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Del 1: XML som langtidsbevaringsstrategi 

I den følgende teksten vil jeg redegjøre for hva XML er, hva det (kan) brukes til, og 

hvordan det kan brukes. Jeg finner grunn til å forstå XML hovedsakelig ut fra hvordan 

XML brukes i arkivbevaringsarbeidet, selv om XML generelt har et stort bruksområde. 

Derfor vil jeg beskrive XML som del av den norske strategien for langtidsbevaring av 

arkivmateriale, og samtidig forsøke å si noe om hva denne strategien går ut på i sin 

helhet. Da er det naturlig også å beskrive arkivbevaringsstrategier generelt, så vel som 

hvilke fordeler og ulemper de ulike strategiene har, eller forventes å ha. 

 

I 2009 skrev Kultur- og kirkedepartementet i St.meld. nr. 24, "Nasjonal strategi for digital 

bevaring og formidling av kulturarv", at arkivmateriale som skapes i dag, både i offentlig 

forvaltning og i private virksomheter, i overveiende grad blir til i digital form (s. 33). 

Dette gjelder fortsatt. I tillegg har den teknologiske utviklingen ført til stor variasjon i de 

digitale arkivsystemene, særlig systemer som brukes til å håndtere informasjon i mer eller 

mindre strukturert format (Strand 2013 s. 31). Dette gjør det ekstra utfordrende å 

langtidslagre og -bevare informasjonen. Når en voksende andel av den norske (og 

internasjonale) kulturarven er "født digital", altså aldri har eksistert i noen annen form enn 

den digitale, må vi lage systemer som også muliggjør bevaring i digital form i arkivene i 

depotinstitusjonene (Strand 2013 s. 30). Samtidig må dataene vi bevarer lagres slik at 

deres troverdighet ikke kompromitteres. Vi må kunne ha tillit til at dataene er det de gir 

seg ut for å være, at de er komplette og at de ikke har vært utsatt for uautoriserte 

endringer.  

 

Den eneste måten man kan bevare digital informasjon på i et langtidsperspektiv, er å 

sørge for bevaring av den i to år, deretter i to nye år, deretter i to nye år, og så videre (inn 

i evigheten) (Duranti 2013, samtale 26. september). Selv om en slik etappevis tilnærming 

kan synes overkommelig nok, er utfordringene store. Det finnes en rekke 

langtidsbevaringsstrategier for digitale data, fra utskrift på papir og kopiering til 

mikrofilm, til bevaring av den teknologien som dataene oppsto i. Noen argumenterer for å 

opprette egne museer for maskin- og programvare, for slik å sikre tilgangen til 

informasjonen også i fremtiden (von Suchodoletz 2013), mens andre mener at dette vil 

være for krevende å få til i praksis (Groven, Ølnes, Abie, & Fretland 2008 s. 17). 
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Datateknologiens utvikling gir oss stadig nye muligheter på de fleste områder, men 

bevaringsdiskusjonen de senere år har hovedsakelig fokusert på emulerings- og 

migreringsteknikker (Thibodeau 2002
1
). I standarden ISO 13008:2012, trekker The 

International Organization for Standardization (ISO) frem konvertering og migrering som 

nødvendig for langtidsbevaring av informasjon: "With the rapid pace of technological 

change, many records in digital form will, at some point, need to be converted from one 

format to another, or migrated from one system to another to ensure their continued 

accessibility and processability." Det påpekes samtidig at også andre teknikker er mulige 

eller under utvikling: "This is not to suggest that conversion and migration are the only 

approaches to preserving digital records. Other methods, such as emulation, do exist or 

are under development. Conversion and migration are, however, two of the more 

prevalent methods of digital preservation at this time." (International Organization for 

Standardization 2012 s. v). 

 

Forståelsen av de ulike begrepene er gjerne prisgitt den konteksten de brukes i, i tillegg til 

fagorienteringen og kompetansen til personene som bruker begrepene. Begrepet 

migrering, brukt i arkivsammenheng, impliserer flytting av informasjon, men gis gjerne 

en flertydig betydning når det både brukes for å beskrive transformering (konvertering) av 

informasjonen og kloning av den, dvs. der det skapes en identisk reproduksjon av 

informasjonen (Riksarkivet 2010 s. 7). Ifølge Duranti (2010 s. 83) innebærer migrering å 

generere en reproduksjon av dataene som skal bevares, og samtidig endre 

konfigurasjonen av og formatet som dataene opprinnelig hadde. Slik kan man med 

moderne teknologi gjøre bruk av dataene og informasjonen også i fremtiden (Thibodeau 

2002). Migrering kan sies å være en objektsentrisk bevaringsstrategi, der det er det 

digitale objektet i seg selv, mer enn systemet som objektet ble skapt og brukt i, som er 

gjenstand for bevaringsinnsatsen (Carroll, Farr, Hornsby, & Ranker 2011 s. 77). 

Hensikten er å sikre at maskin- og programvareutviklingen ikke negativt påvirker 

dataenes tilgjengelighet på sikt, og egner seg gjerne godt til langtidsbevaring av objekter 

med lite dynamikk og interaktivitet og stor grad av konformitet, f.eks. virksomhets- og 

myndighetsarkiver (Carroll et al. 2007 s. 77).  

 

                                                
1
 Thibodeaus artikkel er fra 2002, men en stor del av langtidsbevaringsdiskusjonen synes fortsatt, over 10 år 

senere, å dreie seg om disse to teknikkene. 
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Kritikken av migrering som langtidsbevaringsstrategi har stort sett handlet om hvilke 

konsekvenser det vil ha for forståelsen av dataene å ta dem ut av det miljøet de ble skapt 

og brukt i, at migrering og konvertering krever konstant oppmerksomhet, og at bruken av 

slike data kan være vanskelig, altså at brukerterskelen er høy (muligens for høy). Det 

følger at andre teknikker, f.eks. emulering, regnes som mer fordelaktige. Emulering 

forsøker å bevare muligheten til å bruke utgått programvare ved å gjenskape det 

opprinnelige tekniske miljøet som programvaren fungerte i, f.eks. gjennom bevaring av 

opprinnelige kildekode og spesifikasjoner (Thibodeau 2002). Slik kan man, i alle fall i 

teorien, gjenskape dataene og informasjonen som den opprinnelige programvaren holdt. 

Ifølge OAIS-modellen/-standarden vil behovet for å bevare multimedieelementer og det 

teknologiske samspillet, så vel som dataene, øke i takt med den teknologiske utviklingens 

fremskritt, altså at "the look and feel of the original presentation of the information" i 

større og større grad vil måtte bevares fremover (The Consultative Committee for Space 

Data Systems [CCSDS] 2012 s. 2-5). Langtidsbevaringen utfordres særlig der dette er 

leverandør-/systemspesifikke elementer fordi programvare videreutvikles, gamle 

versjoner blir umulige å gjenskape og rettighetsproblemer lett kan oppstå.  

 

Arkivmyndighetene i Norge har valgt migrering og bruk av XML som 

langtidsbevaringsstrategi for offentlige arkiver (myndighetsarkiver) (se f.eks. Noark 5-

standarden). Riksarkivet tar utgangspunkt i at migrering som langtidsbevaringsstrategi 

alltid innebærer en forandring av informasjonen (Riksarkivet 2010 s. 7). Fordi man endrer 

dataene, og fordi presentasjonen av informasjonen uunngåelig blir annerledes enn den 

opprinnelig var, så må man akseptere at man også mister noe når man bevarer ved å 

migrere; "[…] migration always involves some measure of loss." (Duranti 2010 s. 83). 

Hva som er akseptable tap, vil variere med hvilken type data/informasjon det er snakk 

om, men vil også avhenge av hvordan dataene/informasjonen er ment å skulle brukes 

videre. Toleranse for tap av informasjon og de resulterende feil eller unøyaktigheter i 

data-/informasjonsgrunnlaget, vil altså variere med hvordan dataene og informasjonen er 

ment brukt på senere tidspunkter (Conway 2011 s. 299). Bruksorienterte 

kvalitetsvurderinger vil imidlertid alltid være subjektive og ufullstendige, og man kan 

påstå at (den opplevde) data-/informasjonskvaliteten aldri vil kunne fikseres til det 

digitale objektet eller det digitale innholdet (Conway 2011 s. 299). Fra et arkivfaglig 

ståsted synes det imidlertid klart at hvis informasjonen mister sin autentisitet og integritet, 

er det snakk om uakseptable tap. Mens migrering sies å sikre tilgjengelighet til dataene 
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gjennom uendelige teknologiskifter, er det ikke utenkelig at migreringsstrategiens 

objektsentrisitet i mange tilfeller vil bli for smal for arkivenes formål, og mål (Carroll et 

al. 2007 s. 78). Spørsmålet blir dermed om man ved bruk av migrering som 

langtidsbevaringsstrategi bevarer dataene, men ikke informasjonen, og om dette er 

akseptabelt. Samtidig mener mange at det likevel er mulig å sikre den digitale 

informasjonen, samt dennes autentisitet og integritet, i et langtidsperspektiv, hvis man 

sørger for at det man gjør med informasjonen følger faste, gjerne standardiserte, 

prosedyrer, og at det som gjøres også gis tilstrekkelige beskrivelser (Duranti 2001 s. 46). 

Et arkivobjekt som har gått gjennom en migreringsprosess vil være endret i form, men det 

betyr ikke automatisk at informasjonsinnholdet og de metadataene som knytter dette 

innholdet til en større kontekst, er påvirket (Riksarkivet 2010 s. 7).  

 

Uavhengig av hvilken bevaringsstrategi man velger, vil enhver strategi som baserer seg 

på spesifikk programvare kun skyve bevaringsutfordringene fremover i tid, muligens på 

bekostning av å forsøke å finne mer langsiktige løsninger. Dette gjelder særlig der man tar 

sikte på å bevare eller på annen måte gjøre dataene og informasjonen avhengig av 

proprietær programvare. Proprietær programvare kan dermed muligens forventes å være 

mer forgjengelig enn fri programvare. Det samme kan gjerne sies om standarder 

(Moderniseringsdepartementet 2005 s. 10). Det grunnleggende prinsippet i den norske (så 

vel som f.eks. i den danske) bevaringsstrategien, er altså at data skal lagres i 

teknologiuavhengig format (Strand 2013 s. 19), og at det er IT-systemets data som blir 

avlevert til depot, ikke IT-systemets søkeskjermbilder og systemkode (Egeland 2013 s. 

110). I tillegg til selve dataene avleveres også beskrivelser av (metadata om) hvilke data 

arkivmaterialet består av, og hvilken kontekst det ble skapt og brukt i (Egeland 2013 s. 

110). Hvilken informasjon som går tapt i migreringsprosessen, altså når dataene løsrives 

fra og gjøres uavhengig av opprinnelsessystemet, skal, i alle fall i Norge, også 

dokumenteres med metadata (ABM-skrift 43 s. 10). Innenfor den norske 

migreringsstrategien har man en generell migreringsmetode for databaser og elektroniske 

registre
2
, og metoder for avlevering av data skapt i Noark-godkjente systemer

3
 (ABM-

skrift 43 s. 10). Noark-avleveringer skjer ved å produsere rådatauttrekk i XML-format fra 

systemene, etter nærmere spesifikasjoner fra arkivmyndighetene. 

                                                
2
 Se besvarelsens del 2. 

3
 Se besvarelsens del 3. 
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XML (eXtensible Markup Language) er en åpen standard, og vil dermed, som antydet 

ovenfor, i utgangspunktet kunne være egnet som verktøy i langtidsbevaringsarbeidet. 

XML har flere anvendelsesområder, men brukes i hovedsak for å holde på og transportere 

data – som lagringsformat for innhold, f.eks. innhold som presenteres på web, og som 

utvekslingsformat mellom databaser og (nett)tjenester (Kristoffersen 2007 s. 343). I 

arkivsammenheng brukes XML også på forskjellige måter. I Belgia (Antwerpen) er XML 

en sentral del av arkivbevaringsstrategien eDavid, der XML brukes for å pakke sammen 

alle deler av arkivinformasjonspakken (AIP-en), altså som et innkapslingsformat, 

samtidig som det brukes som arkivformat for enkelte dokumenttyper, f.eks. e-post 

(Boudrez 2006 s. 11), og som oppbevaringsformat for metadata (Groven et al. 2008 s. 

22). Dette er ikke ulikt hvordan XML brukes i det norske bevaringsarbeidet. 

 

Informasjon som lagres i arkivene i teknologiuavhengig format, altså i rådataformat, er på 

ingen måte klart til bruk, men må gjennomgå gjenskapelsesprosesser for å kunne forstås 

på nytt (Strand 2013 s. 19). Her er XML særlig egnet fordi man lagrer dataene i et format 

som fremtidig teknologi med all sannsynlighet vil klare å gjøre bruk av (ren tekst i flate 

filer). Samtidig åpner lagring i rådataformat for store muligheter for utforming av 

spesialiserte, skreddersydde datasett til bruk i forskning (Strand 2013 s. 17 

(Riksarkivarens forord)), og muliggjør også bruk av informasjon fra de digitale arkivene 

til generell eller spesiell formidling av arkivmaterialet (Thuen 2012). Den norske 

migreringsstrategien åpner dermed bredt for (videre)bruk av arkivmateriale i depot, selv 

om brukerens behov, f.eks. brukerens forventninger om brukervennlighet, er hensyntatt i 

mindre grad enn mer systemorienterte og tekniske behov (Sødring 2013 s. 76).  

 

XML er et markeringsspråk, hvilket vil si at informasjon struktureres i elementer angitt 

med startmerker og sluttmerker (Kristoffersen 2007 s. 343). Selv om både XML og f.eks. 

HTML stammer fra ISO-standarden SGML (Standard Generalized Markup Language 

2013), har XML, til forskjell fra HTML, ingen forhåndsdefinerte elementer. Det er 

meningen at man skal definere egne (fortrinnsvis innholdsbeskrivende) elementer. Dette 

gjør XML utvidbart (extensible), og sikrer et skarpt skille mellom innhold og design 

(Kristoffersen 2007 s. 345). Utseende og design har følgelig ingen plass i XML – det er å 

holde dataene som er viktig, ikke utseendet på eller designet av visningen av dem.  
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XML-dokumenter er hierarkiske strukturer med elementer nøstet i hverandre 

(Kristoffersen 2007 s. 349). Det er viktig å tenke på dokumenter i denne sammenhengen 

som logiske enheter, fremfor som fysiske filer (Ray 2003 s. 51), fordi et XML-dokument 

kan omfatte flere komponenter som ikke nødvendigvis er lagret i den samme filen. En 

XML-fil har gjerne en prolog som definerer hvilken versjon av XML og hvilket tegnsett 

som er brukt, og deretter et hierarki av elementer (Kristoffersen 2007 s. 345). Hvert 

element er rammet inn av et startmerke og et sluttmerke, som består av et elementnavn 

omgitt av spissparenteser (Kristoffersen 2007 s. 345). Start- og sluttmerkene holder selve 

informasjonen (innholdet) mellom seg. I elementets startmerke kan man også legge til 

ekstra informasjon om elementet i form av attributter (Ray 2003 s. 59), f.eks. 

metadatainformasjon. 

 

XML-standarden stiller visse syntaktiske krav, blant annet krav til velformethet, f.eks. at 

start- og sluttmerkene samsvarer og at det kun er ett rotelement i hver fil. I tillegg kan 

man definere XML-dokumenters struktur i egne filer (dokumenter) som deretter kan 

brukes til validering av XML-filene. Man kan bruke språkene Document Type Definition 

(DTD) og XML Schema Definition (XSD) til dette, altså til å bestemme hva som er de 

lovlige rammene i et XML-dokument (Kristoffersen 2007 s. 357). F.eks. kan man i en 

DTD- eller XSD-fil bestemme hvilken datatype de ulike attributtene i XML-filen skal ha. 

En validator vil deretter sjekke at elementene i XML-filen har riktig datatype før filen 

godkjennes. Det er dette som gjøres med uttrekk fra systemer som følger spesifikasjonene 

i Noark. Noark spesifiserer uttrekkenes struktur i egne DTD- eller XSD-filer. For Noark 

4-uttrekk vil hver produserte XML-fil ha en tilhørende DTD-fil som beskriver XML-

filens struktur (ABM-skrift 43). I Noark 5 har man gått over til bruk av XSD. XSD har 

samme bruksområde som DTD, men er adskillig kraftigere (Kristoffersen 2007 s. 357). 

Hvis man ikke har slike predefinerte strukturspesifikasjoner, bør man lage dette for hvert 

enkelt system man skal migrere data fra, slik at man sikrer at dataene som avleveres for 

langtidsbevaring er så godt beskrevet at man muliggjør fremtidig bruk av dem. 

 

Da hun besøkte Oslo i september 2013, kunne professor i arkivvitenskap ved 

Universitetet i British Columbia i Vancouver i Canada, Luciana Duranti, fortelle at hun 

under et foregående besøk i Russland, var blitt spurt av en russisk arkivar hvordan man 

skriver ut en database – "How do I print a database?" – for langtidsbevaring. Durantis 

svar til den russiske arkivaren er ukjent, men hun beskrev denne hendelsen med 
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forundring: "This is still a question I get!". Man kan vanskelig skrive ut en database på 

papir, men hvis man lagrer den på en måte og i et format som det er sannsynlig at 

fremtidige generasjoners IT-verktøy kan forstå og presentere, reduseres risikoen for at 

informasjonen i databasen går tapt. 
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