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Digital humaniora i drömmande  

spirors stad: Rapport från en  

sommarkurs  

Abstract: This travelogue tells about a trip to Oxford and the Oxford Summer 

School in the Digital Humanities 2022, 11 – 15 July. It summarises the course 

from three thematic perspectives; data structures, 2,5-dimensional digitizing of 

cultural heritage objects and combination of  data analysis with AI for a meth-

odology of how to compensate for absent information in archives.  
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”When Archives Become Digital” 
Med hjälp av stipendium från Riksbankens jubileumsfond (RJ) hade jag möj-

ligheten att vara med på Oxford Summer School in the Digital Humanities 

2022, 11 – 15 juli 2022. RJ:s satsning var en del av att stärka den svenska 

utvecklingen inom digital humaniora och har de senaste åren bidragit till att 

ett stort antal svenska forskare och doktorander har kunnat delta på kursen. 

Detta är min egen redogörelse av vistelsen i Oxford och de insikter och upp-

levelser som resan gav mig. 

Av de åtta olika kursinriktningarna  hade jag valt ”When Archives 

Become Digital” – ett tema som innefattade både digitaliserat och digitalt fött 

arkivmaterial. Precis som många andra av de svenska deltagarna som mottagit 

medel från RJ skulle jag ursprungligen ha deltagit i sommarskolan för två år 

sedan men då undervisningen under åren 2020 och 2021 endast gavs på di-

stans på grund av coronapandemin erbjöd RJ möjlighet att skjuta upp använd-

ningen av medlen.  

Detta var alltså bakgrunden till att jag under en av de varmaste sommar-

dagarna på länge klev av bussen på High Street i Oxford. Hettan och solskenet 

reflekterades av de medeltida stenbyggnaderna som jag passerade med min 

resväska mullrande över kullerstenarna. Genom smala Catte Street, förbi 

Radcliffe Camera och vidare in på Parks Road i värmen, tills jag till slut kom 

fram till Keble College (Bild 1).  
 

 
Bild 1. Keble College. 
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Utöver kursavgift och resa innefattade stipendiet även logi på denna an-

rika inrättning från 1870 – ett av de 39 autonoma colleges som finns i Oxford. 

De olika collegesammanslutningarna är en naturlig del av universitetsverk-

samheten i Oxford, liksom i andra äldre brittiska studentstäder. Med träd-

gårdsytor, bibliotek, föreläsningssalar, kök och matsal med betjäning och till 

och med en egen kyrka, utgör de flesta av dessa colleges en centralpunkt för 

studenter såväl som seniora akademiker.   

Med undantag för ett par gemensamma tillfällen följde varje kursinrikt-

ning ett schema med temaenliga föreläsningar. Huvudföreläsare för ”Digital 

Archives”-gruppen var Dr Andrew Cusworth som med både värme och kun-

skap vägledde oss under veckan. Hans gedigna erfarenhet av arkivforskning 

gav en väldigt bra grund att stå på och även då andra föreläsare intog scenen 

var han närvarande och uppmuntrade gruppmedlemmarna att identifiera vik-

tiga frågor och funderingar i anslutning till innehållet som förmedlades.  

Även om kursinnehållet täckte ett brett spektrum av infallsvinklar på äm-

net digitala arkiv var det en del som stack ut och som bidrog särskilt starkt till 

min egen vinning av kursen. Jag har försökt sammanfatta de mest spännande 

insikterna i denna text och hur kursen var berikande utifrån flera olika per-

spektiv. Dels sett utifrån min roll som arkivarie på Uppsala universitetsbib-

liotek men också i min roll som doktorand och forskare, där jag dels utvecklat 

mitt nätverk men också fått idéer till framtida forskningsfrågor och -metoder. 

Framförallt ökade förståelsen av hur forskare inom olika discipliner kan, och 

vill, använda sig av digitalt arkivmaterial, väsentligt genom kursen. Genom 

att höra om hur till exempel konsthistoriker, samhällsvetare, modehistoriker 

och litteraturvetare använde digitalt källmaterial och digitala metoder i sin 

forskning framkommer en mer konkret bild av vilka krav som kan ställas på 

digitalt arkivmaterial när det kommer till möjligheter att söka i, och bearbeta 

data på olika sätt.  

Effektiva datastrukturer och världens största 

bokhandel 
En av de mest intressanta inslagen på kursen var föreläsningen av dataexper-

ten Neil Jefferies från Bodleian Library. Han berättade om datamodellering 

och vikten av att på förhand planera och utvärdera konstruktionen av datare-

surser innan de iscensätts. Utveckling av datastrukturer aktualiserar den eviga 

frågan om behoven hos de forskare som använder arkiven som informations-

resurs och vilken typ av information de är intresserade av. I de olika samlingar 

av digitalt födda arkiv som Uppsala universitetsbibliotek ansvarar för finns 

stora mängder (potentiell) forskningsdata men forskares möjlighet att an-

vända dessa är inte bara beroende av bibliotekets förmåga att bevara dessa 

arkiv utan också tätt förknippad med vilka strukturer och format som används 

för bevarande. 

Genom workshops med programvaran Open Refine och delning av erfa-

renheter från flera olika forskningsprojekt framgick ett antal konkreta punkter 
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som kan vara viktiga att tänka på i arbetet med strukturer för digitalt fött ar-

kivmaterial. Den främsta insikten är hur viktigt det är att datamodellen är an-

passad till informationen som den ska hantera. Valet av datamodell påverkar 

vilka frågor som är möjliga att ställa till materialet.  

För forskare som vill använda data som forskningsmaterial är det också 

viktigt att det går att länka olika dataset till varandra. Detta kräver gemen-

samma identifierare hos båda seten. Identifierarna måste också vara exakt 

lika, det räcker inte med ”nästan lika”. Länkning av dataset är förstås viktiga 

för alla sammanhang som kräver ett mer omfångsrikt dataunderlag, till exem-

pel olika informationssökningar eller analyser. I sådana sammanhang är rele-

vanta och logiska datastrukturer viktiga för effektiviteten vid dataanvändning. 

Sökningar och databearbetningar får inte ta för lång tid. Genom att upprätta 

strukturer där så få länkar som möjligt måste följas för att gå igenom så lite 

data som möjligt underlättas sökeffektiviteten.   

I workshopexemplen stötte vi också på en del data som förvanskats av 

inkompatibilitet mellan olika textkodningar. Här lärde vi oss hur en del såd-

ana fall kan åtgärdas med Open Refine, som både kan användas för att söka 

upp dataposter som avviker från de övriga men också kan användas för att 

”tvätta” data från olika maskinella feltolkningar av texten, till exempel där 

”&”-symbolen smugit sig in istället för bokstaven ”ö”.  

I slutet av föreläsningen påpekade Neil att de mest troliga användarna av 

informationen inte är födda ännu! Att välja både datamodell och filformat 

med omsorg och långsiktighet är därför viktigt för beständig förvaltning av 

information och för att bevara betydelsefulla egenskaper hos dokumentstruk-

turer. En reell konsekvens av detta kan vara att man ofta behöver göra skillnad 

på slutgiltigt arkivformat och kopior för tillgängliggörande. 

Teknologi för 2,5D-avbildning av föremål 
Dagen efter började med en session om webbarkivering, innan det var dags 

för vad som kom att bli en av kursens absoluta höjdpunkter, nämligen ett be-

sök på Bodleian Library. Även om det sinnrikt utkarvade innertaket i ”Di-

vinity School” (Bild 2) var en omistlig syn var Bodleian Library’s digitalise-

ringsstudio den verkliga anledningen till att vi kom dit. Där förevisades vi en 

ny metod för att undersöka och avbilda ytstrukturerna hos kulturarvsobjekt 

såsom pergament, kopparplåtar, sigill och bokband. 

Genom att fotografera av objekt i olika vinklar för att se hur ljuset faller 

på ojämnheter i ytstrukturen hos objektet (på ett sätt som liknar metoden för 

att skapa tredimensionella bilder) och sedan med hjälp av olika programvaror 

lägga ihop bilderna, är det möjligt att se detaljer som tidigare inte gått att se 

med blotta ögat eller med traditionella fotografiska metoder. Resultatet blir 

en 2,5-dimensionell avbildning av föremålet som dokumenterar minsta 

ojämnhet, ner till 0,025 mm (!) (Barett, 2022). 

Detta innebär möjligheter att studera text- och bilddokument på en helt 

annan nivå, till exempel kan man jämföra olika lager av färg eller bläck – en 
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möjlighet som är oskattbar vid arbete med handskrifter. En fördel med meto-

den (till skillnad mot andra metoder som används vid 3D-skanning) är att av-

bildningen också dokumenterar färg. 

John Barett, Senior Photographer på Bodleian Libraries, visades oss hur 

tekniken avslöjade nästan helt sönderoxiderade bilder från kopparetsningar 

som knappt gick att se, inte ens med kraftig förstoring, men som nu tydligt 

framträdde tack vare en kombination av de olika lager av bilder som tagits av 

plåten från olika vinklar och med olika, mycket specifika ljussättningsinställ-

ningar. Han visade även hur tekniken kunde användas för att tyda en halvt 

bortskrapat signatur på pergament eller för att studera ett antikt armeniskt ler-

sigill på ett sätt som till och med gör det möjligt att se sigillmakarens finger-

avtryck i leran (Bild 3). 

Förutom att synliggöra nya detaljer möjliggör även metoden framställ-

ningen av reproduktioner med en högre detaljnivå än vad som hittills varit 

möjligt. Detta är förstås värdefullt i utställningssammanhang eller i andra fall 

där kopian ska ligga så nära originalet i utförande som det bara går. 

 

 
Bild 3 och 2. John Barett som visar upp ett armeniskt lersigill i 2,5D-avbildning och Inte-

riör från Bodleian Library’s Divinity School.  

Hur kan vi studera arkivens tomrum? 
Kursen avslutades med en fascinerande keynote av Dr Julian Nyhan, UCL 

om möjliga metoder för att identifiera tomrum och olika typer av frånvaro i 

arkivsamlingar, inom arkivforskning såväl som inom humaniora generellt. 

När kulturarvssamlingar bildas genomgår de på ett eller annat sätt ofta pro-

cesser av urval och bortval, och formas ofta med ett särskilt narrativ i åtanke 

eller för att framhäva vissa aktörer. Hur är det i sådana sammanhang möjligt 

att förstå vilka pusselbitar som saknas och ta reda på mer om dem? 

Nyhan berättar om ett antal fall där ett nätverksanalytiskt perspektiv har 

använts, tillsammans med digitala metoder i form av TEI (Text Encoding Ini-
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tiative)-uppmärkning av arkivdata bestående av personnamn, platser och hän-

delser, som sedan har analyserats med hjälp av en algoritm för att kartlägga 

relationer mellan datats olika beståndsdelar. Genom att identifiera och visua-

lisera komplexa relationer mellan till exempel personer och händelser uppnås 

inte bara ny förståelse för källmaterialet utan också för vilka relationer och 

entiteter som enligt algoritmens logik passar in i nätverksmönstret men som 

nu saknas (Ortolja-Baird & Nyhan, 2021). 

 Metoden går med andra ord ut på att med närvaro av viss information 

teckna frånvaron av den information som saknas. Genom att använda kun-

skaper och verktyg från områden som datalingvistik, datavisualisering och 

artificiell intelligens går det att uppmåla och förutsäga relationer och nätverk 

i arkivmaterial på ett helt nytt sätt. Frånvaron av information är sällan slump-

artad eller inkonsekvent utan följer tvärtom ofta ett visst mönster. Genom att 

tolka detta mönster av frånvarande data som framträder är det alltså möjligt 

att inte bara identifiera att ett tomrum finns, utan ibland även möjligt att fylla 

i tomrummet med hjälp av data som enligt mönstret borde varit där. 

Nyhan är noga med att påpeka att frånvaro av data inte ska fyllas eller 

ersättas automatiskt. Tystnader kan ibland vara resultatet av ett motstånd och 

ett sätt för vissa grupper att demonstrera motmakt i kulturarvsbildande pro-

cesser och kan bära på meddelanden om makt, kontroll och övervakning. 

En nackdel med dessa metoder är att de ofta kräver stora datamängder 

för att fungera. Det finns förstås inte heller något absolut facit till att den sak-

nade information som kartläggningen och nätverksanalysen pekar mot verk-

ligen är otvivelaktigt korrekt, snarare blir det i de flesta fall en mer eller 

mindre korrekt gissning. Sådana här arkivkritiska metoder i kombination med 

digitala verktyg öppnar dock upp för fantasikittlande möjligheter att komma 

åt glömda historier som tidigare inte varit möjliga att studera. 

Allt roligt har ett slut, som det brukar heta. Trots att veckan i Oxford 

varit spännande och bjudit på många intressanta möten och upplevelser hade 

det också varit intensivt och det var ganska skönt när dagen för hemfärd in-

fann sig. En artig receptionist hjälpte mig ut från colleget med mitt pick och 

pack. I den 30-gradiga värmen var det en lisa att kunna slinka in i Ashmo-

lean’s luftkonditionerade lokaler (som också är världens äldsta universitets-

museum) innan det var dags att kliva på bussen tillbaka till Heathrow. Den 

dryga timslånga flygresan hem var ett bra tillfälle att försöka smälta allt jag 

varit med om under veckan och jag funderade en stund på vad de lärda oxfor-

diterna som en gång var med och grundade universitet under medeltiden 

skulle ha sagt om digitalisering och algoritmer för artificiell intelligens. Det 

är förstås omöjligt att veta men jag vill ändå tro att de skulle ha förstått den 

moderna människans längtan efter kunskap och förståelse av världen. Det är 

inte för inte som staden har omskrivits som ”the city of dreaming spires”2. 

Vad som för medeltidens människor skulle framstått som en dröm är verklig-

het för oss idag. Använder vi digitala metoder klokt inom humanistisk forsk-

ning är jag säker på att möjligheterna att utforska nya delar av arkiven är 

                                                 

 

 
2 Strofen återfinns i dikten ”Thyrsis” av Matthew Arnold (1822-1888). 
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oändliga. Än så länge står vi bara på tröskeln till en spännande utveckling – 

så mycket har jag lärt mig i Oxford – de drömmande spirornas stad.  
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