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Vores kulturarv bliver 

Meget nyt indhold findes kun digitalt, og meget af det gamle bliver digitaliseret for at be-
vare det. Digital bevaring bliver derfor en stadig vigtigere disciplin. På Statsbiblioteket i 
Aarhus arbejde man med avanceret bitbevaring og big data digitaliseringsprojekter.

Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]
Foto: Søren Holm, Chili

På Statsbiblioteket i Aarhus har man en samling voks
valser fra 1890'erne med de ældste kendte lydoptagel
ser herhjemme. Valserne går under navnet Rubenval
serne efter generalkonsul Gottfried Ruben, der fra 1889 
fungerede som skandinavisk agent for Thomas Edisons 
fonograf. Blandt andet for at demonstrere fonografen for 
publikum foretog han en lang række optagelser af alt 
fra operasang til oplæsning af H.C. Andersens eventyr.

Valserne er et godt eksempel på den opgave, digital 
bevaring skal løse. Optagelser har uvurderlig historisk 
værdi, men voks er ikke et særligt bestandigt materiale. 
Det holder ikke til mange gennemspilninger, og nogle 
af valserne var begyndt at mugne væk. Statsbiblioteket 
har derfor digitaliseret valserne, så de kan bevares for 
eftertiden – og som et ikke uvæsentlig spinoff kan de 
dermed også gøres nemt tilgængelige både for histo
rikere og menigmand.

Fokus på bitbevaring
– Digital bevaring går helt overordnet ud på at sikre, at 
vores kulturarv ikke går tabt. Så i første omgang er fo
kus på såkaldt bitbevaring, hvilket betyder, at vi lagrer 
data så sikkert, som det er muligt inden for de økonomi
ske og ressourcemæssige rammer, vi har til rådighed, 
forklarer Gry Vindelev Elstrøm, Digital Collections Ma
nager på Statsbiblioteket, og fortsætter:

– Bevaring giver rent principielt kun mening, hvis man 
har mulighed for på et tidspunkt at tilgængeliggøre ma
terialet. Strategien er derfor løbende at migrere til nye 
medier og formater, som dels tillader, at man kan tilgå 
materialet med de læseenheder, der findes på et givet 
tidspunkt, dels sikrer, at data ikke går tabt på grund af 
fysisk forfald af lagringsmedierne.

Balance mellem bevaring og formidling
Som nationalbibliotek er Statsbiblioteket, sammen med 
Det Kongelig Bibliotek og Statens Arkiver, ansvarlig for 
bevaring af vores fælles kulturarv. Som led i samarbej
det mellem de tre institutioner har man fordelt ansvars
områderne, og ud over danske bøger og tidsskrifter 
har Statsbiblioteket ansvaret for at indsamle, bevare og 

Statsbibliotekets audiovisuelle 
samling indeholder:
• 2.500 meter videobånd
• 2 Pbytes radio/tv i tre digitale kopier på serverne
• 550.000 radioudsendelser, 950.000 tv-udsendel-

ser og 50.000 reklamefilm i Mediestream
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tilgængeliggøre danske aviser og audiovisuelle medier 
samt danske internetsider.

I 2013 fik Statsbiblioteket gennemført to eksterne til
standsvurderinger, der gennemgik bibliotekets samlinger. 
I kælderen under Statsbiblioteket ligger en halv million 
medier fordelt på 36 forskellige medietyper, som er alt fra 
voksvalser, ståltråd og VHSbånd til de nyeste LTObånd.

– Med afsæt i tilstandsvurderingerne har vi lavet en 
10års plan for den rækkefølge, vi skal digitalisere i. 
Fokus er på at bevare indhold, der er ved at forfalde, 
eller hvor der efterhånden ikke er læseenheder at få. Vi 
vil dog samtidig også digitalisere indhold ud fra efter
spørgslen efter det, så øvelsen går ud på at balancere 

de to hensyn, siger Jette Junge, der er Communications 
Officer i Nationalsamlingen. På noget længere sigt er 
målet, at alt kulturarvsmateriale er digitaliseret i 2020.

Gensidig forpligtelse
Det lovmæssige grundlag for bevaring af den danske 
kulturarv er "Lov om pligtaflevering af offentliggjort 
materiale". Forpligtelsen er gensidig, så når eksem
pelvis avishusene er forpligtet til at aflevere to fysiske 
eksemplarer af enhver avisudgivelse, eller radio og 
tvstationer skal aflevere en kopi af alle deres dansk
sprogede udsendelser, så er Statsbiblioteket som nati
onalbibliotek forpligtet til at bevare dem for eftertiden. 

Nyttige links
digitalbevaring.dk
Omfattende og meget indholdsrigt forum for vidende-
ling om digitalisering og digital bevaring. Strategier og 
politikker, definitioner af begreber, detaljerede tekniske 
informationer, links til projekter og nyttige værktøjer og 
så videre.

mediestream.dk
Giver adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvssam-
linger - indtil videre radio, tv og reklamefilm. I foråret 2015 
bliver de første af 32 millioner danske avissider tilgæn-
gelige på Mediestream. Alle har adgang til informationer 
om materialerne fra egen computer. Skal man se materi-
alerne, skal man logge ind fra computerne på Statsbibli-
oteket, Det Kongelige Bibliotek eller fra en computer på 
den uddannelsesinstitution, man går på (se listen over 
institutioner på mediestream.dk).

netarkivet.dk
Samling af den danske del af internettet. Som udgangs-
punkt bliver alt fra .dk-domænet høstet, men der ind-
samles også sider fra andre domæner, hvor der er noget 
relevant materiale på dansk. Det er muligt at foreslå do-
mæner, der skal høstes fra. Der er kun adgang for forske-
re til det indsamlede materiale (Persondataloven sætter 
begrænsningen), men som webstedejer kan man efter 
ansøgning få adgang til egne hjemmesider.

rubensamlingen.wordpress.com
Læs den spændende historie om voksvalserne med de 
ældste danske lydoptagelser – og hør dem!

”Bevaring giver rent principielt  
kun mening, hvis man har  

mulighed for på et tidspunkt  
at tilgængeliggøre materialet”

Gry Vindelev Elstrøm, Digital Collections Manager, Statsbiblioteket
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Statsbiblioteket digitaliserer 

Statsbibliotekets avisdigitaliseringsprojekt er Big Data og højvolumen-workflow. En JPEG2000-
fil og adskillige XML-filer pr. side er resultatet, når 32 millioner avissider skannes fra mikrofilm.

Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]

I flere måneder og i noget, der ligner fast rutefart, har der 
kørt varevogne med kasser af mikrofilm fra Statsbibliote
ket i Aarhus til Scanning.dk i Albertslund, hvor film med 
danske aviser gennem 350 år skannes til digital bevaring. 
Hver måned ryger omkring en million sider igennem to 
Mekelskannere, og ud over en JPEG2000fil med billedet 
af siden kaster skanningsworkflow'et mindst fire XMLfiler 
af sig med søgbar OCRskannet tekst, diverse metadata 
samt checksumsinformationer. Senere i workflow'et gene
reres også en webvenlig formidlingskopi.

Fysiske aviser kasseres 
Baggrunden for Statsbibliotekets digitaliseringsprojekt er 
meget konkret. Den ene af de to fysiske kopier af danske 
aviser, der skal bevares ifølge "Lov om pligtaflevering af of
fentliggjort materiale", ligger på Statsbiblioteket, den anden 
ligger i Det Kongelige Biblioteks avissamling i Vestindisk 
Pakhus i Toldbodgade i København. Den gamle bygning 
er imidlertid ikke længere egnet til sikker opbevaring af 

aviserne, så man har besluttet at kassere dem og i stedet 
bevare aviserne digitalt. 

– Det primære fokus i digitaliseringsprojektet er digital 
bevaring. Så målet har været at få så rå og ubehandlede 
skanninger med så meget information som muligt ud af 
processen, forklarer Niels Bønding, projektleder på digi
taliseringsprojektet.

At aviserne bliver digitaliseret, giver dog automatisk 
meget bedre muligheder for at stille dem til rådighed for 
formidling. Så i øjeblikket er udviklerne på Statsbiblioteket 
i gang med at lave den visningsløsning, der skal gøre de 
digitaliserede avissider tilgængelige i Mediestream, Stats
bibliotekets portal til dets digitale kulturarvssamlinger. Det 
forventes at ske i foråret 2015.

Netop kravet om skanning til bevaring frem for til for
midling har været en af udfordringerne i projektet. Skan
nerfirmaer er tilbøjelige til at optimere skanningerne med 
formidling for øje  for eksempel ved at øge skarpheden på 
teksten på bekostning af kvaliteten af billederne. Så 

››Martin Lund, sektionsleder på Statens Avissamling i Skejby er her gået i arkivet sammen med Niels Bønding, 
projektleder for digitaliseringsprojektet. De har fundet Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender (forløberen for Ber-
lingske Tidende) fra 20. juli 1789 for at tjekke, om der skulle være en omtale af stormen på Bastillen 14. juli det år.

millioner avissider

>>
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”Det er oplagt at indføre pligtaflevering af en digital 
udgave af avisen, og vi er med til at skubbe på en 

proces, der gerne skulle ende med det”

Niels Bønding, projektleder, avisdigitaliseringsprojektet, Statsbiblioteket



Statsbibliotekets  
avisdigitaliseringsprojekt
• Digitalisering fra mikrofilm af 32 millioner sider fra 350 års danske aviser 
• Kører i 2014-2016
• Skanning af en enkelt side resulterer i en JPEG2000-fil samt et antal 

XML-filer med metadata, OCR-skannet søgbar tekst og checksumsinfor-
mationer

• Samlet datamængde forventes at ende på omkring 800 terabyte
• Filerne ligger i Bitmagasinet, som er en repository-løsning udviklet i et 

samarbejde mellem Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Statens 
Arkiver

• Der gemmes to digitale kopier – en på Statsbiblioteket i Aarhus og en i 
Statens Avissamling i Skejby nord for Aarhus 

• Avissiderne vil blive tilgængelige på Mediestream, Statsbibliotekets portal 
til den digitale kulturarvssamling (www.statsbiblioteket.dk/mediestream)

• Se mere information på blog.avisdigitalisering.dk
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der skulle en del møder og eksperimenter til med det indi
ske firma Ninestars, der står for skanningerne i samarbejde 
med Scanning.dk, før man havde fundet frem til det rette 
kompromis og kunne sætte fuld turbo på produktionen. 

Billedformatet blev JPEG2000
Der var også et valg at tage med hensyn til billedformat. 
Defaultformatet fra skannerne er TIFF, men TIFFfiler er så 
tunge, at det ville sprænge rammerne for den lagerkapa
citet, der er til rådighed inden for budgettet, så valget faldt 
på JPEG2000.

JPEG2000 er en  
komprimeringsstan
dard, der kan anvendes 
"lossless", og som tilby
der meget stor fleksi
bilitet med hensyn til 
at "skrælle lag af"  for 
eksempel for at genere
re en formidlingskopi til 
visning på nettet. 

Derudover segmen
teres siderne, ved at 
en algoritme forsø
ger at identificere de 
OCRskannede tekstspalter, der tilsammen udgør en ar
tikel. Så når en bruger får et hit på en fuldtekstsøgning, vil 
de fundne tekster blive listet under en artikeloverskrift.

I starten af projektet budgetterede man med at generere 
en enkelt digital kopi af avissiderne med de to øvrige kopier 
på henholdsvis mikrofilm og i fysisk form. Men da man 
foretog en risiko og omkostningsvurdering af fysisk tab af 
bare et enkelt bånd med 150200.000 digitaliserede sider, 
viste det sig, at det kunne blive en meget dyr fornøjelse at 
gendigitalisere de mange sider i forhold til med det samme 
at generere en digital kopi nummer to. Så når projektet er 
ført til ende, vil der ligge en digital kopi på bånd på Stats
biblioteket, en digital kopi på bånd og et fysisk eksemplar 
i Statens Avissamling i Skejby uden for Aarhus samt den 
oprindelige kopi på mikrofilm på Statsbiblioteket.

Mellem det optimale og det mulige
Som i alle større projekter skal der findes en balance mel
lem det optimale og det mulige. Når det handler om så store 

mængder data, kan man stort set kun arbejde med automa
tisk genererede metadata. Et eksempel er avisstrukturen 
med sektioner, udgaver, indstik og så videre. Variationen 
er stor, og man har været nødt til helt firkantet at definere 
en sektion som en samling sider, der starter med sidetal 1, 
vel vidende at det i nogle tilfælde ikke vil holde. 

I enkelte tilfælde har man dog valgt at påføre metadata 
manuelt. Avis og sektionsnavne kan skifte over tid, så meta 
datamæssigt er eksempelvis Aktuelt også kendt under de 
forskellige navne, avisen har haft i sin levetid (Det Fri Aktu

elt, SocialDemokraten 
og så videre).

At påføre metada
ta som eksempelvis 
emnetags manuelt ville 
være for stor en opga
ve og formentlig kun 
realistisk i form af et 
velvoksent crowdsour
cingprojekt. Strategien 
har under alle omstæn
digheder fra starten 
været, at brugerne som 
udgangspunkt finder 
de relevante avissider 

ved hjælp af en fuldtekstsøgning og ikke en søgning på 
metadata ud over titel, dato og sidetal.

Ingen pligtaflevering af digitale udgaver
Digitaliseringsprojektet omfatter mikrofilmede aviser til og 
med år 2000. Trykte aviser er i mange år blevet produceret 
digitalt frem til trykkeprocessen, men der er i dag ingen 
lovgivning om pligtaflevering af en digital udgave af avisen.

– Det er oplagt at indføre pligtaflevering af en digital ud
gave af avisen, og vi er med til at skubbe på en proces, der 
gerne skulle ende med det. Men det er et politisk spørgsmål 
og kan derfor tage noget tid, siger Niels Bønding.

Statsbiblioteket arbejder på at få frivillige aftaler med 
nogle avishuse om aflevering af digitale versioner af den 
trykte avis, men indtil videre fortsætter man rent faktisk 
med at mikrofilme danske aviser for at sikre, at man ikke 
kun har de fysiske kopier til bevaring. Forventningen er, 
at mikrofilmene først udfases, når der på et tidspunkt er en 
lovsikret leverance af digitale udgaver.

››
1: Der er ikke endnu ikke pligtaflevering af aviser i digitalt format herhjemme, så på Statens Avissamling i Skejby 
uden for Aarhus scanner man stadig fysiske aviser til mikrofilm. 2: Voks- og bakelitvalser, der blev afspillet på en 
fonograf, er skrøbelige, så ofte har man kun ét forsøg, når de skal digitaliseres. 3: Ruben-samlingen på Statsbibliote-
ket i Aarhus indeholder lydoptagelser fra 1890’erne og består af cirka 150 valser. Samlingen har fået navn efter gene-
ralkonsul Gottfried Ruben, der fra 1889 fungerede som generalagent i Skandinavien for Edisons forbedrede fonograf.

”Det er oplagt at indføre 
pligtaflevering af en digital  

udgave af avisen, og vi er med 
til at skubbe på en proces, der 

gerne skulle ende med det”

Niels Bønding



TEMA | DIGITAL BEVARING

[22] Prosabladet

Digital bevaring kræver

I et it-domæne med en i princippet uendelig tidshorisont er uafhængighed på alle planer af-
gørende. Det betyder løst koblede systemer, ingen proprietære løsninger og formater samt 
adskilt opbevaring af flere kopier på forskellige typer lagermedier.

Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]

David S. H. Rosenthal, Chief Scientist på Stanford University 
og en af de absolutte spidser inden for digital bevaring, 
har formuleret tre spørgsmål, som enhver, der arbejder 
i domænet, bør stille til sig selv og til det konkrete beva
ringssystem: Hvor mange kopier har du, hvor tit tjekker 
du, at dine kopier er ens, og hvor uafhængige er dine ko
pier? Specielt det sidste spørgsmål er centralt for valg af 
systemarkitektur, lagringsmedier, formater og organisation 
omkring den digital bevaring.

– Når man arbejder med bevaring af vores kulturarv, 
er det helt afgørende, at de enkelte kopier – analoge eller 
digitale – er uafhængige af hinanden, så ingen enkelt fysisk 
hændelse, person, software eller hardwareløsning kan 
risikere at ændre på alle dine kopier, forklarer Kåre Fiedler 
Christiansen, systemarkitekt og udvikler på Statsbiblioteket 
i Aarhus.

Dette princip udmønter sig på mange meget konkrete 
måder: De to fysiske kopier af aviser, som avishusene har 
pligt til at aflevere, ligger p.t. i henholdsvis Aarhus og Kø
benhavn, radio og tvudsendelser ligger i to kopier på 
Statsbibliotekets hovedadresse og én kopi i Skejby, nord 
for Aarhus, båndene i båndstationerne kommer fra forskel
lige producenter, Statsbibliotekets kopi af Netarkivet ligger 
på SANdiske, mens Det Kongelige Biblioteks kopi ligger 
på et cluster af omkring hundrede Windowsmaskiner, en 
driftsperson kan ikke på samme tid få adgang til alle digi
tale kopier og så videre.

I et domæne som digital bevaring med en i princippet 
uendelig tidshorisont er uafhængighed af produkter og 
formater således helt afgørende. Data gemmes derfor som 
udgangspunkt i sin mest rå form og i åbne formater, så der 

Bitmagasinet
• Det nationale Bitmagasin – "Bitmagasinet" – er en 

fælles løsning til bitbevaring udviklet i et samarbejde 
mellem Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og 
Statens Arkiver

• Formålet er at understøtte fysisk langtidsbevaring af 
digitale data fra danske kulturarvsinstitutioner

• Bitmagasinet består en en række "ben", der defineres 
som en fuld kopi af data i et filsystem plus et API oven-
på til at kommunikere med det system, der vedligehol-
der metadata

• Bitmagasinet hostes af Statsbiblioteket på servere i 
Skejby, nord for Aarhus, og på Statsbibliotekets ho-
vedadresse

• Se mere på digitalbevaring.dk/det-nationale-bitmagasin



Per Dalum-Møldrup (t.v.) og Kåre Fiedler Chrstiansen arbejder med digital bevaring i Statsbibliotekets udviklingsafdeling. For begge er det vigtigt at udvik-
lingsarbejdet har et formål i en større sammenhæng.
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ikke kræves specielle, måske proprietære, løsninger for at 
tilgå dem – en database, der kræver Oraclesoftware for at 
kunne tilgå data er eksempelvis udelukket.

Løs kobling i Bitmagasinet
Uafhængigheden er også det bærende princip i Det Na
tionale Bitmagasin – eller "Bitmagasinet" –  en fælles re
positoryløsning til bitbevaring udviklet i et samarbejde 
mellem Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Statens 
Arkiver. Bitmagasinet er organiseret i en række separate 
"ben", der er defineret som en fuld kopi af data i et filsystem 
plus et API ovenpå til at kommunikere med det system, der 

vedligeholder metadata – i Statsbibliotekets tilfælde DOMS 
(Digital Object Management System), som er baseret på 
open source repositoryprojektet Fedora. 

– Vi opererer med to forskellige typer ben: et onlineben, 
som er en båndkopi med et stort onlineområde, der er 
en cache ovenpå. Og så et offlineben, som er en bånd
kopi med en meget lille cache ovenpå. Kommunikationen 
mellem benene kører over en message bus, og med faste 
intervaller kører man en checksumfunktion for at sikre, at 
kopierne stadig er identiske, fortæller Kåre Fiedler Chri
stiansen.

Samme princip med løst koblede komponenter ligger 
også bag relationen mellem DOMS og Bitmagasinet. Ved at 
holde data og metadata adskilt, men vedligeholde et API til 
kommunikationen imellem dem, sikrer man, at man nem
mere eksempelvis kan udskifte den ene uden nødvendigvis 
også at udskifte den anden.

Værktøjer  
– digital bevaring

• DROID fra The National Archives i UK (nationalarchi-
ves.gov.uk)

• Apache Tika (tika.apache.org)
• jpylyzer (jpylyzer.openpreservation.org)
• UNIX: gængse programmer som “file” og “md5” be-

nyttes også som supplement til de mere specifikke 
programmer nævnt i denne liste

• C3PO (Clever, Crafty Content Profiling of Objects) 
(peshkira.github.io/c3po)

• Vil du selv i gang med at høste fra internettet, er Ne-
tarchive Suite et godt valg. (sbforge.org/display/NAS-
DOC/NetarchiveSuite+Documentation). Specielt dens 
Quick Start er forholdsvis nem at komme i gang med.

Foretrukne bevaringsformater  
– Statsbiblioteket

• Billeder: JP2000 og ukomprimeret TIFF
• Tekst: UTF-8
• Layoutet tekst: PDF-A
• Audio: WAV
• Video: MPEG2
• netarkivet.dk: WARC (se nærmere på digitalpreserva-

tion.gov)

>>
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Man skal snart i gang med at se på en mulig afløser for 
Fedora til metadata managementdelen, men regner ikke 
med at skulle udskifte data storageløsningen. Anledningen 
til overvejelserne om udskiftning af DOMS udspringer af 
et andet helt centralt krav til bevaringssystemer – skaler
barhed. Bitmagasinet skalerer fint, men DOMS er lige nu 
bundet til en maskine og en instans.

– Da vi i sin tid valgte at basere vores metadata ma
nagement på Fedora, var grunden, at der på det tids
punkt reelt ikke var andre produkter på markedet, 
der kunne det, vi havde brug for. Fedora har en god 
datamodel, er meget f leksibel, men er ikke specielt 
skalerbar. Heldigvis har Fedora den rigtigt vigtige 
egenskab at være nem at udskifte, forklarer Kåre Fie
dler Christiansen.

Meget in-house-udvikling
Det er karakteristisk for et så forholdsvist snævert do
mæne som digital bevaring, at der ikke er mange hyl
devarer at få på softwarefronten. Mange løsninger er 
udviklet inhouse, eventuelt baseret på open sourcepro
jekter, og meget udviklingsarbejde består i at binde de 
forskellige løsninger og værktøjer sammen i effektive 
workf lows. 

Udviklingsprojekterne strækker sig fra de store, ek
sempelvis udviklingen af Bitmagasinet, til små, men 
nødvendige værktøjer til meget specifikke formål. Et 
eksempel på det sidste er xcorrSound, som er en sam
ling værktøjer, Statsbiblioteket udviklede i rammerne 
af det store EUprojekt SCAPE, hvis primære fokus var 
at skabe værktøjer og services til højvolumen skaler
bare digitale bevaringsløsninger. XcorrSound, som kan 
downloades fra GitHub, kan tage en lydsekvens fra en 
audiofil og søge på den i en anden, fjerne lydsekvensen 
i den ene fil og merge de to filer til en. Det er et rigtig 
nyttigt værktøj at have, hvis man digitaliserer båndopta
gelser af radioudsendelser, hvor der i sin tid har været to 
optagere i sving resulterende i bånd med overlappende 
lydsekvenser.

Digitaliseringsworkflow  
– Statsbiblioteket
Workflow'ene for digitalisering, digital bevaring og for-
midling på Statsbiblioteket lægger sig op ad principperne 
i den funktionelle model i OAIS (Reference Model for an 
Open Archival Information System):
• Producer: Det analoge medie digitaliseres, eller der 

indløber digitale data fra en ekstern kilde, som på 
Statsbiblioteket eksempelvis er modtagelse over et 
fiberkabel af tv-udsendelser fra YouSee. Der bliver 
påført metadata dels automatisk fra digitaliserings-
processen, dels manuelt, og der køres et kvalitetstjek 
- for eksempel for at tjekke, om den MPEG2-fil, der er 
kommet ud af digitaliseringen af et VHS-bånd, er OK. 
Produceren sender data til arkivet (SIP: Submission In-
formation Package).

• Ingest: Data modtages og pakkes til arkivering (AIP: Ar-
chival Information Package). I Statsbibliotekets tilfælde 
arkiveres data i Bitmagasinet, der er et filsystem med 
API'er til at kommunikere med DOMS. Derudover sen-
des en FoxML-fil (Fedora Object XML) med metadata til 
data management-komponenten (DOMS).

• Access: På basis af et XML-indeksdokument gøres et 
søgeindeks tilgængeligt for brugerens søgning, og der 
leveres en pakke (DIP: Dissemination Information Pac-
kage) til slutbrugergrænsefladen.

”Når man arbejder med bevaring af vores 
kulturarv, er det helt afgørende, at de  
enkelte kopier – analoge eller digitale –  

er uafhængige af hinanden”

Kåre Fiedler Christiansen, systemarkitekt, Statsbiblioteket
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Digital bevaring er en 

Af Stig Andersen
[prosabladet@prosa.dk]

Per MøldrupDalum, udvikler, og Kåre Fiedler Christi
ansen, softwarearkitekt, har arbejdet med digital beva
ring på Statsbiblioteket i henholdsvis syv og 10 år. De 
er ikke i tvivl om, hvad der gør domænet spændende.

– Det er vigtigt, at man også om hundrede år kan få 
indblik i vores kultur i dag, og for mig er det et stort plus, 
at det udviklingsarbejde, jeg udfører, har et formål i en 
større sammenhæng, siger Per MøldrupDalum. Kåre 
Fiedler Christiansen supplerer: 

– Det giver rigtig meget mening at arbejde med digi
tal bevaring, og der kommer hele tiden nye og spæn
dende udfordringer.

Digital bevaring har et usædvanligt langt tidsper
spektiv i forhold til den øvrige itverden, men selve di
sciplinen er forholdsvis ung.

– Der er stadig noget ungt og Wild West over domæ
net med masser af muligheder for at prøve sig frem og 
eksperimentere med nye ideer og løsninger, forklarer 
Kåre Fiedler Christiansen.

Lille og dynamisk domæne
Digital bevaring er et nichedomæne, og det giver iføl
ge Per MøldrupDalum nogle fordele.

– Fordi digital bevaring er så lil le et domæne, bli
ver vi nødt ti l at være meget udadvendte og indgå 
i samarbejder med andre både herhjemme og i 
udlandet, der arbejder med de samme problemstil
linger. Det gør det ti l et spændende og dynamisk 
område, som er en vigtig del af meget af det, der 
foregår inden for forskningsområdet Digital Huma
nities, siger han.

Indførte SCRUM
Udviklingsafdelingen "It Bevaring" på Statsbiblioteket 
har tolv medarbejdere og arbejder tæt sammen med 
Nationalområdet, den del af Statsbiblioteket, der ar
bejder med de nationale kulturarvssamlinger. Kåre 
Fiedler Christiansen sidder i Digital Bevaringsgrup
pen, som er grænsefladen mellem Nationalområdet og 
husets itfunktioner. For relativt nyligt har man indført 
SCRUM. 

– En af grundene til at indføre SCRUM i arbejdet med 
digital bevaring var at få en formaliseret struktur med 
hensyn til produktejerskabet, som nu ligger i National
området, hvor det tidligere lå i It, fortæller Kåre Fiedler 
Christiansen.

Fortsættelse følger
I næste nummer af Prosabladet kan du læse om Rigsarkivets arbejde med bevaring af digitale data fra det offentlige. Typisk 
hvert femte år skal en lang række offentlige myndigheder levere en arkivversion af data til Rigsarkivets afdeling for Digital Beva-
ring og Oparbejdning, eksempelvis fra deres ESDH-systemer. Se, hvilke krav der stilles til arkivversionen, og hvad Rigsarkivet 
gør for at sikre data.

disciplin med plads  
til eksperimenter


