
eArkiv fra idrettskrets 

til arkivdepot 
Bevaring av e-arkiv i et OAIS-basert digitalt depot 



Om prosjektet 

 

 1. Utvikle en modell for samarbeidsavtale om bevaring av e-arkiv mellom 

arkivdepot og en arkivskaper i organisasjonssektoren (Aust-Agder Idrettskrets 

arkiv som case) 

 

 2. Utvikle en metode for overføring, lagring og tilgjengeliggjøring for e-arkiv 

fra arkivskapere i organisasjonssektoren 

 



Teknisk del 

 

 Hvordan utvikle en metodikk for avlevering/overføring, langtidsbevaring, 

autentisitetssikring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt privatarkiv? 

 

 Har valgt å forholde oss til OAIS som referansemodell for et digitalt depot 

 

 Har valgt å teste ut Archivematica som implementeringsverktøy for et digitalt 

depot 

 

 

 

 



OAIS (Open Archival information System) 

 

 En referansemodell for å innlemme, lagre, administrere og bruke 

arkivmateriale i et (digitalt) depot 

 Gjort til internasjonal standard i 2003 

 Beskriver funksjoner, prosesser og informasjonsflyt med fokus på 

autentisitetssikring 

 Gir opplegg for vedlikehold i et kontrollert miljø 

 Hvert bevaringsobjekt lagres som en autonom og selvdokumenterende pakke 

med tilhørende metadata 

 Bevaringsobjektet kan være alt fra et enkelt dokument, en mappestruktur 

eller et uttrekk fra en database 

 



OAIS-modellen 



OAIS-arkivpakker 

OAIS skiller mellom tre typer arkivpakker: 

 

 SIP (Submission Information Package) er bevaringsobjektet som mottas som 

aksesjon 

 AIP (Archival Information Package) er arkivversjonen av bevaringsobjektet 

som innlemmes i det digitale depotet for bevaring 

 DIP (Dissemination Information Package) er bruksversjonen av 

bevaringsobjektet tilrettelagt for tilgjengeliggjøring 



Archivematica 

 Et system for behandling, bevaring og tilgjengeliggjøring av digitale objekter 

 Basert på OAIS-modellen 

 Fritt tilgjengelig  

 Åpen kildekode 

 Kjøres på Linux Ubuntu 

 Web-basert brukergrensesnitt 

 

“The goal of the Archivematica project is to give archivists and librarians with 

limited technical and financial capacity the tools, methodology and confidence to 

begin preserving digital information today.” 



























Erfaringer så langt 

 Archivematica enkel og billig måte å implementere et OAIS-basert digitalt 

depot 

 Litt høy brukerterskel 

 Ikke helt «ferdig». Fortsatt under utvikling 

 

 

 




