
1/17

Veivalg framover

Thomas Sødring
tsodring@oslomet.no

99570472
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Det er overraskende hvor mange forskjellige 
meninger det er om hva som ligger i begrepet 

arkivering
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Kjernen i arkivering

Verdi som bevis

 Integritet 
 Autentisitet

Referanse

Proveniens 

Struktur

Stabilitet

Kontekst 
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Hva er Noark?
● Hovedmålene med 

Noark må være at 
arkivmaterialet 
– har verdi som bevis
– kan trekkes ut og lagres 

på en kostnadseffektiv 
måte

arkiv

arkivdel

mappe

registrering

dokument
beskrivelse

dokument
objekt

Elektronisk
dokument

klassifikasjon

klasse
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“Problemet” med Noark er at alle ser på det 
som endestasjonen, ikke utgangspunktet til en 

spennende metadatareise
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And so my fellow archivists. 

Ask not what your recordkeeping 
standard can do for you, but what 
you can do for your recordkeeping 
standard.



Myter om Noark

● For mye papirtankegang
– Du ser på arkivdokument, ikke arkivstruktur

● Standarden definerer for mye
– Noark 4 gjorde det, Noark 5 er enklere

● Hva kan arkivarer egentlig om digitale systemer
– Hva kan IT-folk om arkiv?

● For vanskelig for fagsystemer
– Tja, i hvert fall dyrt

● Fungerer ikke i distribuerte miljøer
– Fikk du ikke med deg at den var konseptuell?
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Svakheten med Noark?

Noark er utydelig på hvilken 
problemstilling den egentlig 

skal løse ...
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Er Noark en danning- eller 
bevaringskjerne?

Det er to forskjellige utgangspunkter 
med tanke på funksjonalitet
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Hvis Noark skal brukes av fagsystem 

Danning eller bevaring?
Hvor er metadataene?

Hvordan håndtere andre strukturer?
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Trenger vi sentralisert arkiv?

Trenger vi en arkivstruktur?

Trenger vi en arkivstandard?
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Om vi ikke hadde Noark ...

● Antall bevarte 
datauttrekk utgjør ca. 
430 på 30 år

● Av totalt 666 
fagsystemer i Oslo 
kommune er det kun få 
som støtter å lage 
uttrekk

● Riksrevisjonens rapport om kommunale 
arkiv (2010) 

'kunnskapen om de tekniske 
forutsetningene for elektronisk 

lagring er ikke til stede verken hos 
produsentene av datasystemene, hos 

de driftsansvarlige hos 
arkivskaperne eller hos de ansvarlige 

for informasjons- og dokument- 
forvaltningen'
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Andre måter å tenke arkivering på?
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Semantiske uttrekk 

Tabelluttrekk

Kombinasjoner
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Det er feil å sammenligne Noark på 
sitt verste med tabelluttrekk på sitt 

beste ...
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Der du har et interoperabilitets 
problem har du ofte et arkiv 

problem ...
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To råd. 

Community-tilnærmingen 
– se utover, ikke innover

Ref. tjenestegrensesnittprosjektet

Samkjør og ha innflytelse på 
Moreq**** 
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