vi i denne 
sammenhæng undersøger e-bøger, tænker vi primært på de elektroniske publikationer, der 
udgives af forlag, forfattere, universiteter, styrelser og ministerier mv., og distribueres via 
internettet til læsning på computere, tablets, telefoner og e-bogslæsere. 

Typer af e-bøger 
Overordnet set distribueres e-bøger i to former: Fast sidevisning og flydende eller adaptiv 
sidevisning. Førstnævnte kendes bl.a. fra det meget anvendte PDF filformat samt fra 
digitaliserede bøger, der ofte vises side for side i et billedformat som TIFF eller JPEG 2000. 

Adaptiv sidevisning anvendes især til kommercielt udgivne e-bøger, der er beregnet til læsning 
på dedikerede e-bogslæsere, tablets og smartphones. Her findes hele teksten opmærket i fx 
XML, og sidestørrelsen justeres løbende i forhold til skærmstørrelse og brugerbehov. De største 
eksponenter for denne løsning er Amazons MOBI-format (mv.), det generiske ePub-format, og 
Apples iBook-format. 
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Indlejret og linket indhold i e-bøger 
Visse e-bogsformater har mulighed for beriget indhold i form af billeder, video, lyd eller 
software, der kan afvikles ”i” e-bogen. Det gælder særligt ePub-formatet. Der er stadig kun få 
udgivelser, der benytter sig af de avancerede formidlingsmuligheder, som indlejret data giver; 
men bevaringsudfordringen vil vokse i takt med, at anvendelsen udbredes. 

Mange e-bøger indeholder desuden henvisninger, der rækker ud over publikationen selv. Her 
tænkes i særlig grad på links i teksten, der peger på materiale på internettet. Internetsider har 
ofte en begrænset levetid, og fremtidigt arbejde med bevaring af e-bøger bør indtænke 
metoder til at sikre, at også teksthenvisningerne bevares. 

Kopibeskyttelse af e-bøger 
Mange e-bøger udgives kommercielt med henblik på salg. For at sikre sig imod piratkopiering og 
ulovlig videredistribution af materiale, tilføjer udgivere, forlag eller distributør ofte kopi-
beskyttelse (Digital Rights Management eller DRM), der forhindrer kopiering af materialet. 
Desværre forhindrer DRM også en effektiv bevaringsindsats, som bl.a. ofte omfatter lagring af 
værker i flere kopier. DRM kan også binde e-bogsfilen sammen med et bestemt apparat eller en 
bestemt verifikationstjeneste (fx en iTunes-konto eller lignende). Begge disse typer af ”sammen-
kædning” udgør forhindringer for bevaringen, der har til formål at sikre udgivelserne langt ud 
over et bestemt apparats (eller firmas) levetid. 

I Danmark og andre lande, hvor der foregår en national indsats for kulturarvsbevaring, fx 
gennem pligtafleveringsordninger, tilstræber man derfor så ofte som muligt kun at indlemme e-
bøger uden DRM-beskyttelse. 

Bevaring af e-bøger 
Der er stadig ikke nogen international konsensus på området: Nogen foretrækker at gemme 
billeder, fx TIFF eller JPEG 2000, andre gemmer distributionsformaterne (epub, pdf, mobi), 
andre foretrækker den bagvedliggende opmærkede xml-fil. For visse publikationer er det en 
fordel at forsøge at langtidsbevare e-bogens indhold i et velbeskrevet, statisk format. Når det 
gælder de mere avancerede e-bøger i ePub, MOBI eller iBook-format, vil en statisk lagring (som 
billeder, for eksempel) sandsynligvis have en negativ effekt på autenticiteten af det lagrede 
værk, fordi de interaktive og audiovisuelle elementer ikke kan gemmes statisk. Hertil kommer, 
at både MOBI- og iBook-formaterne er proprietære og ofte belagt med digital kopibeskyttelse. 

Epub-formatet er i udgangspunktet relativt robust og åbent. Formatet giver derimod mulighed 
for indlejring af mange forskellige indholdstyper, og derfor er det vanskeligt at fælde en endelig 
dom over ePub som bevaringsformat. 

Kilder 
Denne artikel er baseret på: 

Kirchhoff, Amy og Morrissey, Sheila (2014): Preserving eBooks – DPC Technology Watch Report 
14-01, June 2014, Digital Preservation Coalition, Glasgow. 
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E-mails 
Johan Reventlow, Rigsarkivet, maj 2011. Revideret af Kathrine Hougaard Edsen Johansen, 
Rigsarkivet januar 2015 

Hvad består en e-mail af, hvorfor er det vigtigt at kunne bevare den, og hvordan gør man det 
bedst? Svarene er ikke så enkle som den enkelthed, der findes i selve kommunikationsformen, 
men der er dog forskellige muligheder for at bevare e-mails for eftertiden. 

 

Uformel kommunikation med værdi 
En e-mail (eller email) opfattes ofte som en mere uformel kommunikationsform. Det skyldes 
måske den øgede lethed og hastighed, som man ved hjælp af e-mail kan kommunikere med sin 
omverden på. På trods af denne opfattelse anvendes e-mails dog i stigende grad i alle former for 
skriftlig kommunikation. Dette gælder også i sammenhænge, der kan have stor betydning og 
direkte indflydelse for korrespondancens parter både umiddelbart og i et historisk perspektiv. 

Hvorfor bevare e-mails? 
Der kan være flere grunde til, at man giver sig i kast med langtidsbevaring af e-mails, men 
generelt sker det oftest fordi: 

1. Der er juridiske krav til journalisering og efterfølgende arkivering af e-mails i forbindelse 
med den almindelige sagsgang hos fx offentlige myndigheder. Her indgår e-
mailkorrespondance på lige fod med andre typer af korrespondance. 

2. En samling e-mails vurderes at have historisk, videnskabelig eller anden tilsvarende 
samfundsmæssig værdi, der taler for at bevare deres indhold for eftertiden. Det kan fx 
dreje sig om korrespondancen mellem en række kulturpersonligheder. 

Opbygning og lagring af e-mails 
I arbejdet med bevaring af e-mails er det centralt at holde en række aspekter, som kendetegner 
e-mails, for øje. En e-mail er ikke blot et brev med strøm på; det er på én gang både dokument 
og konvolut. Samtidig kan en e-mail også fungere som transportkanal for fremsendelse af filer. 

Ligesom andre digitale kommunikationsformater er e-mails afhængige af en kombination af 
hardware og software, for at indhold kan fremvises på en meningsgivende måde. Der er dog ofte 
betydelige forskelle i den måde, hvorpå e-mails lagres på personlige computere og servere. 
Dette besværliggør arbejdet med langtidsbevaring af e-mails væsentligt. 
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Teknisk om e-mails 
En e-mail består teknisk set af en ‘Header’ og en ‘Body’. En header indeholder en række data 
med information om afsender, modtager, emne, dato og en række andre informationer om den 
elektroniske besked. Body indeholder beskedens egentlige indhold i form af ustruktureret tekst 
eller html-tekst. 

En e-mail kan desuden have vedhæftede filer af enhver art, hvilket i bevaringssammenhænge 
kan være en vanskelig udfordring. Ofte er der tale om, at de vedhæftede filer også selv er 
dokumenter, fx tekst, regneark, billeder eller andre e-mails. Der kan dog også være tale om 
pakkede arkiver eller endda programfiler, hvilket kan gøre det svært at opstille helt firkantede 
regler for, hvorledes de mange typer filer håndteres. 

Bevaringen af e-mails skal også give muligheden for at bevare de tilknyttede vedhæftede filer. 
Samtidig skal man sikre sig, at man bevarer forbindelsen mellem e-mail og eventuelle 
vedhæftede filer, fx ved at sørge for at information om deres indbyrdes hierarki bevares. 

Tidligere løsninger 
Da e-mailen endnu var et relativt nyt fænomen, og praksis omkring brug og bevaring af e-mails i 
fx den offentlige sagsbehandling endnu ikke havde fundet sit naturlige leje, gav det i 
bevaringssammenhænge i en periode mening at printe e-mails på papir. Dette giver dog tab af 
korrespondance information, og kan give tab i indholdsinformation, for eksempel, hvis der er 
links i teksten med skjult http-adresse. Desuden kan en e-mail have vedhæftede filer i formater, 
som ikke kan gemmes på print. 

I takt med at e-mails bruges mere og mere avanceret vis, så er det blevet nødvendigt at gemme 
dem digitalt for at bevare mest muligt af deres kontekst. 

Migrering som løsning 
Ved langtidsbevaring af e-mails støder man ind i det problem, at der ikke findes specielle 
standarder eller formater, der er egnede til at bevare e-mails. Den mest realistiske tilgang til 
langtidsbevaring af e-mails er baseret på migrering eller konvertering til andre kendte 
standarder og åbne formater, fx PDF eller TIFF. Der er også tiltag for at finde bevaringsformater, 
som er bedre til at fange alle informationerne i e-mails. 

Løsning for privatpersoner 
For privatpersoner, der ønsker at sikre bevaring af egne e-mails, er et skridt i den rigtige retning 
at sikre, at den samling af e-mails, man ønsker at bevare, er migreret til et åbent format, som 
fx mbox-formatet. Formatets åbenhed kan bidrage til at sikre, at ens e-mails forbliver læsbare 
over tid, men det er naturligvis stadig nødvendigt også at sikre data på andre måder, herunder 
med ekstra kopier på forskellige medier, tjek af dataintegritet mv. 

Løsning for bevaringsinstitutioner 
For bevaringsinstitutioner er løsningen at betragte e-mails på lige fod med andre dokumenter og 
lade dem indgå i bevaringen efter de retningslinjer, der i øvrigt er gældende. 

For arkiver betyder dette, at man ved bevaring af e-mails fra en dansk myndighed sikrer sig, at 
e-mailkorrespondancen løbende bliver journaliseret sammen med øvrige dokumenter i 
myndighedens ESDH-system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringsSystem). Når ESDH-
systemet skal afleveres til arkiv, laver man en samlet arkiveringsversion af systemets indhold. I 
den forbindelse konverteres alle dokumenter, herunder e-mails inkl. vedhæftede dokumenter, 
til TIFF-format. 
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Biblioteker og nogle arkiver modtager donationer i form af e-mail-samlinger. Disse samlinger skal 
på sigt konverteres til et e-mail bevaringsformat, som så kan bevares efter de retningslinjer, der 
udarbejdes for digitale materialer i form af e-mails. Der blev i 2013 startet et initiativ, som skal 
sikre tidlig indsamling af vigtige e-mails. Tidlig skal her forstås som, at man ikke først modtager 
donationen om fx. 20-50 år, hvor de e-mail formater, vi kender i dag, ikke kan forventes at 
eksistere længere. 

System hos Det Kongelige Bibliotek 
Det Kongelige Bibliotek har udviklet et system kaldet MyArchive, som er beregnet til, at vigtige 
kulturpersonligheder kan selvaflevere e-mails og vedhæftede dokumenter. Dermed går mails 
ikke tabt som følge af, at e-mails ikke gemmes. Samtidig kan man hurtigere konvertere til et e-
mail bevaringsformat, så information ikke mistes, fordi man ikke længere kender e-mail 
formatet, når det bliver doneret fx 20 år senere.  
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Geodata 
Ann-Kristin Egeland, Rigsarkivet, September 2018 

Geodata er registre med data om fx personer, ejendomme eller sager, som har en geografisk 
tilknytning og derfor kan afbildes i en geografisk sammenhæng og visualiseres på et kort. 

 

Hvad er geodata? 
Geografi er studiet af jordens overflade. Geografiske opmålinger af punkter på jordoverfladen 
anvendes fx i forbindelse med produktion af kort til navigation, men geografisk information kan 
også anvendes til andet. En stigende del af både private og offentlige IT-systemer knytter i dag 
registrerede data til geografiske opmålinger, der gør det muligt at stedfæste og visualisere data 
på et kort. Visualisering af data på et kort skaber overblik over komplekse data, og danner 
dermed et godt grundlag for fx videnskab, beslutningstagning, trafikplanlægning og juridiske 
afgørelser. 

Begrebet geodata definerer ikke blot de digitale geografiske opmålinger (koordinaterne), men 
også de informationer, der beskriver opmålingen, og dermed giver den betydning. Fx dato for 
målingen eller en betegnelse af hvad der er målt. Disse attributter, eller egenskabsdata, kan 
være registreret i kolonner i en relationel database i et geografisk informationssystem (GIS). 

Opmåling af geodata 
For at kunne foretage geografiske opmålinger af punkter på en rund jordoverflade og placere 
disse korrekt i forhold til hinanden på et plant kort, anvendes et koordinat- og referencesystem. 

Elementer i et koordinat- og referencesystem er kortprojektion, datum, referencenet og 
måleenhed. 

En kortprojektion er en matematisk transformationsmetode, der gør det muligt at foretage en 
projektion af den kugleformerede jordoverflade til et plant kort. UTM (Universal Transverse 
Mercator) er en udbredt international kortprojektion, der opdeler jorden i 60 zoner og 20 
bælter. Danmark ligger i zone 32 og 33 i bælte U og V. Bælterne angiver hvorvidt opmålingen er 
placeret på den sydlige eller nordlige halvkugle. Der findes også mere lokale kortprojektioner, 
som fx System34, der i 1934 blev indført til tekniske og matrikulære opgaver i Danmark. 

Et datum er en matematisk model, der beskriver den del af jordoverfladen, der skal opmåles. Et 
datum gør det muligt at placere de opmålte punkter korrekt i forhold til hinanden. En ø eller et 



Digitalbevaring.dk   2021 

55 
 

land kan have sit eget datum, men der findes også datum, der dækker det meste af et 
kontinent. 

Til et referencesystem hører et referencenet bestående af et antal fysiske fikspunkter 
(stationer) på jordoverfalden, der kan måles ud fra. På disse fikspunkter opstilles målestationer, 
der indsamler GPS-observationer. ETRS89, der er en europæiske realisering af det globale GPS-
baserede datum WGS84, baserer sig på en række europæiske fikspunkter, heriblandt 6 danske. 
Det grundlæggende GPS-referencenet i Danmark, REFDK-nettet, består af 89 fikspunkter, som 
definerer og er en fortætning af det europæiske datum ETRS89 i Danmark. System34 anvender 
et mere fintmasket referencenet bestående af ca. 22.000 fikspunkter (2 km-nettet). Flere 
fikspunkter i referencenettet gør målingerne mere præcise. 

Måleenheden for de opmålte koordinater afhænger af den valgte kortprojektion. I UTM 
projektionen og System34 angives koordinater målt i meter fra en østakse (x) og en nordakse (y) 
(kartetiske koordinater), mens fx Mercator-projektionen angiver koordinater målt i længde- og 
breddegrader (geografiske koordinator). Opmåling af koordinater på jordoverfladen foretages 
med forskellige metoder, fx ved brug af satellitbasseret navigation (GPS), landmåling, 
laserskanning eller fotogrammetri. Forskellige måleinstrumenter anvendes alt efter hvilken 
præcision i opmålingen der er nødvendig. 

Kortprojektioner og datum kan kombineres på tværs, fx kan GPS målinger i WGS84 registreres 
enten i meter (kartesiske koordinater i UTM projektionen) eller grader (geografiske koordinater i 
Mercator-projektionen). 

Hvilke geodataformater findes? 
Vektor- og rasterbaserede er de mest anvendte datamodeller til geodata, og vil blive beskrevet 
herunder. Derudover findes også den TIN-baserede datamodel, den topologi-baserede datamodel 
og den objektorienterede datamodel. 

• Vektorbaserede geodata repræsenterer en geografisk opmåling som et punkt, en linje, en 
flade eller en kombination af disse geometrier. Hvis et punkt er målt i 2 dimensioner 
angives punktet med et koordinatpar bestående af en længde- og en breddekoordinat. Er 
der også målt en højde for punktet, angives desuden en højde koordinat. Linjer og flader 
består af flere forbundne punkter. Et punkt kan fx angive placeringen af et træ, en linje 
kan vise placeringen af en vej og en flade kan repræsentere en sø. Eksempler på vektor 
filformater er gml-, shape- og kml-filer. 

• Rasterbaserede geodata præsenterer det geografiske område i et system af kvadratiske 
firkanter, hvor hver celle indeholder en værdi. Eksempler på rasterdata er digitale 
billeder og gridfiler. 

• Rasterdata på digitale billeder er opdelt i kvadratiske firkanter, der kaldes pixels 
(celler). Hver pixel angiver en farveværdi. Digitale billeder som flyfoto, satellitbilleder 
eller scannede kort, kan anvendes som baggrundskort i et GIS, således at et billede af 
Danmark lægges som baggrund, og oven på dette placeres et lag med de opmålte 
geometrier, fx opmålinger af hvor museer er placeret i Danmark. Da nogle foto er 
perspektivisk, gør højdeforskellene i landskabet, at højtliggende landskaber eller 
bygninger afbilledes i et større målforhold end de lavereliggende, hvorfor master og 
træer vises skævt. Før et flyfoto kan anvendes som baggrundskort skal der derfor rettes 
op på dets pixels (farverne), så fotoets visning af landskabet stemmer overens med den 
anvendte kortprojektion for de opmålte geodata (museerne). Et flyfoto ændret fra 
perspektivisk projektion til en kortprojektion kaldes et ortofoto. For at kunne placere et 
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ortofoto korrekt i et koordinatsystem i en kortprojektion i et GIS, skal positionen (x,y,z) 
for billedet være kendt. 

• Gridfiler minder strukturmæssigt om billedfiler, da de også er opdelt i et net af 
kvadratiske celler. Hver celle indeholder en værdi i form af et tal, fx en kode for hvilken 
bevoksning cellens areal er dækket af eller angivelse af en højde i en celle, hvis der er 
tale om en højdemodel. Til en gridfil kan være knyttet en egenskabstabel, der 
oversætter værdier til tekst, fx værdien 10 = skov. Forskellen på et rent digitalt billede 
og en gridfil er, at gridfilen indeholder en størrelse på cellen. Kantlængden på en celle 
kan fx være 10 m eller 1 km. Derudover er venstre nederste celle i gridfilen angivet med 
en position (x,y,z) og således orienteret i forhold til et koordinatsystem i en 
kortprojektion. Ved brug af disse informationer kan et GIS positionere gridfilerne korrekt 
i forhold til hinanden i en grafisk sammenhæng. Mens digitale billeder anvendt som 
baggrundsbilleder blot viser nogle farver i en struktur, dvs. selve billedet, så er det 
muligt at foretage beregninger og analyser på data i gridfiler i et GIS. 

Eksempler på rasterfilformater er GeoTiff, JPEG 2000 og ESRI gridformat. 

Hvordan bevares geodata? 
Hvad skal bevares? 
Udover de opmålte koordinater er kortprojektion, datum, måleenhed og dimension også 
geografiske informationer, som er nødvendige at bevare for at kunne vise, fortolke eller migrere 
geodata i fremtiden. 

Derudover er det vigtigt at bevare de data, der beskriver koordinaterne, dvs. egenskabsdata 
eller attributter, så det bliver muligt at forstå hvad der er opmålt en geografisk position for, fx 
en flod, en matrikel eller en jordprøve. Hvis disse attributter findes andre steder end i selve 
geodatafilen, er det også vigtigt at opmærke og bevare information om, hvordan attributter og 
geodata kobles korrekt sammen. 

Hvilket bevaringsformat skal anvendes? 
Valg af bevaringsformat afhænger af den valgte bevaringsstrategi. Anvendes 
emuleringsstrategien, bevares geodata typisk i de originale filformater, som de blev skabt i eller 
har været konverteret til, mens data var i brug. Vælges migreringsstrategien er det derimod op 
til bevaringsinstitutionen at definere et langtidsholdbart bevaringsformat. 

Rigsarkivet anvender GML til bevaring af geodata. GML står for Geography Markup Language og 
er et udvekslingsformat, der gør det muligt at dele geodata på tværs af domæner. Fordelen ved 
at anvende GML til bevaring er, at formatet er XML-baseret, og værktøjer til skabelse og 
validering af formatet derfor findes. Desuden er det et udbredt og internationalt anerkendt 
format, som de fleste GIS-systemer kan håndtere. Også det europæiske E-ARK projekt, der har 
udviklet fælles europæiske bevaringsformater til digitalt skabte data, opstiller identiske 
retningslinjer for brug af GML til bevaring af geodata. 

Ud over at definere GML som det konkrete geodata-filformat til bevaring, definerer Rigsarkivets 
bevaringsformat også andre regler for aflevering af geodata. Krav om at geodata skal have 
veldokumenterede lokale features (attributter) angivet i selve gml-filen, samt at referencer til 
øvrige relevante attributter skal angives, har til hensigt at øge brugervenligheden af de 
afleverede geodata. Krav om at selve gml-filen og det tilhørende lokale skema, der anvendes til 
validering af gml-filen, skal udarbejdes i en bestemt struktur med enkelte obligatoriske 
elementer og namespaces, muliggør at afleveringerne kan testes ensartet og sikrer dermed 
kvaliteten af data. For at sikre langtidsbevaringen og minimere omkostningerne til bevaring og 
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til tilgængeliggørelse af geodata, er det i bevaringsformatet kun tilladt at aflevere 
vektorbaserede kartetiske UTM koordinater i datum ETRS89, hvis de afleverede geodata ligger i 
Jylland, på Fyn eller Sjælland, samt farvandet heromkring. Alle geodata skal således konverteres 
til dette reference- og koordinatsystem inden aflevering til Rigsarkivet. Andre relevante datum 
anvendes for geodata, der ikke er dækket af datum ETRS89. Rigsarkivets testværktøj ADA kan 
teste om afleveringer af geodata til Rigsarkivet overholder Rigsarkivets bevaringsformat. 

Hvad er udfordringerne ved at langtidsbevare geodata? 
Koordinat- og referencesystemer udvikles og ændres i takt med, at vores forståelse af jordens 
form og dimension ændres. Dette er en af de store udfordringer som skal håndteres ved 
langtidsbevaring af geodata, fordi opmålte geodata kun er autentiske og anvendelige, når de 
placeres på et kort i det korrekte reference- og koordinatsystem, de er skabt i. 

Vælges emulering som bevaringsstrategi, hvor geodata bevares i de oprindelige filtyper og 
koordinat- og referencesystemer, de er skabt i, og visningsværktøjer emuleres, bliver den 
specifikke udfordring at vedligeholde viden om de til alle tider eksisterende koordinat- og 
referencesystemer. En udfordring bliver også at indsamle og vedligeholde baggrundskort til alle 
disse forskellige koordinat- og referencesystemer. Opstår på et senere tidspunkt behovet for at 
migrere samlingen af geodata, skal viden om de forskellige konverteringsalgoritmer, der 
muliggør koordinattransformation på tværs af alle de bevarede datum og kortprojektioner også 
løbende indsamles. Dette kan være noget nær en umulig opgave hvis den udsættes for længe, 
da det kræver stort domænekendskab at udvikle disse transformationsalgoritmer. Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er fx de eneste der har leveret en implementering af en 
algoritme, der kan konvertere til og fra ældre danske koordinatsystemer som System34. De 
beretter om arbejdet hermed i medlemsbladet for Geoforum at ”Det har været en stor 
udfordring at reimplementere de gamle koordinatsystemer, da de er sparsomt dokumenteret. 
Det har krævet en stor indsats at forstå den eksisterende kildekode, og i flere tilfælde har det 
været nødvendigt at interviewe tidligere ansatte for at forstå systemovergangene i detaljen”. 
Der er således en fare for, at dokumentationen af lokale transformationsalgoritmer kun findes i 
svært forståelig kildekode eller i hovederne på dem, der i årevis har arbejdet med formatet. 
Dette er en velkendt udfordring ved digital bevaring af alle typer af data. 

Endelig kan emuleringstrategien gøre arbejdet med at teste og kvalitetssikre de modtagne 
geodata komplekst og tidskrævende, hvis alle tænkelige forskellige formater bevares. 

Vælges migrering som bevaringsstrategi imødekommes nogle af de udfordringer 
emuleringsstrategien afstedkommer. Strategien går her ud på at bevare geodata i nogle 
koordinatformater, der svarer til tidens mest anvendte koordinat- og referencesystemer og 
løbende konvertere geodata, når disse referencesystemer afløses af nye. Dette sikrer at de 
aktuelt anvendte Geografiske Informations Systemer altid kan vise og bearbejde de bevarede 
geodata og at konverteringsalgoritmer og -værktøjer er velkendte og eksisterer. Udfordringen 
ved migreringsstrategien bliver at vurdere, hvor mange koordinat- og referencesystemer, der 
skal bevares og sikre en tabsfri konvertering. 

Da der findes forskellige datamodeller til geodata, skal det også overvejes om et enkelt 
bevaringsformat kan rumme alle datamodeller eller det er nødvendigt at udvikle forskellige 
bevaringsformater. Fx GML til bevaring af vektordata og GeoTIFF eller JPEG2000 til bevaring af 
rasterdata. 

Rent teknisk kan der være begrænsninger på hvor store filer værktøjer kan arbejde med. Fx har 
de fleste teksteditorer problemer med at processere gml-filer, der er større end 1 GB. Hermed 
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kan opstå et behov for at opdele samlinger af geodata i mindre filer, og udfordringen bliver her 
at vurdere, hvad der er den mest hensigtsmæssige opdeling, fx i forhold til brugssituationen. 
Skal filerne opdeles systematisk i tiles, fx i størrelsen 10×10 km? Eller geografisk så hver fil 
dækker en logisk geografisk opdeling, fx 3 filer der indeholder geodata for hhv. Jylland, Fyn og 
Sjælland? Eller skal filen blot skæres kronologisk, så fx tidlige målinger findes i den første fil og 
så fremdeles? Eller helt tilfældigt, når 1 GB er nået? Og hvordan bevares historiske geodata? 

Endelig er en udfordring også at vurdere, hvor mange attributter, til beskrivelse af 
geodatakoordinaterne, der er tilstrækkelige, for at en bruger i fremtiden kan forstå og anvende 
de opmålte geodata. Særligt hvis geodata ved bevaring adskilles fra en større kontekst, fx et 
større GIS-system eller et andet administrativt IT-system, bliver denne overvejelse central. 

Præsentation og brug af bevarede geodata 
Geografiske informationssystemer 
Til visning og analyse af geodata kan anvendes et geografisk informationssystem (GIS), fx open 
source værktøjet QGIS. Større geodataproducenter anvender ofte kommercielle værktøjer fx 
ArcGIS, Geomedia eller MapInfo. I et GIS er det muligt at få vist geodata præsenteret på et kort, 
konvertere mellem forskellige geodataformater og foretage beregninger og analyse på data. 

Udleveringsformater til brugere af geodata 
GML-formatet er et velegnet udleveringsformat, da de fleste GIS kan vise og konvertere dette 
format til andre formater. Bevaringsinstitutionen kan også vælge at tilpasse udleveringsformatet 
brugerens konkrete behov, og fx konvertere til fx shape-filer. For andre brugere, der ikke skal 
analysere eller arbejde med de bevarede geodata, kan det være tilstrækkeligt blot at få printet 
et kort med de ønskede geodata vist. 

Da der ofte er knyttet attributter til de geografiske koordinater, skal en tilgængeliggørelse også 
kunne levere de attributter, der er brug for til den specifikke brugssituation. Her kan det også 
blive nødvendigt at udtrække disse attributter fra egenskabstabeller eller andre bevarede 
databaser, som geodata (bevaret i geodataformatet) har været en del af i drift. 

Tanker om brug af de bevarede geodata kan således både have betydning for, hvordan 
bevaringsformatet til geodata skal defineres, så det understøtter brugssituationen bedst muligt. 
Men også for hvordan geodata-afleveringerne skal afgrænses på afleveringstidspunktet. Skal 
databasen med ekstra attributter arkiveres i samme aflevering som selve geodata bevaret i 
geodataformatet (fx GML) eller skal det opdeles i to forskellige aflevering er? Og hvordan skal 
koblingen mellem geodata i gml-filen og de ekstra attributter i databasen sikres? 

Referencer: 
Balstrøm T., Jacobi, O. og Bodum, L. (2013): ”Bogen om GIS og geodata”, Forlaget GIS og 
geodata, 1. udgave, 3. oplag 2013. 

Evers, K og Knudsen, T. (2017): ”En ny æra for geodætisk programmel i Danmark”, artikel i 
medlemsbladet for GeoForum, nr. 187, s. 4-8. 

Knudsen M. og Madsen, K. M. (2012): ”Genopmåling og nyberegning af REFDK nettet”. Samt 
genberegning af 10 km nettet. Kort- og Matrikelstyrelsen, teknisk rapport nr. 15. 
(http://sdfe.dk/media/2916628/kms_technical_report_15.pdf) 

Egeland, A. (2018): ”Arkivering af geodata”. Power point præsenteret på Nordiske Arkivdage 
2018, 23.-26. maj 2018, Island (udvidet version). 
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Links til geodata bevaringsformatspecifikationer: 
Rigsarkivets anvisning til aflevering af geodata til Rigsarkivet, samt et eksempel på en 
arkiveringsversion, der indeholder geodata i GML-format, kan findes på 
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/statslige/aflevering-it-systemer. 

Dokumentet ”Dokumentation af hvad ADA tester for” indeholder en beskrivelse af geodatatests: 
https://www.sa.dk/da/offentlig-forvaltning/it-leverandoerer/ada-testprogram-
arkiveringsversioner/ 

E-ARKs D4.3 AIP pilot specification, inkl. geodata i afsnit 4.3 Geodata: http://www.eark-
project.com/resources/project-deliverables/53-d43earkaipspec-1 

E-ARKs D5.3 DIP specifikation, inkl. geodata i afsnit 3.6 Specification for Geodata: 
http://www.eark-project.com/resources/project-deliverables/91-d532 

E-ARKs D3.3 E-ARK SMURF, inkl. geodata i afsnit 6.3 Appendix III Metadata for Specific Geodata 
Content Type: http://www.eark-project.com/resources/project-deliverables/52-d33smurf 

Swiss Federal Archives arbejde med bevaring af geodata: 
https://www.bar.admin.ch/bar/en/home/archiving/digital-documents/archiving-of-
geodata.html  
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Bevaring af hjemmesider 
Colin S. Rosenthal, Statsbiblioteket, maj 2011. Revideret august 2012 og igen januar 2015 

Hvad skal der til, hvis man vil indsamle, arkivere, og bevare en hjemmeside?  Skal man kunne 
vise hjemmesiden, som den så ud på et bestemt tidspunkt, inklusiv fx video, spil osv. Kan det 
også gemmes og bevares? Der er mange, der arbejder på løsninger både i Danmark og 
internationalt, og selvom nogle ting er svære eller umulige at bevare lige nu, så er der også 
meget, som kan gøres. 

 

Hvorfor er det så svært at bevare hjemmesider? 
Der er forskel på hjemmesider 
En side på internettet (webside) kan være simpelt opbygget med lidt tekst i html-format, et CSS 
stylesheet til formatering og nogle billeder. At indsamle en enkelt webside eller en hel 
hjemmeside bygget af simple sider er ikke i sig selv særligt vanskeligt. 

Komplekse hjemmesider 
Men en side på internettet kan også være nærmest vilkårligt kompliceret. Den kan 

• Udføre komplekse handlinger på en webserver (som fx at betjene online-køb) 
• Udføre komplekse handlinger i browseren ved at indeholde programmer som javascript 
• Vise dynamisk indhold ved hjælp af javascript 
• Indeholde streamingmedier: video, lyd, spil osv. 
• Vise forskelligt indhold afhængigt af, hvilken browser man bruger, eller hvor man 

kommer (browser) fra. 

Hvor meget kan bevares? 
Arkivering af materiale fra internettet handler derfor ikke om at genskabe en hjemmeside i et 
arkiv, men om at arkivere et repræsentativt øjebliksbillede af, hvordan siden så ud og opførte 
sig for den enkelte bruger på et bestemt tidspunkt. Selv med denne begrænsning er der stadig 
meget webmateriale, såsom streamingmedier, som ikke nemt kan indsamles med den 
nuværende teknologi. Der arbejdes aktivt på mange fronter for at forbedre kvaliteten af 
webarkiveringsværktøj. 

 



Digitalbevaring.dk   2021 

61 
 

Formater og værktøj 
Hvordan vælger man arkiveringsformat? 
En side på en hjemmeside består typisk af flere objekter (html-tekst, billeder, CSS stylesheets, 
scripts m.m.), som kan være hentet fra forskellige webadresser (URL’er). Hvert objekt har nogle 
metadata (http headers), som ikke bliver vist i browseren, men som bruges af browseren til at 
fortolke, hvordan objektet skal bruges. Det ideelle format til arkivering af webmateriale bør 
derfor 

• Beholde metadata (headers, URL, og indsamlingstidpunkt) tæt forbundet med de 
tilhørende indholdsdata 

• Være åbent, dvs. uafhængigt af kommercielle software leverandører (open source) 
• Være standardiseret og almindeligt udbredt. 

ARC og WARC 
ARC-formatet er et pakkeformat, som er udviklet netop til det formål. WARC-formatet er et 
udvidet format, som bedre understøtter nogle af kravene fra webarkivering og derfor i vidt 
omfang har erstattet ARC som standardformat inden for webarkivering. Vi anbefaler, at 
webarkiver bruger indsamlingssoftware, som understøtter WARC. Der findes også værktøjer (fx 
OpenWayback), som kan vise arkiver i ARC- og WARC-format i en browser, og der udvikles 
karakteriseringsværktøj til ARC og WARC. 

Internet Archive 
Banebryderen inden for webarkivering er Internet Archive (https://archive.org/), som har 
arkiveret hjemmesider fra hele verden siden 1996. Materialet samles med en automatisk 
webbrowser (“webcrawler” eller “spider”), som hedder Heritrix. Heritrix er meget fleksibel, 
men samtidigt relativt nemt for en tekniker at komme i gang med, hvorfor den kan anbefales til 
enkeltstående webarkiveringsopgaver, hvor der fx ikke kræves jævnlig automatisk skedulering af 
nye høstninger. Heritrix understøtter WARC. 

WARCreate er et værktøj til webarkivering, som findes som et browser-plugin til Google Chrome, 
og som kan gemme en vilkårlig hjemmeside, man kigger på, i standard WARC-format. WARCreate 
er stadig relativt nyt, men værktøjet repræsenterer en spændende, ny måde at indsamle 
enkelte hjemmesider via en håndstyret proces. 

Et andet spændende værktøj, som kan generere et WARC-arkiv i realtime, mens man browser 
manuelt i et website, er Liveweb Proxy. Dette værktøj kan i nogle tilfælde gemme materialer, 
som andre værktøjer ikke kan gemme. 

Netarkivet og NetarchiveSuite 
I Danmark har det danske webarkiveringsinitiativ Netarkivet udviklet et helt system rundt om 
Heritrix, kaldet NetarchiveSuite, som kan administrere webarkiveringsprocessen. 

NetarchiveSuite kan styre indsamling og arkivering på mange samtidige computere og har 
moduler til monitorering, bitbevaring og kvalitetssikring. NetarchiveSuite kan anbefales til større 
arkiveringsopgaver, hvor mange hjemmesider med forskellige indsamlingsprofiler skal indsamles, 
og hvor der er tilstrækkeligt med ressourcer til at sætte sig ind i systemet og administrere det. 
NetarchiveSuite er i dag mest brugt af europæiske webarkiver styret af nationale biblioteker 
(p.t. i Danmark, Frankrig og Østrig). 

 

https://archive.org/
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Webarkivering som en service 
En stigende trend inden for webarkivering er, at organisationer outsourcer etableringen af et 
webarkiv til eksterne specialister. Det kan have mange fordele for små og mellemstore arkiver: 
man kan få en komplet pakke med harvesting (høstning), arkivering (hosting), og adgang gennem 
wayback samt drift og support. Det koster selvfølgelig, men det skal sammenlignes med 
omkostningerne ved at etablere den samme ekspertise “in house”. Det er bedste at vælge en 
tjeneste, som har erfaring med webarkivering for langtidsbevaring, og som derfor bruger åbne 
standardformater, fx: 

• Archive-It fra Internet Archive 
• Web Archiving Service fra California Digital Library, eller 
• ArchivetheNet fra Internet Memory Foundation. 

Logisk bevaring af hjemmesider 
Bitbevaring af webarkiver er principielt det samme som bitbevaring af andre digitale materialer, 
men den logiske bevaring indebærer nogle udfordringer, i og med at man som arkiv-ejer ikke har 
nogen form for kontrol over det materiale, som andre folk lægger ud på deres hjemmesider. 

Udfordringer i forbindelse med logisk bevaring af hjemmesider 
Noget af det, der gør bevaring af hjemmesider svært, er: 

• Filformater. Man indsamler filer i alle mulige formater, også formater som ikke er 
velegnet til langtidsbevaring 

• Standarder. Der er ingen garanti for, at det, man samler ind, overholder de relevante 
standarder. Fx overholder mange hjemmesider ikke World Wide Web Consortium’s 
standarder for html-formatering 

• Browser-afhængighed. Nogle hjemmesider vises kun korrekt i bestemte browsere, i 
nogle tilfælde kun i bestemte versioner af bestemte browsere, og der er ingen garanti 
for, at en hjemmeside indsamlet i dag vil blive vist rigtigt i en fremtidig browser 

• Plugin-afhængighed. Nogle hjemmesider er ikke kun afhængige af browseren men 
kræver også, at man installerer ekstra software (plugin) såsom Adobe Flash, Microsoft 
Silverlight eller Java, og selvfølgelig skal de også være installeret i den rigtige version. I 
værste fald kan man arkivere en hjemmeside, som er afhængig af et plugin, som ikke 
længere findes. 

Dette viser tydeligt, at funktionel bevaring af hjemmesider ikke er et problem med en simpel 
løsning, men man kan godt komme med nogle retningslinjer. 

Karakterisering er kritisk 
For at kunne planlægge bevaringsstrategien for et webarkiv er det vigtigt at vide, hvad man har i 
arkivet. Man skal derfor have en løbende statistik over, hvor mange objekter man har og i hvilke 
formater, og hvorvidt objekterne overholder relevante standarder. Automatiske 
karakteriseringsværktøj som JHOVE2 kan bruges med fordel. 

Denne type værktøj er dog stadig begrænset til bestemte filtyper, og en manuel 
karakterisering/kvalitetssikring af det høstede/indsamlede materiale er derfor nødvendig for at 
finde ud af, hvilke browseropsætninger der kan bruges til at vise materialet. Informationen om 
browseropsætninger skal også gemmes – det vil sige, at videnstyring er særligt vigtigt i 
webarkivering. 
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Migrering er muligt, men … 
Hvis man har indsamlet materiale med objekter i formater, som ikke egner sig til 
langtidsbevaring, er migrering af disse objekter til bedre formater en mulighed. Men for store, 
komplekse arkiver vil omkostningerne til denne migrering være uoverkommelige, hvilket 
betyder, at der kun findes begrænset erfaring med migrering af webarkiver. 

Emulering har nogle fordele 
Mange satser på emulering som vejen frem i bevaring af webarkiver. Med en emuleringsstrategi 
kan man kontrollere, hvilken browser-opsætning og hvilket operativsystem fremtidige brugere 
har til rådighed, når de skal se arkivet. Har man fx en hjemmeside, som kun fungerer med 
Internet Explorer 6 under Windows XP, så kan man sørge for at kunne vise en emulering af denne 
opsætning. Emulering af webarkiver er et meget aktivt udviklingsområde, og det EU-støttede 
KEEP projekt har udgivet et emuleringsframework, som danner rammen for visning af ældre 
hjemmesider i ældre browsere med plugins. 

Hold dig ajour 
Webarkivering er stadig i sin vorden, og i praksis har end ikke de store aktører ret meget erfaring 
med at løse problemerne inden for funktionel bevaring. Det er derfor vigtigt at holde sig ajour 
med den nyeste udvikling inden for området. Et godt udgangspunkt er artiklerne fra 
International Internet Preservation Consortium, som har en fast arbejdsgruppe (Preservation 
Working Group) med mere end ti aktive webarkiveringsinstitutioner, der målrettet arbejder med 
at finde løsninger til de mange udfordringer. 

Indsamling af hjemmesider i Danmark: netarkivet.dk 

Indsamling af hjemmesider internationalt: archive.org 

Værktøj til indsamling af hjemmesider: netpreserve.org og netarchive.dk 

Tips til digital bevaring af hjemmesider: “Five Tips for Digital Preservation of Web Archives” 

Desuden IIPCs artikler og præsentationer om bevaring af hjemmesider 
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