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Indledning 
I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næsten udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDH-

system og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange private personer, organisationer og virksomheder. 

Som Danmarks fælles hukommelse er det Rigsarkivets opgave at bevare denne dokumentation. Det sikrer 

mulighed for fri tolkning af historien og fremmer demokratisk debat om forudsætningerne for og 

udviklingen af nutidens samfund.  

For at kunne bevare digitalt opsamler Rigsarkivet løbende viden om, hvordan de nye tekniske muligheder, 

der kommer på markedet, bliver anvendt, og hvordan andre kulturbevaringsinstitutioner løfter 

bevaringsopgaven både nationalt og internationalt. Resultatet publiceres i en årlig rapport. 

Denne rapport er den fjerde i rækken og dækker perioden medio 2014 til medio 2015. Rapporten er 

disponeret efter Rigsarkivets strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier, som kan findes på 

www.sa.dk. Udgangspunktet for strategien er, at det kræver en særlig indsats at sikre, at digital information 

kan forstås og genanvendes i fremtiden. Det skyldes, at digitale medier ikke er langtidsholdbare på samme 

måde som papir, og at den teknologi, som man skal bruge til at anvende data og digitale dokumenter, 

meget hurtig forældes. Strategien bygger på følgende principper: 

• Tidlig identifikation og godkendelse af nye statslige it-systemer med henblik på aflevering 

• Hyppige afleveringer i systemuafhængige formater 

• Løbende bevaringsplanlægning og periodiske migreringer til nyt bevaringsformat 

I denne rapport er der særlig fokus på, hvordan det sikres, at den rigtige dokumentation af det danske 

samfund bliver identificeret og bevaret. Det gælder blandt andet på forskningsdataområdet, hvor 

datamængderne er voksende, og hvor den nationale strategi for forskningsdatamanagement har sat fokus 

på, hvordan Rigsarkivet kan bidrage til at sikre den værdi, som forskningsdata repræsenterer for hele 

samfundet. 

I rapporten er der også fokus på, hvordan blandt andet både myndigheder, leverandører og offentlige 

arkiver løser deres del af bevaringsopgaverne så omkostningseffektivt som muligt. 

Det er vores håb, at alle, der arbejder med digitalt forvaltning, digital dokumentation af deres virksomhed 

og digital bevaring, kan have glæde af rapporten. 

God fornøjelse med læsningen. 
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1 Overvågning af digital forvaltning i Danmark  

Gennem mange år har det været regeringens strategi at anvende de digitale muligheder til at forny og 

effektivisere den offentlige sektor. Danmark er internationalt i front, når det gælder digital forvaltning, og 

digitale løsninger og it-systemer spiller en helt afgørende rolle i myndighedernes dagligdag. Dette gælder 

også deres informationshåndtering og sagsdannelse, som i dag i overvejende grad er digital. For Rigsarkivet 

er det derfor tilsvarende centralt at følge med i udviklingen i den digitale forvaltning med henblik på at 

vurdere konsekvenser og muligheder i arkivmæssig sammenhæng. 

1.1 Offentlige grunddata, datafordeler og arkivering 

Grunddataprogrammet er et fællesoffentligt initiativ med deltagelse af stat, kommuner og regioner. 

Formålet med grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem 

forbedret kvalitet, fri adgang til og fælles distribution af data. I den forbindelse bliver der udarbejdet en 

central datafordeler, hvorfra grunddata skal stilles til rådighed. Myndigheder, der ejer grunddata skal derfor 

levere data til datafordeleren i en standard, der giver mulighed for distribution. I dag får Rigsarkivet 

afleveret grunddata fra de enkelte dataejere. Flere af de registre, der indeholder grunddata, er gamle, og 

det er kompliceret at konvertere dem til en arkiveringsversion. Datafordeleren og en fælles standard kunne 

ses som en mulig løsning på udfordringerne ved aflevering. 

Rigsarkivet har derfor været i dialog med Geodatastyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for 

datafordeleren. Planen er, at der udarbejdes en dataleverancespecifikation (DLS) til de enkelte registre. I 

DLS’en fastsættes krav til datakvaliteten, udover hvad der er fastsat generelt. Endvidere fastsættes hvilke 

data, der skal leveres fra de enkelte registre, herunder om der skal afleveres historik/ændringslog eller kun 

gældende information. Dette er forhold, som vil være afgørende for, hvorfra data skal arkiveres – direkte 

fra det enkelte register eller via datafordeleren. 

Kvalitetskravene i DLS’erne gælder udelukkende leverancerne. Der stilles ikke krav til myndighederne om at 

opgradere selve registrene. De kan i stedet vælge at sikre kvaliteten via en applikation eller på anden måde 

placere kvalitetssikringen udenfor selve registrene. Det skal nævnes, at flere myndigheder benytter 

lejligheden til at modernisere eller udskifte eksisterende registre med nye. 

Rigsarkivet vil modtage DLS’erne for de enkelte registre, når de er udarbejdet. På baggrund af disse kan 

Rigsarkivet tage stilling til, om der skal ske ændringer i afleveringspraksis for nogle af registrene. 

1.2 ESDH som hyldevare – standardiserede systemer 

Statslige myndigheder skal anmelde deres it-systemer, herunder ESDH-systemer, til Rigsarkivet. Det giver 

arkivet mulighed for at følge udviklingen af ESDH-systemer gennem tid. Hvor vi tidligere har set en del 

specialtilrettede systemer, som var nøje designet til en bestemt myndigheds brug, har der i de seneste år 

været en tendens til, at myndighederne i høj grad vælger standardsystemer. Dette har været særlig 

fremherskende på departementsområdet, men er ved at brede sig til styrelserne. Fordelen er, at 

systemerne kan implementeres hurtigt og ensartet i mange myndigheder i den statslige forvaltning. Det 

betyder imidlertid også, at myndighederne efter implementeringen ofte må tilpasse deres arbejdsgange, så 
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de passer til det nye system.  Hvor man tidligere talte om FESD og OIO-standarder for sag og dokument, 

taler man i dag om implementering af standardsystemer. 

Det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende år og se om tilgangen ”One size fits all” vil brede 

sig yderligere. 

1.3 Persondata og arkivering 

Den kommende databeskyttelsesforordnings betydning for digital arkivering  

Den databeskyttelsesforordning, som i 2012 blev fremlagt af EU-kommissionen, og som i marts 2014 blev 

vedtaget af Europa-Parlamentet, er endnu ikke implementeret som lovgivning i EU's medlemsstater.  Status 

er, at der i henhold til EU's lovgivningsprocedure i slutningen af juni 2015 er påbegyndt såkaldte Triolog-

forhandlinger, hvor EU-kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet skal blive enige om den endelige 

formulering af forordningens tekst.  Forventningen er, at forhandlingerne kan afsluttes inden udgangen af 

2015.  

I Ministerrådets forslag til tekst er arkivformål nævnt specifikt, herunder at medlemsstaterne fortsat skal 

have ret til at regulere en række af forordningens krav til håndtering af persondata, når det gælder 

persondata, som behandles af historiske, statistiske og videnskabelige grunde samt til arkivformål.  Det 

betyder blandt andet, at man ved behandling af persondata til historiske, videnskabelige og statistiske 

formål kan se bort fra nogle af de dele af forordningen, som er mest kontroversielle set fra arkivernes 

perspektiv.  Det gælder blandt andet ”retten til at blive glemt” og retten til gratis at få oplyst, hvilke 

personoplysninger en databehandler ligger inde med om en given person. Sidstnævnte er et eksempel på 

et krav, som kan være meget fornuftigt ud fra et forbrugerperspektiv i relation til en bestemt virksomhed, 

hvor ens kundeforhold evt. kan være ophørt, men som i praksis ikke kan lade sig gøre i relation til et arkiv, 

som har oplysninger om alle landets borgere i en række forskellige sammenhænge. Specifikt for arkivernes 

behandling af data indeholder Ministerrådets tekst desuden en undtagelsesmulighed for eksempelvis 

kravet om pseudonymisering. Pseudonymisering indebærer, at data ikke må indeholde personhenførbare 

oplysninger, men at der opbevares en nøgle, der kan genskabe koblingen mellem data og individer. Nøglen 

skal opbevares adskilt fra data. 

”Retten til at blive husket – retten til at blive glemt” 

”Retten til at blive husket, og retten til at blive glemt” var et centralt tema i medierne i løbet af 2014 og 

begyndelsen af 2015.  Spørgsmålet nåede også Rigsarkivet, efter at kulturministeren var blevet spurgt om 

bevaringen af børnesager i kommunerne, hvor flere borgere, som havde været udsat for omsorgssvigt, 

efterlyste de sager, hvor deres forhold havde været behandlet.  De efterlyste med andre ord ”retten til at 

blive husket” – sagerne som kunne dokumentere deres historie. Rigsarkivet iværksatte et tilsyn med 

kommunerne for at undersøge hvor mange sager, der endnu var bevaret på området, selvom de kunne 

være kasseret med hjemmel i de bestemmelser, som rigsarkivaren har fastsat om bevaring eller kassation 

af kommunernes arkivalier1. Indtil videre er al kassation i børnesager indstillet. 

Senere på året kom en anden sag i mediernes søgelys. Region Syddanmark havde sammen med de 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) indsamlet patientdata fra de praktiserende læger uden at have 

sikret, at det juridiske grundlag var i orden. Data blev opsamlet i databasen, DAMD, Dansk AlmenMedicinsk 

1
Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 
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Database. Databasen var anmeldt til Sundhedsstyrelsen (nu Statens Serum Institut) som en klinisk 

kvalitetsdatabase, men var kun blevet godkendt for fire diagnoser ud af over 700 diagnoser. 

Som dataansvarlig myndighed besluttede regionen derfor at slette alle data i databasen, som var indsamlet 

uden Seruminstituttets tilladelse. Rigsarkivet mente, at der var tale om bevaringsværdige data både set i 

forhold til nutidens og fremtidens forskning. Da arkivloven ikke skeler til, om data er indsamlet med eller 

uden hjemmel, blev Region Syddanmark bedt om at aflevere en arkiveringsversion af data, før de blev 

slettet. Det medførte en mediestorm, og sagen nåede hurtigt det politiske niveau. Rigsarkivet og Region 

Syddanmark modtog en del henvendelser fra folk, som ønskede deres DAMD-data slettet. Efter et længere 

forløb hen over vinteren sluttede sagen med, at Folketinget af hensyn til borgernes tillid til 

sundhedsvæsenet besluttede at ændre arkivloven, så data fra DAMD skulle slettes. Det blev dog 

understreget, at denne ændring kun gjaldt for DAMD-data og ikke ulovligt indsamlede data generelt. I 

DAMD-sagen kan man således sige, at ”retten til at blive glemt” blev vægtet højere end borgernes egen 

adgang til registrerede oplysninger og forskningen generelt. 

De to sager tyder på, at Rigsarkivet i de kommende år kan forvente langt større fokus på, hvilken 

dokumentation af det danske samfund, som bevares, set i lyset af nutidens debat om ”privacy”. På den 

anden side er der et stigende krav om, at der tages hensyn til dokumentation af den enkelte borgers liv og 

levned. ”Retten til at blive husket – retten til at blive glemt” er således strømninger i nutiden, som hver på 

sin måde kan sætte sit præg på bevaringen af samfundsdokumentation for fremtiden. 

Myndighedernes brug af egne data 

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre myndigheder kan hjemlåne arkivalier, de selv har 

afleveret til Rigsarkivet. Det kan eksempelvis være relevant i forbindelse med spørgsmål om ældre sager, 

hvis akter myndigheden har slettet eller på anden vis ikke længere er i besiddelse af. 

For så vidt angår arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, skal 

Datatilsynet dog give samtykke, før arkivalierne kan udleveres fra Rigsarkivet2. Den afleverende myndighed 

kan således ikke være sikker på at få adgang til afleverede data, hvis de indeholder personfølsomme data. 

Rigsarkivet vil arbejde på – i dialog med Datatilsynet – at lette proceduren for myndigheders adgang til 

egne data i Rigsarkivet. 

Genanvendelse af data fra den offentlige sektor 

PSI-loven om genanvendelse af information, skabt i den offentlige sektor, er baseret på et EU-direktiv, og 

drejer sig om, at medlemslandene skal stille den information, deres offentlige sektor skaber, til rådighed for 

offentligheden, herunder private firmaer, med henblik på potentiel realisering af økonomiske gevinster ved 

genanvendelse af data.  

Det oprindelige direktiv fra 2003 virkede ikke efter hensigten, og det blev derfor revideret i 2013. Denne 

revision skulle senest juli 2015 implementeres i nationale lovgivninger. 

PSI-loven udvides nu til at inkludere arkiver, biblioteker og museer (ABM-institutioner). Loven medfører 

dog ingen nye forpligtelser for arkiverne i forhold til at stille den arkiverede information til rådighed for 

genanvendelse, fordi den respekterer nationale lovgivninger, herunder persondataloven.   

2
Jf. Arkivlovens § 34 
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Loven giver imidlertid arkiver muligheden for at stille arkivalier til rådighed mod betaling. Det betyder, at 

arkiver får muligheden for i højere grad at positionere sig som en kulturel og social aktør i sin forstærkede 

egenskab af videreformidler af data. 

Hovedændringerne i revisionen er: 

• Det stilles nu som krav, at offentlige institutioner tilbyder muligheden for genanvendelse af 

information.  

• Loven dækker nu også arkiver, biblioteker og museer. 

• Betaling for genanvendelse er fastsat til marginale omkostninger. 

• Der bliver indført en mulighed for, databrugere kan klage til en uafhængig instans. 

2 Tidlig identifikation og godkendelse af systemerne med henblik på 

aflevering  

Tidlig identifikation og godkendelse er et led i Rigsarkivets strategi. Det er vigtigt at kende til 

myndighedernes it-systemer før ibrugtagningen for at sikre, at der kan udtrækkes data til arkivering. Dette 

er ikke bare vigtigt for arkiverne, men også for myndighederne selv for at undgå uforudsete udgifter til 

arkiveringsopgaven. Også i forhold til data fra privatpersoner og virksomheder og i forhold til 

forskningsdata er det strategisk vigtigt for Rigsarkivet, at bevaringsværdige data identificeres, så der kan 

tages skridt til bevaring på langt sigt.  

Men det er ikke alene vigtigt, at de bevaringsværdige data bliver identificerede. Det er også vigtigt, at data i 

it-systemerne har en kvalitet, så de kan findes og genanvendes – også på langt sigt. Rigsarkivet sætter 

derfor på forskellig vis fokus på kvalitetssikring af data i it-systemerne, blandt andet i samarbejde med de 

kommunale arkiver. 

2.1 Arkivering af folketingsmedlemmers private digitale arkivalier 

Siden 2012 har Rigsarkivet tilbudt alle folketingsmedlemmer at bevare deres digitale korrespondance for 

eftertiden. Hensigten er at dokumentere de af samtidens politiske processer, kringlede forhandlingsforløb 

og den komplicerede politiske udvikling, der foregår bag kulisserne. Som det første nationalarkiv i verden 

kan Rigsarkivet sikre dokumentation for eftertiden af disse processer gennem digital bevaring af de af 

folketingsmedlemmernes digitale mail- og brevudvekslinger, der ikke har været en del af de offentlige 

forhandlinger. 

Bevaringen sker via Folketingets Outlook e-mailsystem, hvorfra politikerne selv direkte kan kopiere og 

gemme deres korrespondancer. Systemet forudsætter, at det enkelte folketingsmedlem personligt har 

underskrevet en afleveringsaftale herom. Først når vedkommende politiker forlader Folketinget, bliver den 

gemte korrespondance overført til Rigsarkivet og konverteret til fremtidig bevaring ved hjælp af 

Rigsarkivets digitale modtagesystem kaldet SABA-suiten. Dette system har været i funktion i et par år. 

Ordningen er etableret i samarbejde med Folketingets Præsidium og Servicekontoret på Christiansborg.  
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Der er i november 2015 indgået 61 aftaler med MF’er, dvs. med lidt over 1/3 af tingets medlemmer. Heraf 

forlod 24 MF’er deres plads som folkevalgte repræsentanter for deres partier på tinge efter valget i juni 

2015, enten frivilligt eller fordi de ikke blev genvalgt. Af disse 24 MF’er har 10 MF’er afleveret deres digitale 

arkiv, mens yderligere 11 er på vej inden for de kommende måneder. Én fhv. MF er blevet ansat på 

Christiansborg, og har valgt at afvente at aflevere. Således har kun to afgåede MF’er undladt at reagere på 

Rigsarkivets rykkere for aflevering 

2.2 Bevaringsaftaler med større organisationer 

I 2015 har der, som i 2014, været fokus på at opsøge og indgå bevaringsaftaler med større organisationer – 

erhvervsorganisationer, humanitære hjælpeorganisationer, tænketanke mv. Der har endvidere i 2015 

været et særligt fokus på organisationer for minoriteter, herunder etniske, samt folkelige bevægelser.   

Private arkivskabere er ikke, som statslige myndigheder, forpligtet til at anmelde deres it-systemer til 

Rigsarkivet. En opsøgende indsats for at identificere potentielt bevaringsværdige it-systemer med henblik 

på en senere aflevering er derfor en helt afgørende opgave. En bevaringsaftale indeholder en liste over de 

arkivalier, både analoge og digitale, som arkivskaber og Rigsarkivet er enige om er bevaringsværdige, og 

som arkivskaber har ansvaret for at bevare. Når/hvis arkivskaber ikke længere ønsker at have ansvaret for 

bevaringen, indgås en afleveringsaftale om aflevering til Rigsarkivet, der efter den fysiske aflevering 

dermed overtager bevaringsansvaret. En bevaringsaftale/afleveringsaftale svarer således til de bevarings

og kassationsbestemmelser samt afleveringsbestemmelser, der udstedes for statslige myndigheder, men 

for de private arkivskabere er aftalerne naturligvis frivillige. Bevaringsaftalerne offentliggøres i Rigsarkivets 

arkivdatabase, Daisy, under de enkelte arkivskabere. I de første tre kvartaler er der indgået 13 

bevaringsaftaler med private arkivskabere lige fra Foreningen Nydansker til Bo Smith-udvalget.     

2.3 Bevaringsaftaler med mindre og mellemstore virksomheder 

Siden 2009 har Rigsarkivet - i forlængelse af Erhvervsarkivets mangeårige indsamlingsindsats - fokuseret på 

at opsøge og indgå bevaringsaftaler med primært større private virksomheder af national betydning.  

Som det er tilfældet for alle private arkivskabere, indgås aftalerne på frivillig basis og virksomhederne er 

ikke forpligtet til at anmelde deres it-systemer til Rigsarkivet. En opsøgende indsats for at identificere 

potentielt bevaringsværdige it-systemer med henblik på en senere aflevering er derfor en helt afgørende 

opgave. 

Indsatsen har ikke hidtil været kronet med held, idet kun én privat virksomhed indtil videre har valgt at 

indgå bevaringsaftale med Rigsarkivet, hvilket står i bemærkelsesværdig kontrast til resultaterne fx 

vedrørende erhvervsorganisationer. 

Der kan være mange grunde til denne tilbageholdenhed i det private erhvervsliv. Med henblik på at skabe 

større viden om disse årsager lanceres i slutningen af 2015 et virksomhedsundersøgelsesprojekt, der skal 

skabe mere klarhed om problemerne med at trænge igennem til virksomhederne.  

2.4 Kulturarvsudfordring - private arkivskabere og digital arkivdannelse 

Det danske arkivlandskab består af omtrent 600 institutioner. Foruden de statslige kulturarvsinstitutioner 

er der et stort antal arkivindsamlende og -opbevarende biblioteker, museer, kommunearkiver samt cirka 

500 lokalarkiver. Disse institutioner har i årevis arbejdet med indsamling og bevaring af papirarkivalier, der 

har relevans for lokalområdet mv.  
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De kendte opgaver og arbejdsdelingen er imidlertid udfordret i den digitale tidsalder. Det skyldes, at den 

danske arkivlov kun tillader, at Rigsarkivet samt andre offentlige arkiver (kommunale arkiver oprettet efter 

reglerne i arkivlovens § 7) må opbevare digitale persondata. På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse til 

udvalgte arkivinstitutioner udarbejdede en arbejdsgruppe under Privatarkivudvalget i 2015 en rapport om 

vilkårene for privatarkivarbejdet i Danmark. Undersøgelsen viste, at der på trods af mange års digital 

arkivdannelse i Danmark kun er indsamlet ganske få digitale private arkivalier. De adspurgte arkiver 

begrunder det med manglende lovgivningsmæssige muligheder og manglende kompetencer på det digitale 

område. En af hovedkonklusionerne er, at det er nødvendigt med nytænkning hos arkivinstitutionerne, når 

det gælder organisering af opgaver i relation til den digitale opbevaring og tilgængeliggørelse. Alternativet 

er, at private arkivskaberes digitale arkivalier ikke indsamles, men går tabt. Resultatet bliver bevaring af en 

ringere dokumentation af det moderne danske samfund og dermed en fattigere kulturarv. 

2.5 Tilsyn med kommuner og regioner 2015 

I løbet af foråret og sommeren 2015 førte Rigsarkivet tilsyn med landets kommuner og regioner.  

Formålet var at følge op på tidligere tilsyn, herunder at sikre, at kommuner og regioner får arkiveret 

bevaringsværdige data fra it-systemer, inden de slettes, og inden it-systemerne bliver så gamle, at 

arkivering bliver vanskelig eller umulig. Samtidig ønskede Rigsarkivet at styrke kommuners og regioners 

viden om, hvilke systemer, der skal arkiveres fra og sikre, at de har en plan for arkivering af disse. Endelig 

skal tilsynet danne grundlag for en kommende revision af bestemmelserne om, hvilke data og dokumenter 

kommuner og regioner skal bevare for eftertiden. Dette projekt indledes i 2016.  

Tilsynet havde form af et spørgeskema til hhv. kommuner og regioner. Spørgeskemaet til kommunerne blev 

suppleret med oversigter fra tidligere tilsyn over kommunens besvarelser vedr. it-systemer. Ved fristens 

udløb var der kun 2 kommuner og 11 regionsmyndigheder, der ikke havde svaret, hvilket er en meget høj 

svarprocent. Det forventes, at der indhentes svar fra alle. Dette viser, at kommuner og regioner har fået et 

langt bedre overblik over deres arkivdannelse, end de tidligere har haft. 

Som noget nyt har Rigsarkivet spurgt ind til data på drev, intranet o.lign. Dette sker for at øge fokus på, at 

der også her kan befinde sig bevaringsværdige data, som kommunen eller regionen skal være 

opmærksomme på.  Endelig blev der spurgt ind til, hvor forskningsdata er organisatorisk forankret i 

kommunen/regionen. Især regionerne forventes at have forskningsdata i varetægt.  

Det kommunale tilsyn afsluttes med fysiske tilsynsbesøg hos seks udvalgte kommuner. Kommunerne er 

valgt dels ud fra deres besvarelse og dels for at afspejle de forskellige kommunetyper i Danmark: 

kommuner med og uden eget arkiv samt land- og bykommuner.   

2.6 De kommunale samarbejdsorganer, herunder kompetenceudvikling ift. §7-arkiverne 

K-udvalget er hovedforum for Rigsarkivets kontakt til de kommunale og regionale parter. I dette forum 

behandles alle overordnede arkivfaglige problemstillinger, herunder spørgsmål af politisk eller økonomisk 

karakter. 

Udvalget undersøgte i 2014, hvilke arkivopgaver de kommunale arkiver løser, og om der er behov for 

kompetenceudvikling hos arkiverne. Undersøgelsen belyste fire områder: organisering, tilgængelighed, 

papirarkivalier og digitale arkivalier. Godt halvdelen af de danske kommuner har eget arkiv.  
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Spørgeskemaundersøgelsen viste, at de kommunale arkiver løser mange forskellige opgaver. Der er dog 

stor forskel på, hvilke og hvor mange opgaver de enkelte arkiver løser. Nogle arkiver tager sig af alle typer 

arkivalier, mens andre fokuserer udelukkende på papirarkivalier. Nogle arkiver er meget centralt placeret i 

kommunens administration, mens andre har en knapt så markant placering. Kendetegnende er dog, at 

langt de fleste arkiver fastlægger, hvilke retningslinjer forvaltningen skal følge på journal- og arkivområdet.  

Undersøgelsen har tydeligt vist, at de praktiske opgaver med arkivering af digitale arkivalier er koncentreret 

på fire arkiver/arkivsamarbejder3. Enkelte arkiver står dog udenfor disse samarbejder. Samarbejde må siges 

at være en rationel løsning, da kravene til arkivering af data er ganske komplekse. Det enkelte kommunale 

arkivs opgave er så at sikre den fornødne dokumentation af data.  

K-udvalget har besluttet, at der fremadrettet skal arbejdes på kompetenceudvikling inden for hvert af de 

fire områder, mens deltagerkredsen målrettes fra område til område. 

2.7 Ressortændringer – ti gode råd 

Danmark fik ny regering i juni 2015, hvilket medførte en række ændringer i den statslige forvaltning. Når 

myndigheder afgiver eller modtager fagområder fra andre myndigheder, får det betydning for 

myndighedens arkivalier - lige fra gamle papirsager i kælderen til ESDH-systemer, fagsystemer mm. 

Rigsarkivet var derfor hurtigt ude med vejledningen ”10 gode råd om ressortændringer”, og sendte allerede 

på valgdagen et nyhedsbrev med gode råd om håndtering af arkiver og it-systemer ved ressortændringer: 

1. Slå koldt vand i blodet – giv jer tid til at finde den bedste løsning fremadrettet 

2. Nedsæt en arbejdsgruppe med deltagere fra alle de berørte områder/myndigheder 

3. Udarbejd nye fælles regler - fx administrative sager samlet ét sted 

4. Dokumentér alt vedrørende håndtering af ressortændringen 

5. Information: Hold medarbejdere ajour med nye regler og evt. ændringer 

6. Ok at fortsætte som før i en periode – men dokumenter alt og husk, at forskellige myndigheder ikke 

må se hinandens sager 

7. Overførelse, konvertering eller kopi: Rigsarkivets anbefalinger 

8. Opfølgning – ad hoc løsninger må ikke blive permanente! 

9. Kvalitetskontrol – følg op på, at I kan finde sager/dokumenter fra overgangsperioden 

10. Få hjælp – kontaktoplysning til Rigsarkivet 

3
Netværket Elektronisk Arkivering (NEA) ved Københavns Stadsarkiv, Kommunal Digital Arkivering (KOMDA) ved 

Aalborg Stadsarkiv, Det sønderjyske arkivsamarbejde ved Historisk Arkiv for Haderslev Kommune samt Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv.  
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Når der sker ressortændringer betyder det ofte, at systemer ”klippes over” og sager fordeles mellem de berørte myndigheder. Dette 

er et forhold, som skal indberettes til Rigsarkivet. 

I løbet af efteråret følges op med et brev til alle ministerier om indberetning af ændringer i tilhørsforhold 

for it-systemerne. 

2.8 Kvalitetssikring i it-systemer med dokumenter 

Rigsarkivet sætter fokus på god kvalitet i it-systemer med dokumenter med cirkulæret om anmeldelse og 

godkendelse af it-systemer (nr. 9290 af 21. juni 2013). Statslige myndigheder skal have en procedure for 

kvalitetskontrol, og to år efter ibrugtagning fører Rigsarkivet et tilsyn med, at systemet rent faktisk bliver 

brugt som beskrevet ved anmeldelsen.  

Myndighederne skal selv kontrollere, at de registrerer en række obligatoriske oplysninger korrekt såsom 

sigende titler, dokumenters tilknytning til sager og sagers tilknytning til en registreringssystematik mm.  De 

skal også kontrollere, om der registreres filtyper i systemet, som ikke er tilladt. 

Kvalitetssikringen skal sikre, at sager og dokumenter kan fremsøges i systemerne både nu, og når systemet 

konverteres til en arkiveringsversion, og skal bruges af arkivbrugerne om 100 eller 300 år.  

Rigsarkivet skal i 2016 føre sit første tilsyn med myndigheders kvalitetskontrol og har på baggrund af 

interview med både myndigheder og leverandører udarbejdet en tilsynsmodel.  I tilsynet vil Rigsarkivet 

blandt andet spørge myndighederne, hvilke oplysninger de rent faktisk har kontrolleret, hvor ofte, og 

hvordan kontrollen er foretaget, fx gennem stikprøver eller udtræk. Hvad gør de med resultatet af 

kontrollen – havner den i en skuffe eller kommer den med på ledelsesmøde? 

Tilsynsmodellen omfatter også en vejledning til myndigheder om de obligatoriske krav Rigsarkivet stiller 

samt en række gode råd til og eksempler på kvalitetskontrol.  

Myndigheder og Rigsarkivet har en fælles interesse i, at det er muligt at søge og finde oplysninger i it-

systemet, dvs. der er et fælles behov for at kontrollere, at der rent faktisk bliver registreret korrekt. Tilsynet 

betyder, at der kan gøres noget ved eventuelle problemer, mens systemet er i drift og ikke først på 

afleveringstidspunktet. Det skulle gerne give bedre driftssystemer, der igen giver bedre 

arkiveringsversioner – som det også gerne skulle være billigere at få lavet! 

2.9 Netværk – når myndighederne udveksler erfaringer om arkivering 

Siden 2013 har Rigsarkivet afholdt fire årlige netværksmøder for statslige myndigheder. Arrangementerne 

har blandt andet til formål at danne fundament for erfaringsudveksling på tværs af de statslige 

myndigheder, og den uformelle form lægger op til åben dialog. Ofte er det repræsentanter fra 
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myndighederne, som holder oplæggene, da de har praktisk erfaring med de forskellige emner. Netværket 

underbygger således også, at medarbejdere fra forskellige myndigheder kan trække på hinandens 

erfaringer i hverdagen.  

Hvert netværksmøde tager udgangspunkt i aktuelle emner som fx ”bedste praksis ved aflevering” og 

”ressortændringer” og det er hensigten er at ramme bredt. Det resulterer i, at deltagerantallet varierer, og 

at der udover de faste deltagere også er tilmeldinger fra personer, som kun kommer til et enkelt 

arrangement. Erfaringen viser dog, at flere kommer igen. Det er derfor vigtigt at eksperimentere med 

emnerne og målrette arrangementerne. På den måde er der mulighed for at komme i dialog med nogen, 

som Rigsarkivet måske ikke normalt møder, eller få nye perspektiver på emnerne.  

Udover at netværksmøderne skaber dialog mellem myndighederne, er det også et forum, hvor 

myndigheder og Rigsarkivet har mulighed for en uformel tovejskommunikation. Det giver Rigsarkivet viden 

om, hvad der rører sig, og giver samtidig myndighederne mulighed for at komme til orde over for 

Rigsarkivet. 

Emner for netværksmøderne i 2016 vil, modsat tidligere, ikke blive fastsat fra årets begyndelse. Det giver 

fleksibilitet, så emnerne ved de enkelte netværksmøder kan være mere aktuelle. 

2.10 Forskningsdata i Rigsarkivet  

Forskningsdata, dvs. data der er skabt i en forskningsmæssig sammenhæng, er et vigtigt aktiv for 

samfundet, jf. den nationale strategi for forskningsdata management (se 7.3). Rigsarkivet intensiverer 

derfor i øjeblikket sin indsats for bevaring af forskningsdata således, at forskningsdata på sikker vis kan 

genanvendes af såvel samtidens som fremtidens forskere. Rigsarkivet planlægger at udstede en 

bekendtgørelse, der fastlægger, hvordan forskningsdata skal anmeldes til Rigsarkivet samt at tilpasse 

reglerne for aflevering, sådan at de også kan anvendes til forskningsdata. 

Den nationale strategi for forskningsdata management identificerer en række af de udfordringer, der er 

forbundet med at sikre den værdi, som forskningsdata repræsenterer. Det er Rigsarkivets opgave at løse 

nogle af disse udfordringer for de forskningsdata, der har værdi for eftertiden: 

• Datasikkerhed: Hos Rigsarkivet har universiteterne og dermed også forskerne en sikker kopi af 

deres data. Data lagres i et langtidssikret format, således at de også om mange år kan anvendes på 

trods af nye filformater mv.  

• Personfølsomme oplysninger bevares: Persondata, der ellers skulle være slettet (og derved i 

sagens natur ville være gået tabt) ved afslutning af et forskningsprojekt, kan i stedet afleveres til 

Rigsarkivet. Derved går disse værdifulde oplysninger ikke tabt, men kan – med Datatilsynets 

tilladelse – anvendes igen til nye og opfølgende undersøgelser. 

• Synlighed: Forskning bliver eksponeret nationalt via Rigsarkivets søgeservice og internationalt via 

CESSDA (www.cessda.net). Alle sæt af forskningsdata i Rigsarkivet tildeles en unik Persistent 

Identifier (Digital Object Identifier - DOI), således at der kan refereres til data i tidsskrifter mv.  

• Genanvendelse: Forskningsdata, som bevares i Rigsarkivet, kan genanvendes af forskere og 

studerende. Med tilladelse fra den afleverende institution – og fra Datatilsynet, når der er tale om 

personfølsomme oplysninger – kan forskningsdata genanvendes efter aflevering.  

http://www.cessda.net


Side 12 

2.11 Anmeldelse af forskningsdata 

Sektorforskningsinstitutionerne anmelder forskningsdata til Rigsarkivet. Formålet er, at der kan træffes 

beslutning om bevaringsværdien af data, før data eventuelt skal afleveres. Ordningen omfatter pt. 

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Det Nationale Institut For Kommuners og Regioners 

Analyse og Forskning (KORA), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Statens Institut for 

Folkesundhed (SIF). Anmeldelsen sker via nyt skema på Rigsarkivets hjemmeside. Forskere, der på egen 

hånd ønsker at aflevere data, kan også frit anmelde data til Rigsarkivet via skemaet. Når Rigsarkivet 

modtager en anmeldelse, vurderes datas bevaringsværdi. Resultatet meddeles til institutionen og den 

enkelte forsker inden for to måneder efter modtagelsen af fyldestgørende anmeldelse. Ved aflevering 

kontaktes den ansvarlige myndighed/forsker. Data afleveres sammen med et udfyldt afleveringsskema, 

samt relevant dokumentation der gør data genanvendelige for eftertiden.  

Ordningen betyder, at Rigsarkivet kan gøre sig nogle erfaringer med anmeldelse af forskningsdata før 

forskningsdata på universiteterne mv. bliver omfattet af en lignende anmeldelsespligt. 

3 Hyppige afleveringer i systemuafhængigt format  

Et af de vigtigste hensyn i forbindelse med digital bevaring er at sikre, at data og dokumenter bliver 

afleveret til arkiv, inden de bliver udsat for teknologisk forældelse, og inden der skal ske sletning i henhold 

til anden lovgivning. Hyppige afleveringer er ligeledes nødvendige for at sikre en tilfredsstillende 

dokumentation, mens viden stadig er til stede hos den organisation eller person, som har skabt data. 

Rigsarkivet arbejder løbende på at imødegå nye teknologiske udfordringer på området og på at gøre det 

nemmere og billigere at aflevere data og dokumenter, uden at det truer langtidsbevaringen. Det sker både 

gennem nationalt og internationalt samarbejde. 

3.1 Handlingsplan for effektivisering af afleveringsprocesser  

Som et led i rammeaftalen med Kulturministeriet arbejder Rigsarkivet i disse år med at effektivisere 

aflevering af data. Arbejdet er nærmere beskrevet i en handlingsplan, som indeholder ideer og forslag der 

er indhentet fra såvel afleverende myndigheder som it-leverandører.  

Som et led i handlingsplanen har Rigsarkivet nu indført årlige statusmøder med de it-leverandører, som 

producerer flest arkiveringsversioner. Oplevelsen er, at der er en god dialog og nyttig erfaringsudveksling 

på disse møder. Derudover er der i særlig grad arbejdet med nye og reviderede vejledningsprodukter, der 

gerne skulle gøre det enklere for myndigheder og leverandører at producere arkiveringsversioner, som 

lever op til Rigsarkivets regler. Som nævnt i handlingsplanen arbejder Rigsarkivet også til stadighed på at 

sikre, at sagsbehandlingstiderne ved test af modtagne arkiveringsversioner ikke bliver for lange, blandt 

andet ved allokering af de nødvendige medarbejderressourcer.  

I 2016 vil Rigsarkivet gennemføre en brugerundersøgelse, der skal afdække, om indsatsen på 

handlingsplanen efter myndigheders og leverandørers opfattelse har haft en positiv effekt.  
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3.2 E-ARK 

E-ARK er et treårigt, fælleseuropæisk projekt, der har til formål at udvikle fælles standarder for 

datadokumentation og Open Source-værktøjer til digital arkivering i Europa. Værktøjerne vil understøtte 

hele forløbet, fra data bliver afleveret til arkivet, til de stilles til rådighed for brugerne. 

Der er mange fordele ved en fælles tilgang til dataarkivering, men organisationer rundt omkring i Europa 

arbejder under forskellige nationale vilkår, blandt andet hvad angår kulturelle og juridiske forhold. Derfor er 

standardisering på tværs af Europa en kompleks opgave. E-ARK samler specialister fra Europa for at løse 

udfordringen. Rigsarkivet deltager med ekspertviden om indsamling og om, hvordan man stiller de digitale 

arkivalier til rådighed - et område, hvor Rigsarkivet er internationalt førende.  

Projektet startede 1. februar 2014 og E-ARK er godt i gang med både udvikling af værktøjer og specifikation 

af datapakker, strukturer og metadata. E-ARK har også udgivet en række interessante rapporter om blandt 

andet bedste praksis, formater og juridiske udfordringer.  

E- ARK er et ambitiøst projekt, der producerer en lang række produkter. Værd at fremhæve er: 

• SIARD2.0, som er en ny version af databasearkiveringsstandarden SIARD. SIARD 2.0 er udviklet i 

samarbejde mellem E-ARK og Det Schweiziske Forbundsarkiv, som har udviklet den oprindelige 

SIARD-standard.  

• Udtræksværktøj til databaser, der kan skabe arkiveringsudtræk i blandt andet det nye SIARD 2.0 

format og Rigsarkivets bevaringsstandard (Bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010) 

• En suite af værktøjer til adgangsbehandling og tilgængeliggørelse og brug af digitale arkivalier 

Værktøjerne er endnu ikke færdigudviklede, og forventes først at være det ved projektets afslutning, men 

E-ARK går i gang med pilotdrift af værktøjer på en række nationalarkiver i Europa i 2016.  

Læs mere om E-ARK på projektets hjemmeside http://www.eark-project.com/, hvor man også kan 

downloade alle E-ARKs rapporter og læse nyheder fra projektet. 

3.3 Udfordringer ved dokumentarkivering - skæve bitdybder 

Rigsarkivets primære bevaringsformat til dokumenter er billedformatet TIFF. TIFF er et format, som scorer 

højt på Rigsarkivets kriterier for, hvor velegnet et format er til langtidsbevaring. Det gælder eksempelvis 

formatets understøttelse, herunder åbenhed, og egnethed til migrering. Rigsarkivet modtager og behandler 

imidlertid så mange TIFF-filer, at der løbende identificeres udfordringer, der skal håndteres, inden 

dokumenterne lagres i Rigsarkivets bevaringssystem.  

Rigsarkivet har oplevet en stigning i antallet TIFF dokumenter, som indeholder forskellige variationer fx 

mht. bit-dybder, og er i den forbindelse stødt på udfordringer, relateret til visning og eventuel fremtidig 

migrering.  

DPI (Dots Per Inch) og PPI (Pixels Per Inch) siger noget om den størrelse (fysiske dimensioner) et dokument 

havde i forbindelse med skanning og dermed en størrelse, som vil være naturlig i forbindelse med 

reproduktion/udskrivning. DPI og PPI siger ikke nødvendigvis noget om et dokuments størrelse eller 

kvalitet.  

http://www.eark-project.com/
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I TIFF angives DPI og PPI vha. XResolution og YResolution sammen med en angivelse af ResolutionUnit som 

enten kan være inch, cm eller blot forholdet mellem x og y dimensionen. Værdierne er typisk identiske (fx 

300 x 300). Når værdierne ikke er identiske, kalder man det for en skæv bitdybde.  

Udfordringen med de skæve bitdybder skyldes, at TIFF benyttes som container for to typer af dokumenter i 

bekendtgørelse 1007, nemlig både billeder og dokumenter (i betydningen ”sidebaserede dokumenter” dvs. 

virtuelle papirdokumenter). Der skelnes ikke mellem de to typer af dokumenter, og det kan give problemer, 

når dokumenterne skal vises. En ”fotoviewer” til billeder vil/skal aldrig tage hensyn til DPI i modsætning til 

en ”dokumentviewer” som altid bør skalere dokumentet i det forhold som XResolution og YResolution 

angiver. En skæv bitdybde kan også give udfordringer i forbindelse med evt. fremtidig konvertering, og man 

er derfor er nødt til at bestemme om en given TIFF skal skaleres eller ej.  

Som en del af Rigsarkivets handlingsplan for effektivisering vurderer Rigsarkivet, om der kan laves tiltag, 

som gør det enklere for myndighederne at konvertere deres dokumenter til arkivformat. Konvertering fra 

digitalt fødte dokumenter til TIFF sker typisk via operativsystemets printsystem. Der er i princippet ingen 

forskel på at printe til et stykke papir eller at printe til en fil. Det er det udskrivende program, som ved, hvor 

de enkelte karakterer eller grafiske elementer skal placeres på ”papiret”. Det er også det udskrivende 

program, som typisk er ekspert i fortolkning / udskrivning af tilhørende filformater (programmet ”Word” 

ved eksempelvis hvordan en .doc fil skal udskrives). Dette vanskeliggør en helt generel understøttelse af 

konvertering til arkivformat, idet konverteringen altid skal ses i sammenhæng med det specifikke 

teknologiske miljø og den software, der er anvendt til at skabe de pågældende dokumenter. 

3.4 Erfaringer med bekendtgørelse 1007 om arkiveringsversioner 

Rigsarkivets arbejde med at modtage og teste arkiveringsversioner efter reglerne i bekendtgørelse 1007 

viser stadig, at de største udfordringer for myndigheder og leverandører er at levere fyldestgørende 

dokumentation af tabeller, kolonner og kodeværdier – herunder overensstemmelse mellem beskrivelse og 

faktisk dataindhold. Også i forhold til den kontekstdokumentation, som skal indgå i en arkiveringsversion, 

siger erfaringen, at der kan være udfordringer med at levere de korrekte dokumenter, som Rigsarkivet har 

udspecificeret i en afleveringsbestemmelse, samt at få dem opmærket og beskrevet på den rigtige måde.  

Der er relativt få problemer med at leve op til bekendtgørelsens tekniske krav. Her er manglende 

fremmednøgler, ikke-unikke og ukorrekt opmærkede primærnøgler de største problemer sammen med 

specifikation af SQL-forespørgsler, der skal kunne køre på arkiveringsversionen. Korrekt opmærkning af 

nøgler er væsentlige i forhold til genanvendelse af data, som indebærer, at data genindlæses i en relationel 

database. Når data er indlæst i en database, skal de forespørgsler, som eventuelt er defineret i forbindelse 

med aflevering af data til Rigsarkivet, understøtte de fremtidige brugeres muligheder for at finde de rette 

sammenhænge i data. 

Læs mere om de hyppigste problemer ved aflevering til Rigsarkivet på https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2015/11/Oversigt_fejl.pdf. 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/11/Oversigt_fejl.pdf
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4 Formater 

Rigsarkivet følger løbende med i relevante formater og deres udvikling med henblik på at sikre, at de 

formater, der anvendes til digital bevaring, til stadighed er hensigtsmæssige i relation til såvel 

myndighedernes digitale arkivdannelse som Rigsarkivets modtagelse, bevaring og tilgængeliggørelse. 

4.1 Geodata/GML 

I 2015 har Rigsarkivet fortsat arbejdet med at specificere nærmere regler for aflevering af geodata i 

formatet GML (Geography Markup Language). I den forbindelse har en ny vejledningstekst været i høring 

hos de relevante myndigheder og it-leverandører. På baggrund heraf tilpasses vejledningen og Rigsarkivet 

arbejder samtidig med at implementere præciseringerne i bekendtgørelse om arkiveringsversioner.  

Sideløbende arbejder Rigsarkivet på at tilsvarende regler for arkivering af geodata bliver implementeret i 

det europæiske E-ARK-projekt (se 3.2). Dette vil være en stor styrke, eftersom bevaring af geodata er et så 

specialiseret felt, at arkiverne er nødt til at arbejde tæt sammen om opgaven. 

4.2 PDF og PDF/A 

En optælling af de digitale dokumenter, som i de senere år er afleveret til Rigsarkivet, viser, at ca. 14 % af 

dokumenterne oprindeligt var PDF-dokumenter. Der ville således have været en pæn reduktion i 

konverteringsudgifterne for myndighederne, hvis PDF-dokumenterne kunne afleveres til Rigsarkivet, som 

de er, uden først at skulle konverteres til TIFF.   

Der har imidlertid ikke været ændringer i omverdenens håndtering eller understøttelse af PDF og PDF/A, 

som ændrer på Rigsarkivets vurdering af formaterne til bevaringsformål. Den største udfordring er og bliver 

formaternes store kompleksitet samt manglende eller utilstrækkelig mulighed for validering, dvs. kontrol 

af, at et dokument lever op til dokumentformatets specifikationer. Validering er en forudsætning for, at 

Rigsarkivet kan overtage ansvaret for bevaring og fremtidige migreringer af dokumenterne.  

I øjeblikket er det europæiske Preforma-projekt, hvor det svenske rigsarkiv spiller en central rolle, i færd 

med at udvikle en open source validator, som udover at teste for overholdelse af selve PDF/A standarden, 

tester for nogle af de mere basale og dermed mere udbredte fejltyper som optræder i PDF som overordnet 

format. 

Den første prototype af et valideringsværktøj er nu frigivet, men funktionaliteten er indtil videre meget 

begrænset. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor meget en endelig validator vil kunne teste, og det er 

ikke muligt at sige noget om, hvor lang tid en fuldstændig test af et dokument vil komme til at tage. 

4.3 Formater for forskningsdata 

Der er i løbet af 2015 udarbejdet en ny vejledning om aflevering af visse typer af forskningsdata, som er 

lagt ud på Rigsarkivets hjemmeside. Der er ikke sket store ændringer hvad angår de krav, der stilles til 

dokumentationen af data, dog er det nu obligatorisk for forskeren at beskrive sammenhængen mellem alle 

afleverede datafiler og mulighederne for sammenfletninger, dvs. strukturelle metadata. Der er sket nye 

tiltag i forhold til godkendte afleveringsformater. Data må som udgangspunkt kun være i ét format, knyttet 

til statistikprogrammerne SAS, STATA eller SPSS (med mindre andet aftales). 
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Der arbejdes nu på en ny afleveringsbekendtgørelse, som vil stille mere specifikke krav til hele 

afleveringspakken, inkl. afleveringsformater. Målet er, at der skal ske en mere ensartet behandling af data, 

uanset om de stammer fra forvaltningens it-systemer eller forskningsprojekter.  Blandt de nye tiltag er, at 

arkivskaberen skal dokumentere data mere fyldestgørende, end tilfældet er i dag, for at løfte kvaliteten af 

langtidsbevaring, oparbejdning og formidling af forskningsdata. Dette vil på længere sigt også spare 

ressourcer hos Rigsarkivet. 

5 Løbende bevaringsplanlægning og periodiske migreringer til nyt 

bevaringsformat  

En sikker bevaring af digitale arkivalier forudsætter, at Rigsarkivet overvåger bevaringen og løbende 

vurderer, hvilke lagringsmedier og lagringsløsninger, der skal anvendes, samt hvornår det er nødvendigt at 

foretage migreringer til nye medier eller nye formater. 

5.1 Mediestrategi og mediemonitorering 

Rigsarkivets bitbevaringsstrategi er baseret på distribueret digital bevaring, hvor data findes i flere identiske 

eksemplarer på flere forskellige medietyper, teknologier, og på flere forskellige geografiske placeringer. 

Rigsarkivet har i en årrække brugt DVD som offline lagringsmedie til to eksemplarer, men de stigende 

datamængder har ført til, at brugen af DVD nu er blevet erstattet med hhv. LTO bånd og BluRay diske. Som 

en del af bitbevaringsstrategien foretager Rigsarkivet løbende monitorering af tilstanden af medierne i 

samlingen for at sikre, at de er egnede til bitbevaring. Ibrugtagningen af de nye medier betyder, at der skal 

etableres nye procederer for monitorering og test af medierne.  

Fælles for de nye bevaringsmedier er, at datadensiteten øges. Det er en fordel i forhold til de stigende 

datamænger, men det udgør samtidig en øget bevaringsrisiko, fordi samlingen er mere følsom, forstået på 

den måde, at hvis ét medie nedbrydes, så det ikke længere er egnet til bitbevaring, påvirkes en 

forholdsmæssig stor del af samlingen. 

BluRay diske er optiske medier, der i opbygning og materialer næsten er identiske med DVDer. Fysisk er der 

altså samme nedbrydningsrisiko for BluRay som for DVDer. Den største forskel mellem de to medietyper er 

den laser, der bruges til at skrive og læse data. BluRay bruger en blå laser med en kortere bølgelængde og 

mindre diameter end den røde laser, som bruges til DVDer, hvilket betyder at BluRay diske kan indeholde 

ca. 5 gange så meget data som en DVD.  

LTO bånd er et magnetisk medie, der basalt set består af en base, som er belagt med en emulsion, der 

indeholder magnetiske partikler. De materialer, der bruges til at producere LTO bånd, er forholdsvis stabile. 

Derfor forventes det, at båndene nedbrydes langsomt, så længe de opbevares i et fornuftigt klima og ikke 

læses unødvendigt ofte. Teknologisk forældelse er en lige så stor risiko som fysisk nedbrydning af 

medierne. Mediet siges generelt at have en levetid på 10-30 år og flere hundrede gennemspilninger, mens 

læsere til båndene ikke nødvendigvis er nemt tilgængelige i så lang tid. Selvom LTO bånd er lavet af gode 

materialer, nedbrydes de over tid. De væsentligste risici i forhold til fysisk nedbrydning relaterer sig til tab 

eller ændringer i magnetismen og nedbrydning af baselaget og/eller bindemidlet i emulsionen. Den største 

risiko for nedbrydning opstår ved håndtering, mounting og læsning af båndene. Her kan udefrakommende 
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faktorer som støv, fugt, stød etc. påvirke båndenes tilstand. Så længe båndene håndteres forholdsvis 

sjældent og kun i sikre miljøer, er risikoen imidlertid lille.   

5.2 Infrastrukturprojektet 

Af rammeaftalen med Kulturministeriet for perioden 2013-16 fremgår, at Rigsarkivets fremtidige behov for 

bevaringsinfrastruktur, digital lagerkapacitet og organisation kortlægges i 2015. En arbejdsgruppe har 

derfor arbejdet med at vurdere, hvilke krav Rigsarkivets bevaringssystem vil skulle opfylde i de kommende 

år, og med at opstille scenarier for, hvorledes disse krav kan opfyldes. Projektets foreløbige resultater tyder 

på, at Rigsarkivet som følge af den fortsatte digitalisering af samfundet kan opleve en ganske stor vækst i 

den digitale samling. Dette udfordrer de eksisterende systemer, både i forhold til lagringsmedier, kapacitet 

og processer. Arbejdsgruppen peger endvidere på behovet for, at bevaringsopgaven forankres bredt i 

Rigsarkivets organisation med involvering af såvel forretning som it-udvikling og it-drift.  

6 Tilgængeliggørelse af data i arkiveringsversioner  

6.1 Status  

Med tilgængeliggørelsesprogrammet Sofia kan man søge i arkiveringsversioner af it-systemer, afleveret til 

Rigsarkivet, og derved blive klogere på, hvad it-systemerne indeholder. Brugerne kan tilgå Sofia fra 

Rigsarkivets læsesale rundt om i landet. Derudover har Rigsarkivet udviklet Sofia på nettet – også kaldet 

WebSofia – der, som navnet antyder, gør det muligt at bruge Sofias funktionaliteter online. 

I skrivende stund er der ikke adgang til WebSofia. Indtil det bliver muligt igen vil brugerne fortsat have 

adgang til Sofia på Rigsarkivets læsesale. Derudover kan man bestille en kopi af de data, som Rigsarkivet 

har modtaget. Langt de fleste data i arkiveringsversioner rummer dog følsomme persondata. Det betyder, 

at man som bruger skal søge om Datatilsynets tilladelse. Ved ansøgning om adgang til data i Rigsarkivet, 

modtager brugeren oplysning, om der er behov for at søge Datatilsynet om tilladelse til at få adgang til 

data.    

Arkiveringsversioner uden følsomme persondata er frit tilgængelige efter 20 år, og arkiveringsversioner 

med følsomme persondata er frit tilgængelige for brugere efter 75 år. På Rigsarkivets læsesale findes 

opdaterede lister over frit tilgængelige data i arkiveringsversioner.  Brugere kan få ekstra hjælp til at 

foretage opslag i arkiveringsversioner mod betaling. 

7 Samarbejdsrelationer og internationale indtryk  

7.1 Samarbejdsrelationer – NORDIG, OPF, DLM mv.  

Digital bevaring er et komplekst og videnstungt område. Rigsarkivet prioriterer derfor både nationalt og 

internationalt samarbejde højt.  Internationalt er Rigsarkivet blandt andet medlem af OPF (Open 

Preservation Foundation) og DLM Forum (Document Lifecycle Managment), og har siden foråret 2015 

været repræsenteret i bestyrelsen for sidstnævnte.  

Derudover har Rigsarkivet traditionelt et godt og tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande. 
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7.2 Nordiske arkivdage 

Rigsarkivet var i maj 2015 vært for Nordiske Arkivdage, som afholdes hvert tredje år. Mere end 250 

professionelle arkivfolk fra de nordiske lande var sammen i tre dage for at inspirere hinanden og drøfte 

arkivfaglige spørgsmål, udfordringer og muligheder. 

Forholdet mellem arkiver og forvaltning blev drøftet i en todages session med mange spændende oplæg. 

Her blev blandt andet drøftet emner som dokumentfangst fra e-post (Norge), arkivets tilsyn med 

myndighedernes sagsdannelse som kontrol og vejledning (Island), digital arkivstrategi (Sverige) og 

procesbaseret bevaringsvurdering (Norge). 

Fra det danske rigsarkiv bidrog Mette Hall-Andersen med et oplæg om anmeldelser og kvalitetssikring, hvor 

hun diskuterede konsekvenserne af, at Rigsarkivet påvirker myndighedernes sagsdannelse. På baggrund af 

en analyse af ”arkivlogik” og ”forvaltningslogik” præsenterede Else Hansen Rigsarkivets konference-, 

kursus- og netværksinitiativer. 

Nordiske Arkivdage havde en række andre sessioner om blandt andet formidling, sikring, crowdsourcing og 

forskning med danske oplæg i flere sessioner. 

Nordiske Arkivdage blev åbnet af Flemming Møller Mortensen, formand for Folketingets Kulturudvalg. Han 

efterlyste en mere aktiv tilstedeværelse i den offentlige debat fra arkivernes side. Professor Peter Blume 

talte om ”Retten til at blive glemt/Pligten til at huske” som en balance mellem beskyttelse af den enkelte 

og samfundets behov for fælles erindring. 

Program og præsentationer kan ses på www.nordiskearkivdage2015.dk 

7.3 Deltagelse i samarbejdsorganer ang. datamanagement/forskningsdata  

I starten af 2015 blev der lanceret en national strategi for forskningsdata management.  Strategien var 

udarbejdet i regi af DEIC4 og DEFF5 med deltagelse af universiteterne og bevaringsinstitutionerne, herunder 

Rigsarkivet.  Formålet med strategien er at sikre ”Danmark bedre og mere konkurrencedygtig forskning 

gennem effektiv opsamling, sikring, formidling og genbrug af relevante forskningsdata”. I kølvandet på 

strategien blev der iværksat en række initiativer, som skal fremme dette formål. Et af initiativer er 

nedsættelse af et Nationalt Data Management Forum. Forummet består af ca. 30 deltagere fra 

universiteterne og bevaringsinstitutioner, som skal komme med konkrete forslag til projekter, som kan 

sikre en bedre udnyttelse af forskningsdata. Forummet startede sit arbejde i august måned, hvor der blev 

arbejdet på en fælles forståelse af området samt en vision for hvilke mål, der skal være opfyldt i 2018, når 

forummets beskikkelse ophører. Rigsarkivet deltager med to medlemmer samt et enkelt medlem i 

styregruppen. 

Der er deadline for indkaldelse af projekter i februar 2016 og Rigsarkivet forventer at byde ind med et 

projekt om læringsmål for datamanagement i relation til i første omgang sundhedsvidenskab og humaniora 

i samarbejde med blandt andet Københavns og Aalborg Universitet. Endvidere forventer Rigsarkivet at 

4
DEIC=Danish e-Infrastructure Cooperation 

5
DEFF=Danmarks elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 

http://www.nordiskearkivdage2015.dk
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deltage med oplæg i et ”train the trainer”-kursus for forummet, hvor viden om arkivering og genbrug af 

forskningsdata vil være i centrum. 

7.4 4C - Collaboration to Clarify the Costs of Curation 

Collaboration to Clarify the Costs of Curation (4C) var et toårigt europæisk projekt, som løb fra 2013 til 

2015. Projektet var af typen ”Coordination and support actions”, hvilket betyder, at bevillingen ikke gives til 

egentlig forskning men til koordinering og opbygning af netværk. 4C bestod af 13 partnere fra syv 

forskellige lande. Projektets partnere kom fra forskellige typer af organisationer, nemlig 

bevaringsinstitutioner, private firmaer, paraplyorganisationer og forskningsinstitutioner. Alle havde en 

fælles interesse i at få bedre styr på økonomien ved digital bevaring og gøre deres bevaring mere 

omkostningseffektiv samt at opdage nye finansieringsmuligheder og indtægtskilder. 

4Cs hovedformål var at opbygge et netværk af interessenter og at systematisere og formidle allerede 

eksisterende forskning inden for området. 4Cs delformål var at standardisere området ved at introducere 

en terminologi og en referencemodel (à la OAIS), samt at skabe en række værktøjer, som kan bidrage til at 

operationalisere aktiviteter, der har til formål at investere mere effektivt i digital bevaring. 

Projektets vigtigste produkt er derfor en platform, The Curation Costs Exchange , hvor al viden om 

økonomien ved digital bevaring er samlet og hvor interessenter kan udveksle oplysninger om egne 

omkostninger (Cost Comparison Tool). Denne platform indeholder en terminologi og en referencemodel, 

som har til formål at etablere en fælles forståelse og kommunikation inden for området. Platformen 

indeholder ligeledes værktøjer, der hjælper bevaringsinstitutionen til at analysere og få et overblik over 

økonomien ved digital bevaring (Business Model Canvas) og til i sidste ende at lave en plan for, hvordan en 

bevaringsinstitution bedst kan effektivisere sine aktiviteter og tiltrække den langsigtede finansiering, der er 

nødvendig for at gøre bevaring sikker, billig og kvalitativ (Digital Curation Sustainability Model).  

Driften af Curation Exchange platformen er overtaget af et samarbejde mellem en række 

interesseorganisationer inden for digital bevaring: Digital Preservation Coalition (DPC), Nestor, KEEP 

Solutions og det hollandske NCDD (Netherlands Coalition for Digital Preservation). Samtidig får de ansvaret 

for at opretholde det netværk af personer og organisationer med interesse i bevaringsøkonomi, som er 

blevet stablet på benene under projektet. Det betyder, at det arbejde som projektet har startet, kan leve 

videre efter projektets afslutning. 

Curation Cost Exchange og de øvrige værktøjer og ressourcer findes på http://www.curationexchange.org/ 

7.5 E-arkivprojekter i Norge og Sverige 

Et særdeles interessant træk i samspillet mellem arkiv og forvaltning i vores skandinaviske nabolande er, at 

man i både Sverige og Norge i øjeblikket arbejder med at etablere et digitalt mellemarkiv. Mellemarkivet er 

tænkt som en facilitet, som skal modtage og bevare arkivmateriale fra myndighederne, inden det overføres 

til langtidsbevaring. Mellemarkivet skal fungere som en fællesoffentlig tjeneste, der både sikrer en 

samfundsøkonomisk besparelse og servicerer såvel myndigheder som borgere i forbindelse med 

administrativ og retlig brug af materialet. Mellemarkivet skal ligeledes sørge for, at rigsarkiverne modtager 

mere bevaringsværdigt materiale, end de gør i dag, samt at disse arkivalier er af højere kvalitet. 

I Sverige er beslutningen om etablering af et mellemarkiv truffet, og de første syv myndigheder forventes at 

tage løsningen i brug i 2015-16. I Norge har Riksarkivet i 2015 udgivet en rapport om de mulige gevinster 

http://www.curationexchange.org/
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-

ved at indføre et fælles e-arkiv i den offentlige forvaltning og har på den baggrund foreslået et pilotprojekt 

med tre-fire statslige myndigheder.  

Rapporter om mellemarkivløsningerne fra både Norge og Sverige peger på en række juridiske, 

organisatoriske og tekniske udfordringer, som skal løses, før et mellemarkiv kan etableres. Centralt i den 

forbindelse står databeskyttelseslovgivningen, idet det blandt andet skal sikres, at der ikke kan søges på 

tværs i det arkiverede materiale fra forskellige myndigheder. Mellemarkivet skal endvidere konstrueres på 

en måde, så den tekniske leverandør af løsningen, som i Sverige er Statens servicecenter, ikke overtager 

ejerskabet til arkivalierne.  

I Sverige har myndighederne ikke pligt til at aflevere til rigsarkivet, før de selv ønsker det. Dette betyder, at 

myndighederne selv må udvikle forskellige løsninger til at sikre bevaringen af materialet, så længe som det 

er i deres varetægt. I Norge er der krav om deponering af digitalt skabte arkivalier. Det norske rigsarkiv 

vurderer, at der p.t. er et efterslæb fra perioden 1995-2014 på næsten 7.000 udtræk af data fra it-systemer, 

som ikke er blevet deponeret.  I begge tilfælde er det vurderingen, at der vil være en væsentlig 

samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre, at myndighederne ikke skal udvikle og vedligeholde egne e

arkivløsninger og at bevaringsværdigt materiale løbende kan overføres til arkiv. 

I dansk kontekst er situationen og dermed udfordringerne på mange punkter anderledes end i vores 

nabolande. En central argumentation for behovet for et mellemarkiv i Norge er eksempelvis, at der 

eksisterer ovennævnte efterslæb af data i den offentlige forvaltning, som burde have været afleveret til 

arkiv. Et sådant efterslæb findes ikke i tilnærmelsesvis samme grad i Danmark, hvor der i mange år har 

været fokus på behovet for hyppige afleveringer af data. I Sverige er bevaring af data principielt 

myndighedernes eget ansvar, og myndighederne har derfor behov for hjælp til at finde ensartede 

løsninger. I Danmark har Rigsarkivet derimod fastsat en bestemt bevaringsstandard, som skal følges for alle 

bevaringsværdige offentlige data. 

En business case for et eventuelt dansk mellemarkivprojekt skulle derfor på en række punkter baseres på 

andre parametre end dem, der har båret udviklingen i Norge og Sverige. Der er imidlertid ingen tvivl om, at 

et tilbud til myndighederne om at kunne levere data til et mellemarkiv i arkivformater, men således at data 

og dokumenter fortsat er til rådighed så længe, som der er administrativt behov herfor, ville være 

interessant for mange myndigheder. Også i Danmark vil der dog være en række udfordringer, specielt 

juridiske, der skal imødegås. 

7.6 EU projekter om digital arkivering 

Der er en lille håndfuld EU-projekter om digital bevaring i gang udover E-ARK, som er beskrevet separat 

under punkt 3.2. Projekterne forsøger på forskellige måder at indfange lidt mere utraditionelle arkivalier i 

en mere og mere flygtig og kontekstafhængig digital virkelighed. Der er generelt fokus på udfordringer, der 

ligger udenfor de traditionelle kulturarvsinstitutioners arbejde, og der arbejdes med digital bevaring på nye 

måder i et meget bredere felt end tidligere.  

PERICLES projektet6 undersøger, hvordan man sikrer at digital information forbliver tilgængelig i et miljø, 

der kontinuertligt forandres. Det særlige ved projektet er, at der fokuseres på andet og mere end blot de 

teknologiske aspekter.  Faktorer som semantik, diskurser, faglig praksis/normer og det omkringliggende 

6
http://pericles-project.eu/

http://pericles-project.eu/
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samfund tages i betragtning. ForgetIT7 arbejder for at forbedre forholdene for digital bevaring hos private 

personer og organisationer. Projektet DuraArK8 arbejder med digital bevaring inden for arkitekturens 

verden og har til formål at udvikle metoder til langtidsbevaring af arkitektonisk og bygningsrelateret 

materiale. DIACHRON9 beskæftiger sig med evolution, arkivering, proveniens, annotering, henvisninger og 

datakvalitet i forbindelse med Linked Open Data og moderne databasesystemer. THOR10 arbejder med 

forskningsdata og forskningsdata management og har som mål at skabe integration mellem artikler, data 

og forskere på tværs af forskningens livscyklus. 

Den utraditionelle tilgang til digital bevaring findes også i nyligt afsluttede EU-projekter, hvor ENSURE11 og 

TIMBUS12 har arbejdet med bevaring af kommercielle data og forretningsprocesser, mens ARCOMEM13 

søgte at finde en løsning på, hvordan man opsamler bevaringsværdig information, der undgår de 

traditionelle kommunikationskanaler, fx via de sociale medier. 

Det interessante for Rigsarkivet er, at projekterne har det til fælles, at de, udover at bevare selve det 

digitale objekt, forsøger at bevare og formidle den kontekst i hvilken det digitale objekt blev skabt samt 

dets relationer til andre kilder. Formålet er at gøre arkivalier mere forståelige og anvendelige ved at sætte 

dem ind i en sammenhæng. De teknologier, som er udviklet til at sammenknytte de digitale objekter og 

deres kontekst, er alle en del af konceptet om Linked (Open) Data. Efterhånden som 

formidlingsdimensionen bliver stadig vigtigere i den digitale bevaring, er der klart grund til fortsat at holde 

øje med udviklingen på området.  

7
http://www.forgetit-project.eu/

8
http://duraark.eu/

9
http://www.diachron-fp7.eu/

10
http://project-thor.eu/

11
http://ensure-fp7-plone.fe.up.pt/site

12
http://timbusproject.net/

13
http://www.arcomem.eu/

8 Fokusområder for Rigsarkivets vidensindhentning i 2016 
Blandt de emner, som Rigsarkivet vil arbejde med målrettet at indhente viden om i 2016, kan nævnes:  

• Hvad kan hindre og hvad kan tilskynde private arkivskaber til at indgå bevaringsaftaler?  

• EU-projekter, herunder E-ARK-projektet samt Preforma-projektet og de validatorer til TIFF og 

PDF/A, som udvikles i dette regi 

• Den nye digitaliseringsstrategi og digitaliseringen generelt 

• Informationsflow i den offentlige forvaltning  

• Systematisk opsamling af viden om, hvilke typer af forskningsdata, som findes, på baggrund af 

Rigsarkivets nye regler om anmeldelse af forskningsdata, som forventes at træde i kraft i 2016.  

• Ny viden om statslige myndigheders brug af ESDH-systemer, baseret på det nye tilsyn med ESDH-

systemer, som blev etableret med de nuværende regler for anmeldelse og godkendelse af statslige 

myndigheders it-systemer. 

• DLM Forum og den internationale udvikling generelt, herunder i de andre nordiske lande 

http://www.forgetit-project.eu/
http://duraark.eu/
http://www.diachron-fp7.eu/
http://ensure-fp7-plone.fe.up.pt/site
http://timbusproject.net/
http://www.arcomem.eu/
http://project-thor.eu/
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