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1. Indledning 

Dette dokument ” Strategi for langtidsbevaring af digitalt materiale på Det Kongelige Bibliotek 

(KB)” er en gennemgang af principperne for hvorledes bibliotekets politik på dette område 

implementeres og hvordan arbejdet med digital bevaring prioriteres. Strategien danner også 

grundlag for udarbejdelse af specifikke bevaringsplaner for de enkelte digitale samlinger. 

Digital bevaring dækker over en række aktiviteter, som skal sikre, at KB’s digitale samlinger kan 

bevares over tid, på tværs af skiftende teknologier og brugerbehov. Aktiviteterne vedrører dels 

bevaringen af de fysiske data (bitbevaring) samt sikring af, at bevaringssystemet vedbliver med at 

kunne fortolke disse data og omdanne dem til forståelig information for brugerne (logisk bevaring). 

Desuden skal aktiviteterne sikre, at samlingernes ægthed (autenticitet) og fuldstændighed 

(integritet) bevares over tid, så brugerne kan have fuld tillid til den information, som KB gør 

tilgængelig. 

Strategien forventes implementeret i løbet af den nuværende rammeaftaleperiode 2011 – 2014. 

1.1. Formål 

Strategiens overordnede formål er at sikre, at KB til en hver tid benytter de mest hensigtsmæssige 

veje til at nå de mål, der er fastsat i KB’s politik for digital bevaring, således at KB’s digitale 

samlinger bevares bedst muligt inden for de givne lovgivningsmæssige, institutionspolitiske og 

økonomiske rammer. 

Strategien skal sikre, at der foreligger klare prioriteringer, der gør det muligt at gennemføre en 

optimal politik i forhold til KB’s budgetter. Herunder skal den sikre, at biblioteket løbende 
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gennemfører de investeringer i infrastruktur og viden, der er nødvendige for at kunne gennemføre 

bevaringsaktiviteterne.  

Strategien skal også sikre at udviklingen af kompetencer og valg af systemløsninger bevirker, at KB 

forbliver en attraktiv samarbejdspartner inden for digital bevaring både nationalt og internationalt, 

og at institutionen dermed både kan bidrage til og drage nytte af den fælles udvikling. 

Endelige er strategien et led i KB’s bestræbelser på at dokumentere og skabe gennemsigtighed 

omkring bevaringsarbejdet, således at institutionens bevaringssystemer gennem audit (revision) og 

certificering, kan opnå status som et troværdigt digitalt arkiv (Trustworthy Digital Repository). 

1.2. Aktiviteter omfattet af strategien 

Strategien omfatter alle de aktiviteter, der skal til for at sikre, at KB’s digitale samlinger 

langtidsbevares på en måde, der giver brugerne bedst mulig adgang til benyttelse af 

samlingerne. Aktiviteterne spænder over organisatoriske aktiviteter, der bl.a. understøtter 

opfyldelse af KB’s mission og gældende lovgivning på området, samt sikring af, at KB har 

de fornødne økonomiske og personalemæssige ressourcer til at løse opgaverne. Desuden 

omfatter de selve håndteringen af de digitale objekter, fra de indlemmes, beriges og bevares, 

og til de gøres tilgængelige for bibliotekets brugere. Endelig vedrører aktiviteterne den 

understøttende tekniske og sikkerhedsmæssige infrastruktur. 

Aktiviteterne inden for digital samlingsbevaring er således en integreret del af bibliotekets 

virke, med grænseflader til mange af bibliotekets øvrige afdelinger og funktioner, hvilket 

stiller krav til en klar fordeling af roller og ansvarsområder. 

1.3. Samlinger omfattet af strategien 

Strategien dækker alle KB’s bevaringsværdige digitale samlinger, både digitalt født materiale og 

digitale kopier af fysiske materialer (se også KB’s politik for accession og kassation af digitalt 

samlingsmateriale).  

Bevaringen af fysisk materiale, herunder også fysiske medier med digital information såsom bånd, 

cd’er og dvd’er, er ikke omfattet af denne strategi. Dokumentet indeholder dog et afsnit, som 

beskriver KB’s strategi for mediekonvertering [under udarbejdelse]. 

Bevaring af pligtafleveret internetmateriale er heller ikke omfattet, men skal have sin egen politik 

og strategi, der skal fastlægges i tæt samarbejde med Statsbiblioteket. 

1.4. Relation til KB’s øvrige planlægningsdokumenter 

Dette dokument er en del af en portefølje af overordnede planlægningsdokumenter, der yderligere 

omfatter:  

 ”Politik for langtidsbevaring af digitalt materiale på Det Kongelige Bibliotek” 
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 ”KBs accessions- og kassationspolitik for digitalt samlingsmateriale” 

1.5. Ajourføring af dokumentet 

Dokumentet opdateres og godkendes af KB’s direktion hvert 2. år. Revisionsansvaret påhviler den 

leder, der har det funktionelle ansvar for aktiviteten ’digital bevaring’, for nærværende 

afdelingslederen for Digital Bevaring i Nationalbiblioteksområdet. 

Dokumentet publiceres på KB’s hjemmeside i en dansk og en engelsk version med det formål, at 

det kan indgå i den almindelige internationale evaluering og udvikling af politikker og strategier 

inden for digital bevaring. 

1.6. Læsevejledning 

Afsnit 2 beskriver generelle principper for, hvordan KB implementerer politikken for digital 

bevaring. Herefter følger afsnit 3 som beskriver strategierne inden for den organisatoriske ramme, 

afsnit 4 som beskriver strategierne for hvordan KB håndterer det digitale materiale og afsnit 5, som 

beskriver strategierne vedrørende den tekniske infrastruktur, som bevaringssystemerne er baseret 

på. 

Herefter følger en ordliste i afsnit 6, som forklarer de anvendte begreber og forkortelser og 

afslutningsvis en litteraturliste, i afsnit 7. 

2. Generelle principper 

2.1. Risikostyring 

For at beskytte KB’s investeringer og skabe overblik over de faktorer, der kan påvirke institutionens 

evne til at levere troværdig langtidsbevaring anvender KB risikostyring. Gennem identificering af 

risici, vurdering af deres sandsynlighed og konsekvens, samt mulighederne for håndtering, 

analyserer KB problemstillinger og beskriver udfordringer. 

Sådanne risikovurderinger udarbejdes hvert andet år til ledelsen og danner beslutningsgrundlag for 

justering af bevaringspolitik og strategi. Desuden leverer de input til KB’s Sikringspolitik. 

2.2. Audit og certificering 

Som led i risikostyringen arbejder KB på at implementere internationalt anerkendte standarder og 

metoder til audit (revision) og certificering, som fx TRAC eller DRAMBORA, med henblik på at 

KB’s bevaringssystem løbende kan blive certificerede som Trustworthy Digital Repository. 

I første omgang arbejder KB på at gennemføre en selvcertificering, med henblik på at klargøre 

bevaringssystemerne til en egentlig ekstern certificering. 
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2.3. Kvalitetssikring og dokumentation 

KB arbejder løbende på at kvalitetssikre alle bevaringsaktiviteter, herunder arbejdsgange og 

værktøjer. Et vigtigt element heri består i at sikre, at der findes fyldestgørende dokumentation for 

alle aktiviteter og, at den er tilgængelig for rette vedkommende.  

2.4. Standarder og open source programmer 

KB arbejder på at leve op til gældende nationale og internationale standarder inden for digital 

bevaring, og følger derfor udviklingen af disse i relevante fora. 

Desuden støtter KB udviklingen og anvendelse af open source programmer, hvilket i særlig grad er 

nødvendig for dette område, hvor ingen komplette færdige løsninger foreligger endnu. 

 

3. Organisatorisk infrastruktur 

3.1. Lovgivning 

KB afklarer for de enkelte samlinger og objekter, om der er ophavsretlige, persondatamæssige eller 

aftaleretslige forhold, som kræver registrering og adgangsregulering. For at kunne leve op til disse 

lovgivningskrav anvender KB udelukkende løsninger, hvor adgangsforhold kan registreres og 

reguleres på objektniveau såvel som på samlingsniveau. 

3.2. Økonomi 

KB arbejder med en fireårig planlægningshorisont med tilhørende grovbudgetter, samt med en 1-

årig tidshorisont med detailbudget for området digital bevaring. De konkrete omkostninger for 

bevaring vurderes ud fra bl.a. datavolumen og forventet tilvækst, dataformater, bevaringsniveau, 

forventet hyppighed af platformsmigreringer, og ud fra krav til indlemmelse af og adgang til 

samlinger. Der sker årligt en opsamling af disse data til statistiske formål. 

KB tilstræber, at der er sammenhæng mellem behov og ressourcer, og tydeliggør overfor ledelsen 

når en sådan sammenhæng ikke kan opnås.  

KB arbejder på at implementere den nationale omkostningsmodel, CMDP, der opgør alle direkte og 

indirekte livscyklusomkostninger ved digital bevaring, og som kan bruges til at evaluere alternative 

bevaringsscenarier.  

3.3. Personale og kompetenceudvikling 

KB arbejder på at sikre, at biblioteket til stadighed har tilstrækkeligt, opdateret, fagkyndigt 

personale til, at bevaringspolitikken kan vedligeholdes og gennemføres forsvarligt, hvad enten den 

gennemføres internt eller ved outsourcing.  

 

Fagområdet digital bevaring understøttes endnu ikke af de højere tekniske læreanstalter og kun få 

institutioner praktiserer faget. Derfor er antallet af kandidater med forhåndskendskab meget 

begrænset, hvorfor lange indkøringsperioder med sidemandsoplæring er det mest almindelige. Det 
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betyder, at KB forsøger at forhindre stor gennemstrømning af medarbejdere, samt at den 

almindelige praksis omkring dokumentation og dublering af viden er skærpet på dette område. 

Deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter indgår som led i tiltrækning og 

fastholdelses af nødvendigt kvalificeret personale på ph.d. niveau.  Kompetenceudvikling sker 

ligeledes gennem aktivt medlemskab af nationale og internationale specialistnetværk. 

KB vedligeholder en oversigt over hvilke kompetencer opgaveløsningen i relation til digital 

bevaring forudsætter, herunder jobbeskrivelser og kompetenceudviklingsplaner. Desuden er der 

afsat et passende budget til efter- og videreuddannelse af personalet inden for digital bevaring. 

3.4. Roller og ansvar 

Fordeling af ansvar og roller i arbejdet med digital bevaring foregår i overensstemmelse KB’s 

sikringspolitik. 

 

Vicedirektøren for hhv Nationalbiblioteksområdet og Københavns Universitetsbibliotek har det 

overordnede ansvar for den digitale bevaring af samlinger som tilhører deres områder. 

Samlingsafdelingerne vedligeholder en oversigt over alle digitale samlinger og de beslutninger, der 

er truffet om dem og har ansvar for koordinering af bevaringsaktiviteter mellem Vicedirektøren for 

Nationalbiblioteksområdet og Københavns Universitetsbibliotek og funktionerne ”Digital 

Bevaring” og ”Digital infrastruktur og Services”. 

Fordeling af ansvar og roller i arbejdet med digital bevaring foregår i overensstemmelse med 

retningslinjerne i KB’s Sikringspolitik og KB’s generelle organisering. 

Samlingsafdelingerne har ansvaret for de digitale samlinger og beslutter i samråd med DB forhold 

omkring bevaringsformater, normalisering af data ved modtagelsen, adgangskontrol mm. 

Samlingsafdelingerne sigter på at få oprettet en fælles funktion ”digital informationsforvalter” med 

ansvar for overblik over beholdning, regelmæssig revision og kontrol af adgangsforhold.  

Samlingsafdelingerne har ansvaret for kontakt til producenter omkring aflevering og indsamling af 

digitale samlinger, herunder for at identificere alle juridiske forhold omkring samlingerne og for at 

indgå de nødvendige aftaler. 

Samlingsafdelingerne har ligeledes ansvaret for identificering af og kontakt til nuværende og 

fremtidige brugergrupper, som ønsker adgang til de digitale samlinger. 

Digital Infrastruktur og Service (DIS) og Digital Bevaring (DB) har i fællesskab ansvar for den 

tekniske implementering og drift af bevaringssystemerne mm. 

4. Objekthåndtering 

KB arbejder på at etablere veldefinerede og kvalitetssikrede arbejdsgange for indlemmelse, 

bevaring og adgang til samlingerne, som sikrer at både objekter og bevaringsprocesser overvåges 

og dokumenteres. 
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KB skal have en objektmodel (datamodel), som understøtter de objekttyper som KB har 

bevaringsforpligtigelse overfor. 

4.1. Indlemmelse (Ingest) 

For hver samling skal der ved indlemmelse i KB’s bevaringssystemer udarbejdes en konkret 

bevaringsplan, der bl.a. fastlægger workflow, bevaringsmetode og bitbevaringsniveau. 

Ved indlemmelse af en digital samling i KB’s bevaringssystemer vurderes, om der er behov for at 

normalisere samlingen til et andet dataformat end det det leveres i, for at tilpasse det til KB’s 

gældende bevaringspolitik. Af ressourcemæssige årsager søges antallet af bevaringsformater 

begrænset mest muligt, med mindre der er tale om samlinger, som er udtaget til bevaring gennem 

emuleringsstrategien. 

KB arbejder på at etablere automatisk kvalitetskontrol og validering af alle objekter i forbindelse 

med indlemmelse i bevaringssystemerne, fx med værktøj som DROID og JHOVE2. Som led heri 

genereres checksummer på alle objekter og disse dokumenteres i systemlogs. Dermed vil KB 

fremadrettet have mulighed for at kontrollere integriteten af objekterne ved hjælp af disse.  

I forbindelse med indlemmelse tildeles hvert objekt også en unik persistent identifikator (PID). 

Alle nye samlinger tilføjes fortegnelsen over den samlede beholdning. 

Digitalt materiale taget ud til bevaring underkastets følgende 4 bevaringsaktiviteter: 

• Bevaring af den fysiske bitsekvens 

• Bevaring af evnen til at genfinde materialerne gennem anvendelsen af persistente 

identifikatorer 

• Bevaring af information eller strukturer, der binder elementer sammen 

• Bevaring af evnen til at fortolke den fysiske bitsekvens  

4.2. Bitbevaring  

Langtidslagring omfatter som minimum sikker lagring af de fysiske bits, her forstået som lagring i 

systemer med velkendte risici, samt kontrol af integritet og genoprettelse af evt. fejl. KB’s strategi 

er at udbyde flere bevaringsniveauer for at kunne honorere samlingernes og brugernes forskellige 

krav til sikkerhed, fortrolighed og tilgangshastighed. Denne differentierede lagring går fra en sikker 

kopi med backup til multikopier med aktiv bitbevaring. Ved aktiv bitbevaring forstås løbende 

integritetscheck og fejlretning. 

For de løsninger som indgår i KB’s bitbevaring opdateres specifikationerne løbende for at sikre 

organisatorisk, teknologisk og geografisk spredning. Der findes fast etablerede rutiner for 

reetablering og logning i overensstemmelse med KB’s Sikringspolitik. 
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4.2.1. Bitbevaringsniveauer 

Herunder er KB’s forskellige bitbevaringsniveauer listet med stigende grad af sikkerhed og 

omkostninger: 

Niveau 1: Det digitale materiale findes i sikker lagring med backup og med en månedlig backup 

mere end 150 km fra KB. 

Niveau 2: Det digitale materiale lagres med aktiv bitbevaring i min. 2 fuldstændige kopier suppleret 

med en ekstra kopi af checksummen, så der kan indgå tre stemmer i afstemning af integritetscheck. 

Herudover skal der være geografisk adskillelse mellem de fuldstændige kopier (mere end 150 km’s 

adskillelse). 

Niveau 3: Niveau 2 suppleret med en eller flere kopier af checksummerne, hvor disse er geografisk 

adskilt fra data. Yderligere sikkerhed kan opnås ved brug af forskellige checksumalgoritmer evt. i 

kombination. 

Niveau 4: Niveau 2 hvor det digitale materiale lagres med aktiv bitbevaring i min. 2 kopier med 

uafhængighed mellem kopierne såvel organisatorisk, teknologisk som geografisk. 

Niveau 5: Niveau 4 med en eller flere kopier af checksummer geografisk adskilt fra data. 

Hvis man ønsker at benytte komprimering kræver det at der tilføjes et nyt bitbevaringsniveau. 

4.2.2. Integritetscheck 

Antallet af integritetscheck skal fastsættes i forhold til antallet af fejl, der opstår. Det betyder, at der 

løbende skal køres statistik og laves logninger på alle fejl, så man på denne baggrund kan tilpasse 

hyppigheden af integritetscheck. Benyttes bevaringsformatet også til formidling, kan det alt andet 

lige reducere hyppigheden af integritetscheck, fordi bevaringsformaterne da kontrolleres i 

forbindelse med den løbende adgang. KB benytter dog for mange materialetypers vedkommende 

afledte formater til formidling, hvilket øger kravet til hyppighed af integritetscheck. 

I øjeblikket bliver der udviklet software til etablering af et nationalt bitmagasin, som er designet til 

at der kan laves mange forskellige løsninger til lagring med bitbevaring: Der vil være forskellig 

pris, forskellig sikkerhed for at bits bevares, forskellige adgangsmuligheder og forskellige niveauer 

af sikkerhed for fortrolighed. Når et nationalt bitmagasin er etableret, lægges der planer for en 

gradvis ibrugtagning. 

4.2.3. Pakning af data 

[Under udarbejdelse] 
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4.3. Dataforvaltning 

KB’s datamodel skal tilstræbe at være så simpel og systemuafhængig som muligt af hensyn til 

fremtidig vedligeholdelse. Samtidigt skal den være tilstrækkelig fleksibel til at kunne håndtere nye 

materialetyper og nye teknologier. 

Alle digitale objekter skal have en identifikator, der sikrer at KB bevarer evnen til at genfinde 

objekter og referere til dem. KB leder projektet ”Dansk Infrastruktur for Persistente 

Identifikatorer”, og arbejder på at have en prototype i drift i 2012.  

KB vedligeholder en fuldstændig fortegnelse over beholdningen af digitale samlinger, hvor disse 

beskrives overordnet, herunder samlingernes ejer, størrelse, og det valgte bevaringsniveau. Denne 

liste skal på sigt også omfatte adgangsforhold og juridiske betingelser. 

KB anvender så vidt muligt internationale standarder, som fx METS, MODS og PREMIS, der er 

egnede i forhold til bevarings- og formidlingssystemerne, og som kan integreres med KB’s 

objekthåndteringssystem (SIFD) og den underliggende datamodel. 

4.4. Bevaringsplanlægning 

4.4.1. Logisk bevaring 

Udover bitbevaring skal KB’s bevaringsaktiviteter sikre de digitale materialer mod teknologisk 

forældelse, så man både nu og i fremtiden kan læse, forstå og vise/afspille materialerne med gængse 

programmer og udstyr. 

4.4.2. Bevaringsstrategier 

KB opererer med to bevaringsstrategier, migrering og emulering. Den valgte strategi afhænger af 

den specifikke materialetype, og af de funktionaliteter og egenskaber ved materialet som KB ønsker 

at bevare (signifikante egenskaber). Så længe der ikke findes færdige emuleringsløsninger 

foretrækkes migrering. KB anvender for eksempel migreringsstrategien i forhold til digitale 

billeder. For de samlinger hvor migrering ikke er en realistisk mulighed fordi signifikante 

egenskaber ikke kan bevares, tilrettelægges samlingsforvaltningen med henblik på fremtidig 

emulering. Det gælder for eksempel mere dynamiske objekttyper som computerspil og 

hjemmesider. 

For hver samling, der skal bevares fastlægges hvilken af de to strategier, der skal benyttes. Såfremt 

der planlægges med fremtidig emulering skal nødvendigt sekundært materiale (programmer, 

licenser, dokumentation mm.) identificeres og indsamles. 

4.4.3. Mediekonvertering 

[under udarbejdelse] Her skal følgende mediekonverteringer behandles: Lyd, video formater; 

Fysiske negativer og papir materialer til substitutionsdigitalisering; Computerspil; Kunstner og 

forsker arkiver på elektroniske medier  
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4.4.4. Bevaringsplaner 

Det er KB’s politik, at der findes bevaringsplaner for alle digitale samlinger, der beskriver konkrete 

forhold vedr. hvordan samlingerne skal bevares og benyttes. 

Bevaringsplanerne skal senest udarbejdes i forbindelse med at samlinger indlemmes i 

bevaringssystemerne. Herefter skal bevaringsplanerne ajourføres efter behov, minimum i 

forbindelse med bevaringsindsatser. 

Til støtte for aktiviteten anvender KB pt. bevaringsplanlægningsværktøjet Plato. 

4.4.5. Dataformater 

Ved valg af dataformater vælger KB så vidt muligt åbne, udbredte (globalt og inden for 

bevaringsinstitutioner), standardiserede, fejltolerante formater med en begrundet formodning om, at 

de vil kunne håndteres inden for en af de bevaringsstrategier, som biblioteket vælger at benytte sig 

af. 

KB arbejder på at udarbejde en liste over formater, der er egnede til bevaring af bibliotekets 

forskellige materialetyper. Indtil denne liste er tilvejebragt følger KB de retningslinjer som 

Libraries and Archives Canada (LAC) har udarbejdet. 

 

KB anser formater for at være truede, hvis formatets globale udbredelse og anvendelse er for stærkt 

nedadgående eller hvis antallet af værktøjer som understøtter læsning fra og skrivning til formatet 

er stærkt faldende. Hvis et tidligere egnet format ikke længere er egnet, skal KB sikre, at 

bevaringsplanerne revurderes. 

KB skal årligt udarbejde statistik over hvilke formater samlingerne rummer (antal filer og antal 

TB). Til dette formål kan fx anvendes værktøjet DROID. 

4.4.6. Komprimering og kryptering 

Hvis det er muligt komprimeres data ikke. Hvis komprimering anses for nødvendig skal der ved 

valg af algoritme (og implementering af algoritmerne) vælges tabsfrie, åbne, effektive (minimal tid 

for pakning og udpakning af såvel store som små filer) og udbredte algoritmer. 

Såfremt et digitalt objekt skal komprimeres ved lagring skal processen gennemføres og 

dokumenteres af KB selv. 

Hvis data skal krypteres anvender KB anerkendte krypteringsalgoritmer. 

4.4.7. Teknologiovervågning 

Både når man baserer sig på emulering og migrering som bevaringsstrategi har man brug for hele 

tiden at følge udviklingen inden for standarder, formater, værktøj, systemløsninger, samt de løbende 

krav til understøttelse af formidlingen, som DIS stiller. 
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Formaterne omfatter her både dataformater, metadata standarder (beskrivende, tekniske og 

administrative), pakkeformater og udvekslingsformater. Værktøj dækker bl.a. værktøj til 

kvalitetssikring (karakterisering og validering) og integritetscheck, samt til migrering og emulering. 

Systemløsningerne fokuserer på objekthåndtering og lagring.  

KB vedligeholder en oversigt over aktiviteter på området og laver en gang årligt en sammenfatning 

til internt brug, typisk i forbindelse med den årlige revision af politik- og strategi dokumenterne. I 

oversigten indgår også en vurdering af håndterings- og lagringsudgifterne. 

4.5. Adgang 

KB søger løbende at stille samlingerne til rådighed i tidssvarende dataformater. 

Når det besluttes hvordan en samling skal gøres tilgængelig tages der også stilling til om 

bevaringsformatet er egnet til formidling eller om der skal genereres et afledt formidlingsformat. 

Hvis der skal genereres et særligt formidlingsformat skal det besluttes om det skal genereres på 

forhånd eller ad-hoc (on-demand).  

Adgangen til data skal sikre overholdelse af ophavsretsloven, persondataloven, forvaltningsloven 

og øvrige indgåede kontrakter og aftaler. 

Som led i samlingsforvaltningen skal brugeradgangen til at oprette, opdatere, slette og se de digitale 

objekter kunne reguleres på individuelt niveau ved brug af brugerid og password. 

Derudover udvikles kvalitetssikrede grænseflader (API’er) til maskinel adgang til data, fx til brug 

for udtræk til søgegrænseflader, dokumentlevering, generering af afledte kopier og gennemførsel af 

bevaringsprocesser som integritetscheck og format validering. Endelig kan der være adgangskrav til 

masse-processering over store mængder af data (data mining). 

Det tilsigtes at både adgang og ændringer af data registreres i en systemlog, uanset tilgangsmåden. 

5. Teknisk infrastruktur 

KB etablerer den nødvendige tekniske infrastruktur til at kunne gennemføre en bevaring af sine 

digitale samlinger. Infrastrukturen understøtter den nødvendige overvågning af systemer, medier og 

formater for at sikre en proaktiv indsats. Infrastrukturen omfatter værktøjer til såvel at understøtte 

beslutningsprocesser som at overvåge gennemførelse af konkrete bevaringsaktiviteter. Den tekniske 

infrastruktur skal opfylde KB’s sikringspolitik. 

Ved fremadrettet planlægning og udvikling af nye systemer og komponenter til håndtering af 

digitale samlinger skal værktøjer til såvel at understøtte beslutningsprocesser som at overvåge 

gennemførelse af konkrete bevaringsaktiviteter etableres. 
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6. Ordforklaring 

Ordforklaringer trækkes så vidt muligt fra www.digitalbevaring.dk 

Autenticitet: Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede (DS 484:2005). 

Bevaringsniveau: De digitale objekter kan bevares på forskellige kvalitetsniveauer, der afspejler 

materialernes værdi og krav til fortrolighed, bitsikkerhed, processering og adgang, samt økonomi. 

Bevaringsplan: En bevaringsplan er en central del af arbejdet med bevaring af digitale materialer. 

Planen er udgangspunktet for det daglige arbejde med den digitale samling, og har blandt andet til 

formål at sikre, at de bevarede data kan tilgås og forstås også i fremtiden. Dette opnås ved at sikre 

implementeringen af en række mål, der tager udgangspunkt i bevaringspolitikker og 

bevaringsstrategier. 

Bevaringspolitik: En bevaringspolitik beskriver de overordnede rammer for en institutions arbejde 

med digital bevaring. 

Bevaringsstrategi: En bevaringsstrategi beskriver hvordan institutionens bevaringspolitik skal 

implementeres, samt hvilke principper og prioriteringer der ligger til grund for de digitale 

bevaringsprocesser. 

Bevaringssystem: organisation bestående af mennesker og teknologi, der tilsammen varetager 

bevaringen af de digitale samlinger. 

Bitbevaring: Bitbevaring sikrer, at de enkelte bits i et digitalt materialer bevares. For at bitbevare 

kræves, at man har mindst to kopier af materialet, således man hele tiden kan tjekke, at antallet af 

bits ikke ændres (og bits dermed mistes) over tid. 

Certificering: Der arbejdes internationalt på at opbygge standarder for digitale arkiver, så man på 

sigt vil kunne få foretaget en ekstern revision og certificering af sit digitale arkiv. En sådan 

certificering kan synliggøre, både over for omverdenen og over for organisationen selv, at det 

digitale arkiv lever op til de krav, der bør stilles til et digitalt arkiv. 

Checksum: En checksum er en fils fingeraftryk, og den kan udregnes på flere måder. 

Fingeraftrykket kan bruges til at validere om filen er intakt. 

CMDP (Cost Model for Digital Preservation): Danskudviklet omkostningsmodel for bevaring af 

digitale materialer, som bygger på OAIS modellen og som opgør alle omkostninger, herunder både 

direkte og indirekte omkostninger. www.costmodelfordigitalpreservation.dk  

Datamodel: Model der beskriver organiseringen af data og relationer mellem data. 

http://www.digitalbevaring.dk/
http://www.costmodelfordigitalpreservation.dk/
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Dataformat: Et dataformat er den måde, hvorpå data er struktureret eller opstillet i en given 

sammenhæng. 

DOMS: “Digital Object Management System” 

DRAMBORA: ”Digital Repository Audit Method Based On Risk Assessment” er et værktøj til 

risikovurdering i bevaringsinstitutioner, som opstiller målbare kriterier med henblik på at evaluere 

institutionens evner, identificere svagheder og anerkende styrker. DRAMBORA lægger op at til at 

institutionens risikoprofil kan anvendes som et styringsværktøj, med henblik på at sikre at man kan 

navigere sikkert uden om potentielle risici der kan true institutionens samlinger, 

http://www.repositoryaudit.eu/ 

DROID: ”Digital Record Object Identification” er et automatisk filidentificeringsværktøj udviklet 

af The National Archives. DROID bruger interne og eksterne signaturer fra The National Archives 

PRONOM-projekt. http://sourceforge.net/projects/droid/ 

Emulering: Ved emulering sikrer man i software og/eller i hardware en imitation af de oprindelige 

omgivelser. Emulering opnås ved at imitere den oprindelige præsentation af bittene i det digitale 

materiale. Det vil sige, at man skaber nye omgivelser, der giver mulighed for, at man kan tilgå sine 

digitale materialer i deres oprindelige form, på en måde som virker som den oprindelige oplevelse 

af at tilgå dem. 

Funktionel bevaring: se logisk bevaring. 

IIPC: ”International Internet Preservation Consortium”. IIPC’s mission er at indsamle, bevare og 

tilgængeliggøre viden og information fra Internettet samt promovere global udveksling og 

internationale relationer, http://netpreserve.org/ 

Indlemmelse (Ingest): I OAIS den funktionsenhed, som yder de services, som gør det muligt for et 

arkiv, at modtage informationspakker fra producenter og forberede dem til videre bevaring.  

Integritet: Egenskab, der sikrer aktivers nøjagtighed og fuldstændighed  (ISO/IEC 13335-1:2004). 

JHOVE2: Open source værktøj udviklet til karakterisering af digitale objekter. Værktøjet kan 

bruges til at sikre at filer overholder de gældende formatspecifikationer, med henblik på at sikre at 

programmer kan læse formatet korrekt, https://bitbucket.org/jhove2/main/wiki/Home 

Logisk bevaring: Sikring af integriteten af digitale materialer, så de kan læses, forstås og 

vises/afspilles af et fremtidigt program på en fremtidig computer og ekstraudstyr. Metoder til logisk 

bevaring kan være emulering, migrering eller museal strategi. Inden for biblioteksverdenen bruges 

betegnelsen funktionel bevaring også om det samme. 

METS: ”Metadata Encoding & Transmission Standard”, metadata standard 

http://www.loc.gov/standards/mets/ 

http://www.repositoryaudit.eu/
http://sourceforge.net/projects/droid/
http://netpreserve.org/
https://bitbucket.org/jhove2/main/wiki/Home
http://www.loc.gov/standards/mets/
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MODS: “Metadata Object Description Schema”, metadata standard for beskrivende metadata 

http://www.loc.gov/standards/mods/ 

OPF: “Open Planets Foundation” er en interesseorganisation, der arbejder på at stille praktiske 

løsninger og ekspertise inden for digital bevaring til rådighed,  

http://www.openplanetsfoundation.org/ 

Open source programmer (software): dækker over en række softwarelicenser, der har dét til fælles, 

at de giver brugeren af softwaren lov til at få adgang til programmets kildekode, ændre 

programmets kildekode og lave en ny version af programmet, samt videregive programmet og/eller 

nye versioner af programmet (Wikipedia.dk). 

Plato (Planets Preservation Planning Tool): planlægnings- og beslutningsstyringsværktøj udviklet 

under rammerne af det fælleseuropæiske Planets projekt, som understøtter arbejdet med at udforme 

bevaringsplaner i bevaringsinstitutioner. http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html 

(digitalbevaring.dk) 

Persistent identifikator (PID): unik vedvarende identifikator (nøgle), der sikrer permanent adgang til 

et digitalt objekt uafhængigt af objektets fysiske placering og ejerskab. 

PREMIS: “Preservation Metadata: Implementation Strategies”, standard for bevaringsmetadata, 

http://www.loc.gov/standards/premis/ 

PRONOM: Online register der indeholder tekniske informationer om filformater og de produkter 

(software og andre tekniske komponenter), der anvendes til at understøtte langtidsbevaringen af 

digitale objekter, http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx 

Signifikante egenskaber: De aspekter ved et digitalt objekt, der skal bevares over tid, for at objektet 

kan blive ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt. 

Teknologiovervågning: The Monitor Technology function is responsible for tracking emerging 

digital technologies, information standards and computing platforms (i.e., hardware and software) 

to identify technologies which could cause obsolescence in the archive's computing environment 

and prevent access to some of the archives current holdings (OAIS p. 4-13). 

TRAC (Trustworthy Repository Audit and Certification): TRAC er et projekt udviklet i et 

samarbejde mellem flere større spillere inden for digital bevaring, nu under ledelse af The US 

Center for Research Libraries. TRAC giver en række retningslinjer for hvordan man kan bedømme 

og evaluere et digitalt arkiv, ligesom det også kan bistå i arbejdet med en egentlig certificering, 

http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying-0 

(digitalbevaring.dk). 

http://www.loc.gov/standards/mods/
http://www.openplanetsfoundation.org/
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.loc.gov/standards/premis/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx
http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying-0
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Troværdigt arkiv: Begrebet Trustworthy Digital Repository (troværdigt digitalt arkiv) anvendes om 

en organisation bestående af mennesker og systemer, som har taget ansvar for at langtidsbevare 

digital information og for at gøre informationen tilgængelig for arkivets brugere. For at være 

“troværdigt” kræves endvidere, at institutionen sikrer og dokumenterer, at digitale samlinger og 

objekter bevares, således de kan tilgås i så autentisk form som muligt. Begrebet svarer til OAIS-

modellens definition af et OAIS arkiv og det anvendes i forbindelse med audit (revision) og 

certificering af arkiver (digitalbevaring.dk) 

Trustworthy digital archive (se Troværdigt arkiv) 
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