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1 Inledning 

Den här uppsatsen behandlar bibliotekens digitalisering av handskrifter och 
äldre tryck. Undersökningen består främst av en komparativ studie av de 
nordiska nationalbibliotekens agerande i digitaliseringsprojekt av den här 
typen av dokument. Jag gör även vissa jämförelser med projekt på 
universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg. Det finns tre begrepp 
som jag anser vara av avgörande betydelse för digitaliseringsprojekt av det här 
slaget: bevarande och tillgänglighet, samt kulturarv. Begreppen diskuteras 
utförligare under rubriken Centrala begrepp. Ett viktigt syfte med uppsatsen är 
att se hur nationalbiblioteken uppfattar dessa begrepp och hur det påverkar 
projektens utformning. Uppsatsens övergripande frågeställningar rör de 
mekanismer som styr bibliotekens satsningar på digitalisering av handskrifter 
och äldre tryck. Finns det en uttalad nationell digitaliseringspolitik i respektive 
land och vilken roll spelar i så fall bevarande och tillgängliggörande? 
Bevarandeaspekten kan också leda till frågor som: hur ambitiös kan man vara, 
vad vill man spara och vilken teknik väljer man? 

Min ambition att få en så fullständig bild som möjligt av situationen på de 
fem nordiska nationalbiblioteken har grusats något eftersom två av biblioteken, 
Danmark och Finland, inte har besvarat det frågeformulär som utgör en viktig 
del av undersökningen. Trots påminnelser och utlovade svar har jag från 
Finland endast fått in några ofullständiga svar samt en broschyr om 
digitaliseringsverksamheten och från Danmark ingenting alls. Jag menar att 
undersökningen ändå kan fungera dels för att det inte är en statistisk studie, 
dels för att såväl Finland som Danmark finns representerade i undersökningens 
första del som i huvudsak baserar sig på källmaterial från bibliotekens 
webbsidor. 

Dispositionsöversikt 
Inledningen följs nedan av redogörelser för mina teoretiska utgångspunkter och 
frågeställningar samt källmaterial och metod. Grundläggande tekniska begrepp 
och definitioner ger en bakgrund till en del av de termer som är vanligt 
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förekommande i digitaliseringssammanhang. Avsnittet om centrala begrepp är 
ett försök till definition av och diskussion kring de för undersökningen centrala 
begreppen bevarande, tillgänglighet och kulturarv. Därefter följer en 
forskningsöversikt och historik. Själva undersökningen består sedan av två 
delar. I den första delen redogör jag för de olika biblioteken land för land och 
beskriver några digitaliseringsprojekt. Den andra delen är en sammanställning 
och kommentar av svaren på det frågeformulär (Bilaga A) som national-
biblioteken har besvarat. I analyskapitlet redogör jag sedan för mina resultat 
och slutsatser av undersökningen. Sist följer en kort sammanfattning. 

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
Den metateoretiska grunden för uppsatsen återfinns inom hermeneutiken med 
dess betoning på tolkning och förståelse. Berth Danermark m.fl. talar i Att 
förklara samhället (1997) om samhällsvetenskapens hermeneutiska villkor. 
Samhällsvetare studerar en socialt producerad verklighet. Studieobjekten är 
dessutom andras tolkningar av den sociala verkligheten. Vi tolkar alltså andras 
tolkningar.1 Som teoretisk utgångspunkt har jag valt den kritiska realismen. 
Inom den kritiska realismen betonas kausalitet och mekanismer. Det finns 
alltid ett orsakssammanhang, genererande krafter, bakom händelser och 
händelseförlopp. Enligt den kritiska realismen är verkligheten differentierad 
och kan delas in i tre olika domäner: verklighetens domän, det faktiskas 
(händelsernas) domän och empirins (våra erfarenheters) domän. I verklighetens 
domän finns mekanismerna, som existerar oavsett om de producerar någon 
händelse eller inte. När de producerar en händelse, observerad eller inte, hör 
den hemma inom det faktiskas domän, en faktisk händelse. ”När en sådan 
händelse erfars blir den ett empiriskt faktum och faller inom empirins 
domän.” 2 Den kritiska realismen förespråkar komplementära 
forskningsansatser som på olika sätt söker efter generativa mekanismer och 
undersöker hur dessa mekanismer kommer till uttryck i olika sammanhang, i 
den empiriska domänen.3 En sådan teoretisk utgångspunkt gör det möjligt att se 
undersökningen ur ett bredare perspektiv där bibliotekens syn på digitalisering 
av handskriftsmaterial och äldre tryck kan ses som uttryck av 
samhällskontexten. 

                                                 
1 Danermark, Berth m.fl., 1997, Att förklara samhället, s. 283. 
2 Danermark, 1997 s. 281. 
3 Danermark, 1997 s. 234 f. 
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Frågeställningar 
Med den kritiska realismen som teoretisk utgångspunkt kan jag förhoppnings-
vis, genom att sammanställa och analysera mitt undersökningsmaterial, 
tydliggöra en del av de generativa mekanismer som finns bakom de nordiska 
nationalbibliotekens digitaliseringspolitik idag. Följande frågor blir då centrala 
för min undersökning: 

• Vilken betydelse har bibliotekens syn på begrepp som bevarande och 
tillgänglighet för utformningen av de digitaliseringsprojekt de driver? 

• Hur ser biblioteken på kulturarvsbegreppet? 

• För vem digitaliserar man? Vilket användarperspektiv intar biblioteken nu 
och inför framtida digitaliseringsverksamhet? 

• Hur agerar de nordiska nationalbiblioteken i frågor kring digitalisering av 
handskrifter och äldre tryck? Finns det en uttalad policy? 

• På vilket sätt kan man se nationalbibliotekens digitaliseringspolitik som 
uttryck för bakomliggande strukturer och sammanhang? 

Källmaterial och metod 
Källmaterial av vikt för den här undersökningen är i första delen de nordiska 
nationalbibliotekens webbsidor och de genomförda eller pågående 
digitaliseringsprojekt av handskriftsmaterial och äldre tryck som presenteras 
där. För att bredda bilden vad gäller svenska kulturarvsinstitutioner har jag 
också tittat en del på Wallerprojektet vid Uppsala universitetsbibliotek, St. 
Laurentius Digital Manuscript Library vid Lunds universitetsbibliotek samt 
Ostindiska kompaniets digitala arkiv vid Göteborgs universitetsbibliotek. Även 
här har de olika institutionernas webbsidor utgjort ett viktigt material, 
tillsammans med intervjuer (Uppsala) och frågor via e-post och telefon (Lund 
och Göteborg). För undersökningens andra del har de nordiska national-
biblioteken, via e-post, besvarat ett frågeformulär som jag sammanställt (se 
bilaga A). På Kungl. biblioteket i Stockholm har jag även genomfört en 
intervju som varit av vikt för såväl första som andra delen av undersökningen. 

Projektbeskrivningar och handlingsplaner inom detta område studeras 
också. Olika konferensrapporter från de senaste tio åren (företrädesvis från 
KB) har givit en intressant bakgrund till de frågeställningar och åsikter om 
digitalisering, bevarande, tillgänglighet och kulturarv som framförts inom 
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biblioteksvärlden under 1990-talet och fram till idag. Följande rapporter bör i 
det här sammanhanget nämnas särskilt: ABM, IT och forskningen – rapport 
från en konferens på Kungliga Biblioteket den 17 november 1999, Clavis 
Memoriæ – ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskrifts-
material (1997), Plattform för bilddatabaser (2000) och Preservation and 
Access – Nordic Conference on Preservation and Access (1999). Innehållet i 
några av de här rapporterna kommer att diskuteras mer utförligt i kapitlet 
Forskningsöversikt och historik. 

Internationella utblickar 
För utblickar på det internationella läget har Stuart D. Lees Digital Imaging : a 
practical handbook (2001) varit till stor hjälp då den innehåller en mycket 
utförlig översikt av de viktigaste internationella digitaliseringsprojekten inom 
ABM-sektorn. I det för uppsatsen viktiga resonemanget om begreppen 
tillgänglighet och bevarande har en online-version av Handbook for Digital 
Projects : a Management Tool for Preservation and Access, också bidragit 
med en del intressanta tankar.4 Inom EU har frågor om 
kulturarvsinstitutionernas framtid och den teknologiska utvecklingen och dess 
möjligheter stått på dagordningen under flera år. 2002 publicerade 
Europakommissionen, Generaldirektoratet för Informationssamhället The 
DigiCult Report med undertiteln Technological landscapes for tomorrow´s 
cultural economy Unlocking the value of cultural heritage. Det är en strategisk 
studie, en vägledande karta över kommande trender inom Europas 
kulturarvssektor; och är tänkt att hjälpa och inspirera beslutsfattare att hantera 
de utmaningar som skapandet och utnyttjandet av ett s.k. digitalt 
kulturlandskap i informationssamhället kan innebära.5

Jag har inte någon ambition att studera hur digitaliseringsfrågan hanteras i 
biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskrifter i Norden. Däremot har 
jag, för att komplettera det danska materialet, använt mig av tidskrifterna DF-
Revy och Danmarks Biblioteker. 

Metod 
En förutsättning för att vi ska kunna tolka det enskilda i ett sammanhang och 
dra slutsatser om det generella utifrån iakttagelser av det enskilda, som 

                                                 
4 Handbook for Digital Projects : a Management Tool for Preservation and Access, 2000, Online-
version, www.nedcc.org/digital/ii.htm. 
5 The DigiCult Report. Technological landscapes for tomorrow´s cultural economy. Unlocking the value 
of cultural heritage, 2002, s. 9. 
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Danermark uttrycker det, är tänkandet. Vetenskaplig metod handlar om olika 
former av slutledningar eller tankeoperationer — ett sätt att från något komma 
fram till något annat.6 Jag har valt den kritiska realismen som teoretisk 
utgångspunkt för min studie. Den kritiska realismen, såsom den presenteras av 
Danermark m.fl., för fram fyra olika slutledningar som representerar olika 
tankeoperationer i samhällsvetenskaplig analys: deduktion, induktion, 
abduktion och retroduktion. Abduktion7 kan lämpa sig som redskap om jag vill 
försöka nå bakom mina observationer i den empiriska domänen och synliggöra 
bakomliggande mekanismer och drivkrafter. När vi inom samhällsvetenskapen 
studerar enskilda händelser eller objekt kan vi dels beskriva dem som just 
enskilda konkreta företeelser eller objekt. Men vi kan samtidigt tolka och se 
dem som uttryck för mer övergripande sammanhang och som en del av sociala 
strukturer. Abduktion ger inte slutgiltiga svar utan kan fungera som ”ett sätt att 
nå kunskap om hur olika företeelser är en del av, och kan förklaras i 
förhållande till, strukturer, interna relationer och sammanhang som inte är 
direkt observerbara”. Abduktion kan beskrivas som formaliserad logik (en 
slutledning med bestämd logisk form), men också som ett tolkande moment 
(vilket är grunden för all varseblivning — vi ser alltid något allmänt i det 
enskilda), och som nybeskrivning eller rekontextualisering.8 Utifrån abduktiva 
tankeoperationer grundade i den kritiska realismens metateori vill jag i 
analysen av undersökningens resultat se om det går att synliggöra de drivande 
mekanismerna bakom de nordiska ländernas digitaliseringspolitik. 

Informanter 
Sverige — KB: Johan Mannerheim, chef för avdelningen för Specialsamlingar 
och projektledare för Digsam (Digitalisering och dess samordning inom KB), 
har besvarat frågeformuläret. Jag har även genomfört en intervju med Anne 
Scherman, bibliotekarie och projektledare för Suecia-projektet. Anne 
Scherman är också med i projektgruppen för Digsam. Vid Uppsala 
universitetsbibliotek har jag genomfört en intervju med Viveca Halldin 
Norberg, 1:e bibliotekarie och chef för handskrifts- och musikavdelningen, 
Inga Johansson, handskrifts- och musikavdelningen, samt Krister Östlund och 
Laila Österlund vid Wallerprojektet. Från Lunds universitetsbibliotek har jag 
                                                 
6 Danermark, 1997, s.132. 
7 Begreppet abduktion myntades och utvecklades av den amerikanske filosofen Charles S. Peirce runt 
sekelskiftet 1900 (se Danermark, 1997, s. 143 ff). 
8 Danermark, 1997, s. 142-151. 
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fått frågor besvarade via e-post av Björn Dal, 1:e bibliotekarie och chef för 
kulturarvsavdelningen. Helena Havner, projektansvarig för Ostindiska 
kompaniets digitala arkiv vid Göteborgs universitetsbibliotek, har via brev och 
telefon också svarat på frågor. 

Vid de övriga nordiska nationalbiblioteken har frågeformuläret besvarats 
via e-post av följande personer: Norge, Nasjonalbiblioteket: Kjersti Løkken, 
chef IT-avdelningen NB Oslo, och Tone Modalsli, chef för handskriftsenheten 
NB Oslo. Island, Islands national- och universitetsbibliotek: Þorsteinn 
Hallgrímsson, vice nationalbibliotekarie. Från Finland har jag som sagt inte fått 
in ett fullständigt besvarat frågeformulär, de få frågor som har besvarats, 
liksom broschyren om Finlands digitaliseringsverksamhet, har jag Cecilia af 
Forselles-Riska på Helsingfors universitetsbibliotek att tacka för. Danmarks 
nationalbibliotek, Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, har inte besvarat 
frågorna. 

Grundläggande tekniska begrepp och definitioner 
Begreppet digitalisering används på olika sätt i olika sammanhang. Ibland 
menas enbart själva bildfångsten, dvs. digital fotografering eller skanning. Den 
definition som oftast förekommer idag, och som jag sällar mig till, innebär att 
man med digitalisering avser hela processen att överföra objekt ur samlingar 
till digital form. Det är också så som begreppet används av de nordiska 
nationalbiblioteken. Det är en omfattande process som, för att ta KB som 
exempel innebär: 

• urval av objekten/originalen 
• förberedelse och efterbehandling av objekten 
• ’bildfångst’ [...] 
• efterkontroll och efterbearbetning av filer och i vissa fall optisk teckenläsning (OCR) 
• registrering 
• inläggning i digital bildbank och i kataloger 
• insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och permanent åtkomst 
• paketering för användarna9 

Jag försöker också vara konsekvent i användandet av begreppet digitaliserade 
samlingar i betydelsen objekt ur bibliotekens samlingar som överförts till 

                                                 
9 Kungl. Biblioteket, Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket, Digsam Aktivitet 1, 
2003-12-17, www.kb.se (se Digitaliserade samlingar) (2004-02-17). 
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digital form. Begreppet digitala samlingar bör avse allt digitalt material, även 
det man brukar benämna digitalt fött material. 

Bildfiler, textfiler, filformat och standarder 
En bildfil är en datafil som via en applikation (en tillämpning/datorprogram) 
kan visas som en bild. De flesta digitala faksimilutgåvor av handskrifter lagras 
som bildfiler. Bildfilen skapas i det här sammanhanget genom digital foto-
grafering eller skanning. En digital bild genereras via en bildfil och kan med 
hjälp av ett datorprogram visas som en skärmbild, och via en skrivare som en 
bildutskrift.10 En textfil är en datafil som bara innehåller text och tecken från 
teckenuppsättningar som till exempel ASCII, ISO 8859 eller Unicode. Unicode 
tillhör tredje generationen teckenkoder och förespås bli framtidens standard då 
den har plats för alla kända skrivtecken i samma system. ASCII står för 
American Standard Code for Information Interchange — ”en 7-bitskod för 
representation av alfanumeriska tecken”, enligt Svenska Datatermgruppen. En 
7-bitskod innebär 7 bitar per tecken vilket möjliggör 128 olika värden.11 Vill 
man uppnå en flexibel och sökbar digital text är ASCII eller liknande 
teckenkodning som det ser ut idag det bästa alternativet. För att kunna se en del 
digitala bildfiler måste användaren ladda ner ett s.k. plugin-program. Plugin 
är en modul i ett datorprogram som lägger till extra funktioner. Den svenska 
benämningen, som jag också använder i uppsatsen är insticksprogram.12

Ett filformat reglerar hur information lagras i en datafil. Några av de 
vanligaste bildfilformaten, som också nämns i uppsatsen, är GIF (Compuserve 
Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photography Experts Group), PNG 
(Portable Networks Graphics) och TIFF (Tag Image File Format). JPEG är det 
vanligaste bildfilformatet som används för bildfiler i webbdatabaserna i de 
digitaliseringsprojekt som jag behandlar i uppsatsen. I de flesta fall lagrar man 
även en version av bildfilen i högupplöst TIFF-format på servrar eller cd. Det 
är ett utrymmeskrävande format som fungerar som mellanoriginal och används 
när det finns behov av tryckbara bilder för publicering. Många filformat bygger 

                                                 
10 http://susning.nu/Bildfil , http://susning,nu/Digital_bild (2004-03-23). Susning.nu är en svensk wiki-
webbplats grundad 1 oktober 2001 av Lars Aronsson, Aronsson Datateknik. Wiki är en typ av webbsidor 
som allmänheten tillåts redigera och lämna bidrag till (http://susning.nu). 
11 Svenska Datatermgruppen, förkortningsartikel 2, www.nada.kth.se/dataterm,  
http://susning.nu/Textfil, http://susning.nu/ASCII, 
http://susning.nu/Unicode, http://susning.nu/ISO_8859, (2004-03-23). 
12 http://susning.nu/Plugin, Svenska Datatermgruppen, www.nada.kth.se/dataterm, ordlistartikel 92 
(2004-04-12). 
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i sin tur på mer grundläggande standarder för informationslagring, som de ovan 
nämnda teckenkoderna.13

XML (Extensible Markup Language) och SGML (Standard Generalized 
Markup Language, en föregångare till XML) är standarder för hur man skapar 
märkspråk. De används ”för att notera i texter och dokument vilka logiska 
kategorier olika textavsnitt tillhör, t.ex. rubrik, ingress, hypertext-
länk”.14 Märkspråk skapar struktur i ett digitalt dokument. Med hjälp av XML, 
som är grunden för många nyare strukturerade filformat, kan man organisera 
textinformation så att man, oavsett datorplattform, operativsystem och 
programmeringsspråk, kan tolka och bearbeta informationen. XML kan sägas 
vara en förenklad version av SGML, anpassad för att överförd information 
lättare ska kunna tolkas och bearbetas i klienternas webbläsare.15

En metod att digitalisera texter är OCR (Optical Character Recognition). 
Det är en bildtolkningsteknik som läser av bokstäver eller siffror från ett 
dokument som grafiska former. Formerna jämförs mot en lista med ASCII-
tecken och översätts så från grafisk form till digital kod. Resultatet blir en text i 
redigerbar elektronisk form.16 OCR har vissa begränsningar, tekniken kan till 
exempel inte återge originaltextens typsnitt eller layout och vissa typsnitt kan 
också misstolkas. Det är dock ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att överföra 
stora mängder text från tryckt till digital form. Tekniken är framförallt 
användbar när det är själva texten man är intresserad av. För material som den 
här uppsatsen fokuserar på, handskrifter och äldre tryck, finns ofta ett behov av 
att kunna se dokumentet så som det ser ut, varför bilddigitalisering är mer 
vanligt förekommande.17 I vissa fall har man valt att kombinera 
bilddigitalisering med OCR. 

Handskrifter och äldre tryck 
Handskriftssamlingar består i regel av handskrifter i egentlig mening, som 
liturgiska skrifter, laghandskrifter, dagböcker och brev; men också av 
personarkiv efter privatpersoner, till exempel författararkiv. När det gäller 
begreppet äldre tryck använder jag mig av den definition som anges i KB:s 
riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion. ”Med äldre tryck avses 
här det som framställts i handpress, vilket omfattar allting som är tryckt före 
                                                 
13 http://susning.nu/Filformat, http://susning.nu/Bildfilformat (2004-03-23). 
14 Svenska Datatermgruppen, www.nada.kth.se/dataterm, förkortningsartikel 91, (2004-03-23). 
15 http://susning.nu/XML (2004-03-23). 
16 Svenska Datatermgruppen, www.nada.kth.se/dataterm, förkortningsartikel 28, (2004-03-23) och 
Platen, Henning von, 2002, Digitalisering inom ABM-området: fyra projekt, s. 6. 
17 Platen, Henning von, 2002, s. 6. 
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1830, och i praktiken även en stor del av tryckproduktionen mellan 1830- och 
1870-talet.” 18 I Hand Press Book Database (producerad av CERL — 
Consortium of European Research Libraries) anges perioden för 
handpresstryck till 1455—1830.19

Centrala begrepp 

Bevarande och tillgänglighet 
Bevarande och tillgänglighet är centrala begrepp inom biblioteksvärlden idag. 
Det gäller för såväl tryckt som elektroniskt material. Kanske är det särskilt 
aktuellt när det gäller samlingar av handskrifter och äldre tryck. En enkel 
definition av bevarande är skydda, bibehålla, förvara. Tillgänglighet – när 
något är tillgängligt går det att nå, man har således tillgång till något. De två 
begreppen ställs, inte sällan, i motsatsställning till varandra – det optimala 
sättet att förvara känsligt material är att placera dokumenten i klimatanpassade 
magasin och begränsa det fysiska handhavandet, alltså minimera tillgänglig-
heten. Användning utsätter dokument för en mängd risker; stöld, skadegörelse, 
missbruk av objektets innehåll eller av objektet i sig, olämpliga ljus- och 
luftförhållanden. Risken framför andra anses dock oftast vara 
förslitningsskador vid all form av hantering av dokumenten. 

Bevarande och tillgänglighet är begrepp som, idag kanske mer än 
någonsin, är mycket nära kopplade till varandra. Sambandet mellan dessa 
begrepp har förändrats på ett sätt som speglar den teknologiska utvecklingen 
på våra kulturarvsinstitutioner.20 I den nyligen publicerade KB-utredningen 
(KB – ett nav i kunskapssamhället, SOU 2003:129) utpekas också 
möjligheterna att dels bevara äldre tryck som av olika anledningar håller på att 
förstöras, dels öka tillgängligheten till nationens historiska samlingar som en 
viktig fråga för framtiden, inte minst mot bakgrund av den senaste tidens 
teknologiska utveckling.21 Att det är nödvändigt att uppmärksamma dessa två 
begrepps betydelse och deras inbördes relation uppmärksammar Mary Lynn 
Ritzenthaler i sin bok Preserving Archives and Manuscripts (1993) där hon 
påpekar att: 
                                                 
18 Kungliga Bibliotekets riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion, http://www.kb.se, (se 
Alfabetisk innehållsförteckning: Ä), (2004-03-24). 
19 Hand Press Book Database, www.cerl.org/HPB/hpb.htm (2004-03-24). 
20 Handbook for Digital Projects : a Management Tool for Preservation and Access, 2000, Online-
version, www.nedcc.org/digital/ii.htm. 
21 KB — ett nav i kunskapssamhället, SOU 2003:129, s. 178. 
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While preservation is a primary goal or responsibility, an equally compelling mandate – 
access and use – sets up a classic conflict that must be arbitrated by the custodians and 
caretakers of archival records.22

Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän och andra som professionellt 
handskas med handskriftsmaterial måste alltså medla, finna en lösning på den 
inneboende konflikten mellan bevarande och tillgänglighet. Den huvudsakliga 
anledningen till att bibliotek, museer och liknande kulturarvsinstitutioner idag 
startar digitaliseringsprojekt tycks också vara kopplad till dessa två begrepp: 

• Öka tillgängligheten 

• Bevara originalet23 

Kulturarv 
UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, utsåg 2002 
till FN:s kulturarvsår. UNESCO hävdar att: 

to exist, every people needs to convey a testimony of its daily life, to express its creative 
capacity and to preserve the traces of its history. The heritage is the instrument of this 
two-way process between past, present and future. As a receptacle of memory, it 
embodies the symbolic value of cultural identities and constitues a fundamental reference 
for structuring society. Insofar as it enables us to understand ourselves, the cultural 
heritage is one of the keys to understanding others..24

Kulturarv är ett mycket vitt begrepp som också används på olika sätt. 
Begreppet syftar i regel på fysiska objekt, tangible heritage, såsom byggnader, 
miljöer, konstföremål och historiska dokument i tryckt eller otryckt form. 
Föremål och dokument av det här slaget finner vi ofta på våra arkiv, bibliotek 
och museer — våra kulturarvsinstitutioner. Begreppet kan också inbegripa 
intangible heritage, kulturarv av icke fysisk natur som till exempel språk, 
musik, muntliga traditioner, riter och tro.25 Kulturutredningen från 1995 (SOU 
1995:84) delar också in kulturarvet i två motsvarande begreppsgrupper: 
immateriella och materiella. Den första gruppen inbegriper till exempel språk, 
religion, traditioner, historia och samhällsstrukturer. Till den senare gruppen 

                                                 
22 Ritzenthaler, Mary Lynn, 1993, Preserving Archives and Manuscripts, s. 1. 
23 Lee, Stuart D. , 2001, Digital Imaging : a practical handbook, s. 4. 
24 UNESCO, ”What is Cultural Heritage”, http://portal.unesco.org/culture (2003-12-10). 
25 UNESCO, ”Protecting the tangible heritage” och ”Safeguarding the intangible heritage”, 
http://portal.unesco.org (2003-12-10). 
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hör bl.a. konstverk, litteratur, föremål, byggnader och kulturlandskap.26 KB-
utredningen definierar kulturarvet som: 

de förvärvade, inventarieförda, registrerade etc. objekt och informationsbärare, som finns 
samlade vid svenska arkiv, bibliotek, museer och motsvarande institutioner eller som 
dessa ansvarar för. Hit bör också föras den kulturarvsmiljö som RAÄ ansvarar för.27

På senare år har också begreppet Virtual Heritage (virtuellt kulturarv) 
lanserats. Enligt Susanne van Raalte definierar professor Robert Stone 
uttrycket så här i en artikel i UNESCO:s World Heritage Magazine: ’Virtual 
Heritage is the utilization of technology for interpretation, conservation and 
preservation of Natural, Cultural and World Heritage’.28 En sådan definition 
innefattar all typ av teknologi som används för bevarande och tolkning. Det 
virtuella kulturarvet som begrepp är, att döma av professor Stones definition, 
relevant också i biblioteksvärldens digitaliseringsdiskussion. 

Forskningsöversikt och historik 
Två magisteruppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap bör särskilt 
nämnas i det här sammanhanget. Först Henning von Platens uppsats 
Digitalisering inom ABM-området – 4 projekt (2002) som är nära besläktad 
med min undersökning, men tyngdpunkten ligger där dels på digitalisering av 
bildobjekt, dels på inhemska svenska projekt. Han undersöker också projekt på 
såväl arkiv, bibliotek som museer och anlägger därigenom ett tydligare ABM-
perspektiv. Henning von Platen drar utifrån sin undersökning slutsatsen att 
”initiativen till digitalisering kommer från institutionerna själva och inte från 
kulturpolitiskt håll”. Det finns en önskan hos bibliotekarier, arkivarier och 
museitjänstemän att på olika sätt föra ut sina samlingar, att göra dem mer 
kända. Man vill agera pedagogiskt. Det finns också en pågående diskurs om 
yrkesrollen inom ABM-området som enligt von Platen förstärker denna 
pedagogiska uppfattning.29

                                                 
26 Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84), s. 295. 
27 KB : ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 179. 
28 van Raalte, Susanne, ”Virtuellt kulturarv : vad är det?”, Center for Digital Interpretation (CDI), 
Aktuella artiklar, www.cdisweden.com/sve/artiklar/raalte.html (2003-12-10, publiceringsdatum 2002-11-
11). ”CDI är ett projekt som löper under 2002 och 2004. Målet med projektet är att underlätta för muséer 
och instutitioner med kulturarv som inriktning att använda digitala tekniker i sina besöksmiljöer. 
Projektet ägs av Falu Kommun och är delvis finansierat av EU Strukturfond Mål 2 Norra, 
Kulturdepartementet, Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna.” www.cdisweden.com/sve/om.html 
(2004-04-27). 
29 Platen, Henning von, 2002, s. 79. 
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Ulrika Kjellmans magisteruppsats Konsten att finna en bild – om lagring 
och återvinning av bildmaterial på svenska forskningsbibliotek (1998) ska 
också nämnas. Kjellman beskriver bilden som ett ofta svårtillgängligt 
arkivmaterial. Av tradition har bilden inte haft status som vetenskapligt 
källmaterial och därför har heller inte rutiner för bildregistrering utvecklats i 
samma utsträckning som för textmaterial. Synen på bilden som källmaterial har 
dock förändrats och det ökade behovet av bilder ställer krav på effektivare 
bildhantering. Digitalisering har då setts som ett sätt att komma tillrätta med 
problemet. Ulrika Kjellman lyfter särskilt fram att tekniken att lagra bilder i en 
bilddatabas finns, men för att uppnå ökad tillgänglighet krävs också att 
bilderna registreras och indexeras på något sätt. Användarna måste kunna 
återfinna materialet. Registrering och indexering är också den mest 
kostnadskrävande delen av digitaliseringsprocessen — inte skanning och den 
elektroniska lagringen. Det är därför, enligt Ulrika Kjellman, ”viktigt att denna 
process sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt”.30

Under 1990-talet, i takt med informations- och 
kommunikationsteknologins snabba utveckling, har en rad konferenser 
behandlat ämnen som datoriserad katalogisering av handskrifter, bevarande 
och tillgänglighet, bilddatabaser och digitalisering av kulturarv. Hösten 1993 
anordnade Kungliga Biblioteket en konferens om handskriftssamlingar i 
Norden och tillgänglighet. 1996 var det dags för ett seminarium om datoriserad 
katalogisering av handskriftsmaterial vid Svenska institutet i Rom. Seminariet 
sammanställdes senare i en KB-rapport (Clavis Memoriæ) av Eva Nilsson 
Nylander. Under seminariet behandlades bl.a. behovet av ett gemensamt 
regelverk (eller format) för registrering av handskrifter vid svenska bibliotek 
och arkiv. Målsättningen var, enligt Christer Larsson från LIBRIS, att 
åstadkomma ökad tillgänglighet och effektivare verksamhet.31 Anders Burius 
redogjorde i samma rapport för det internationella läget för digitalisering av 
handskriftsmaterial och SGML-märkning.32 SGML:s insteg på scenen innebar 
framförallt att det nu blev möjligt att formatera dokument med koder som avser 
både innehåll och struktur, och genom att kunna ”märka” dokument på ett 

                                                 
30 Kjellman, Ulrika, 1998, Konsten att finna en bild: om lagring och återvinning av bildmaterial på 
svenska forskningsbibliotek, s. 74. 
31 Larsson, Christer, 1997, ”Om MARC-formatet och registrering av handskrifter. Ett 
diskussionsunderlag med förslag till utvidgat LIBRIS-format”, s. 21. 
32 Även om det kan låta så på namnet är SGML inte i sig själv ett markeringsspråk utan en ISO-standard 
som fungerar som ett metaspråk för att definiera nya markeringsspråk. Såväl XHTML som HTML är 
SGML-språk. Ronne, Erik, 2000, XHTML, s. 3. 
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enhetligt sätt blev det också möjligt att göra inmatningar i skilda system.33 En 
viktig slutsats i Burius artikel framgår av följande citat: 

Det finns naturligtvis anledning att fundera över det faktum att tryckta kritiska utgåvor är 
resultatet av en månghundraårig utveckling som alltid inneburit ett samspel mellan 
vetenskaplig metod och tryckeritekniska framsteg. Det gäller således för de digitaliserade 
versionerna att tillvarata alla aspekter i denna tradition och samtidigt tillföra något nytt. 
Sådana utgåvor ska naturligtvis inkludera allt som inryms i en textkritisk utgåva i 
traditionell form, transkriptioner, faksimil, kataloguppgifter, konkordanser etc. – former 
som delvis kan genereras i ett avancerat märkningssystem.34

KB stod 1998 värd för en nordisk konferens om bevarande och tillgänglighet 
(Preservation and Access). Konferensen behandlade bl.a. nationella 
bevarandeplaner och bevarande och överföring till andra media. Det KB-
projekt om bilddatabaser som Magdalena Gram och Ulrika Kjellman arbetade 
med resulterade år 2000 i rapporten Plattform för bilddatabaser. Projektet 
syftade till att utveckla en effektivare och kvalitativt mer hållbar 
bildförmedling.35 Det följdes 2001—2002 av ett samverkansprojekt mellan KB, 
Nationalmuseum, Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet: Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan. Arbetet resulterade i en 
slutrapport som lades fram 2003 och en webbplats (http://abm.kb.se). På 
webbplatsen finns en praktiskt inriktad vägledning vid digital bildhantering 
med exempel och rekommendationer för format och lagring, färg, 
textdokument, teckningar, kartor m.m. Projektet har framförallt presenterat 
viktiga gemensamma rekommendationer för kvalitet och standard vid 
digitalisering.36

Vid 1990-talets mitt var det än så länge relativt få större digitaliserings-
projekt som inbegrep handskrifter. De var i regel av två olika slag, det ena 
syftade till att utnyttja multimediala möjligheter eller göra ett visst material 
känt för en större publik, det andra var mer strikt vetenskapligt, 
forskningsprojekt. Burius lyfter särskilt fram Canterbury Tales-projektet under 
ledning av en av Storbritanniens föregångsmän på området, Peter Robinson. 
Våren 1996 gav Cambridge University Press ut en cd-rom innehållande 
transkriptioner av 55 manuskript och 4 tryckta 1400-talseditioner av Wife of 
Bath’s Prologue samt bilder av alla 1100 sidor, analyser av relationer och 
                                                 
33 Burius, Anders, 1997, ”Consensus ex machina? SGML-märkning för handskrifter”, s. 36 f. 
34 Burius, 1997, s. 38. 
35 Gram, Magdalena & Kjellman, Ulrika, 2000, Plattform för bilddatabaser, s. 5. 
36 Slutrapport från projektet Bilddatabaser och digitalisering- plattform för ABM-samverkan 2001—
2002, s. 5, www.abm.kb.se (utskrift 2003-10-13). 
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databaser för stavning och varianter ingick också. Ett exempel på ett projekt 
som verkligen har förändrat forskningens villkor.37

I Storbritannien var det de stora ”copyright biblioteken” (British Library, 
National Library of Scotland och Bodleian Library) som var först ut med 
digitaliseringsprojekt. Inspirationen kom i stor utsträckning från Peter 
Robinsons The digitization of primary textual sources (1993). Vanligen 
fokuserades det på de märkvärdigaste skatterna i bibliotekens samlingar, som 
Beowulfmanuskriptet i British Library. Digitaliseringen ingick i något som 
kallades ”Initiatives for Access project” vid British Library.38

Digitalisering har blivit ett världsomspännande fenomen. Länder som 
USA, Australien, Frankrike och Storbritannien har satsat hundratals miljoner 
på digitalisering och ökad tillgång till viktiga delar av respektive lands 
kulturarv.39 The DigiCult Report publicerades 2002 av Europakommissionens 
Generaldirektorat för Informationssamhället. Syftet med DigiCult, som utlystes 
sommaren 2000, var att höja de europeiska kulturarvsinstitutionernas kunskap 
om hur de ska kunna möta den utmaning som den snabba tekniska 
utvecklingen innebär för arkiv, bibliotek och museer. Utgångspunkten för 
DigiCult uttrycks bäst genom följande citat: 

In the emerging knowledge society, there will be an increasing demand for high quality, 
enriched digital content as life-long-learning is no longer a buzz word and continous 
education has already become a must. Cultural heritage institutions are in a prime position 
to deliver the kind of unique learning resources that are needed at all educational levels.40

Utbildningssektorn utpekas som den mest lovande och tydliga marknaden för 
kulturarvsinstitutioner. De utmaningar som DigiCult särskilt lyfter fram är 
frågor kring digitalisering, långsiktig åtkomst av dokument, teknisk 
standardisering och plattformsintegrering.41 I rapporten konstateras att det 
digitala redan är verklighet för det stora flertalet inom den europeiska ABM-
sektorn idag. Man kan nu tala om ”hybridinstitutioner” som tar hand om såväl 
analoga som digitala kulturella källor. Möjligheten att digitalisera 
kulturföremål och olika sorters kulturellt innehåll öppnar, menar man, för en 

                                                 
37 Burius, 1997, s. 41. 
38 Lee, 2001, s. 160. 
39 Slutrapport från projektet Bilddatabaser och digitalisering : plattform för ABM-samverkan 2001-2002, 
s. 5, www.abm.kb.se, (utskrift 2003-10-13). 
40 The DigiCult Report. Technological landscapes for tomorrow´s cultural economy. Unlocking the value 
of cultural heritage, 2002, s. 8. 
41 DigiCult, ”Kungliga Biblioteket deltar i EU-projektet DigiCult”, www.kb.se/Digicult/Default.htm, 
(2003-12-10). 
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helt ny dimension av att nå gammal och ny publik genom att tillgängliggöra 
källor till vårt kulturarv på ett sätt som var otänkbart bara för tio år sedan. 
Digitalisering bör kunna bli en integrerad del i kulturarvsinstitutionernas 
verksamhet, men då krävs det satsningar på urvalsprinciper och 
handlingsplaner. DigiCult förespråkar nationella digitaliseringsprogram.42

Diskussionen kring digitalisering i Norden i samband med begrepp som 
bevarande, tillgänglighet och kulturarv förs i konferensrapporter, 
projektbeskrivningar och artiklar i biblioteks- och informationsvetenskapliga 
tidskrifter. I de danska tidskrifterna DF-Revy och Danmarks Biblioteker 
pläderade Erland Kolding Nielsen, chef för Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn, redan 1999 för behovet av en nationell digitaliseringspolitik. 
Kolding Nielsen tog bl.a. upp problematiken med långsiktigt bevarande av det 
digitalt producerade och det från andra medier digitalt överförda kulturarvet 
som en av bibliotekens viktigaste uppgifter inför framtiden. Samlingarnas 
omfång, komplexitet och inte minst bibliotekens ekonomi, menar Kolding 
Nielsen, gör att det är nödvändigt att åstadkomma genomgripande tvärgående 
prioriteringar på ett nationellt plan inför digitaliseringsprojekt. 
Digitaliseringens möjligheter medför en demokratisering av tillgängligheten 
till information och kulturarv som saknar motstycke i historien. Biblioteken 
kan leverera detta, säger Kolding Nielsen, om vi får en tillämpbar lagstiftning, 
möjligheter och resurser.43 Förre riksbibliotekarien, Tomas Lidman, tog upp 
liknande tankar i sitt anförande vid konferensen ABM, IT och forskningen på 
KB 1999. Under rubriken Tillgänglighetsperspektivet pekade han exempelvis 
på behovet av att fokusera intresset kring vad vi egentligen vill uppnå med 
digitalisering och hur det ska gå till.44 Göran Kristiansson, 1:e arkivarie på 
Riksarkivet i Sverige, efterlyste vid konferensen ABM-forum 2000 tydliga 
digitaliseringsstrategier. Han poängterade också vikten av att formulera för 
vem vi digitaliserar och vad vi har för målsättning med digitalisering.45

I Sverige tillsattes 2002 en statlig utredning, i syfte att se över Kungl. 
biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer. Regeringens särskilda utredare, 
Gunnel Stenqvist, överlämnade den 15 januari 2004 sitt betänkande, KB – ett 
nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), till utbildnings- och forsknings-
                                                 
42 The DigiCult Report : Technological landscapes for tomorrow’s cultural economy. Unlocking the 
value of cultural heritage, 2002, s. 7. 
43 Kolding Nielsen, Erland, 1999, ”En national politik for retrodigitalisering. Hvad, hvordan, hvornår?”, 
s. 103-107 och Kolding Nielsen, 2001, ”Adgang for alle : ja, men til hvad? Det digitale dilemma”, s. 10-
11. 
44 Lidman, Tomas, 2000, ”Tillgänglighetsperspektivet”, s. 26. 
45 Kjellqvist, Ingrid, 2001, ”ABM och det digitaliserade kulturarvet”, s. 93 f. 
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minister Thomas Östros. I kapitlet ”Kulturarv till mångas glädje och nytta” 
lämnas ett förslag till nationell handlingsplan för digitalisering. De 
övergripande målen presenteras: ”att göra Sveriges tryckta och handskrivna 
kulturarv, liksom fotografier, teckningar och andra samlingar, mer tillgängligt 
för många och samtidigt bevara det för framtiden”. Statsmakterna uppmanas att 
”snarast fastställa en nationell strategi och tillföra medel för att förverkliga 
målen”. Ett av motiven för ett samlat grepp om digitaliseringen av Sveriges 
kulturarv, menar utredaren, är demokratiaspekten. Det är en demokratisk 
rättighet att få ta del av det rika kulturarv som finns i våra bibliotek, museer 
och arkiv. De förändringar som skett inom pedagogiken i skolorna har även 
förändrat bibliotekens roll som lärande resurs.46 Utredaren pekar också på 
vikten av att kulturarvsmaterial görs lättillgängligt på ett pedagogiskt sätt och 
förespråkar ett stärkt samarbete mellan ABM-sektorn och utbildningssektorn. 
Under rubriken ”Digitalisering — för vem och av vad?” diskuteras urval av 
objekt. Två huvudsakliga utgångspunkter tas upp: det är utbildningens och 
forskningens behov som ska stå i centrum, och i urvalet ska ett basutbud ingå, 
”en kärna av vårt kulturarv”. Institutionerna måste sedan alltid göra en 
sammanvägning av brukarnas behov, efterfrågan på materialet och hur 
tillgängligt och i vilket tillstånd materialet är. Svenskt material bör prioriteras, 
men även utländskt material som berör Sverige.47

                                                 
46 KB — ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 178 och s. 228-233. 
47 KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 228-233. 
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2 Digitalisering av handskrifter och äldre 
tryck 

Undersökningen kan sägas bestå av två delar. I den första — 
Digitaliseringsprojekt — behandlas de fem nationalbibliotekens och de tre 
svenska universitets- och forskningsbibliotekens digitaliserade handskrifter och 
äldre tryck med fokus på ett projekt eller en samling. Källmaterial här har i 
första hand varit de olika institutionernas webbsidor och intervjuer. Denna 
första del bildar också en slags bakgrund till del två. Del två är en jämförande 
studie av de nordiska nationalbibliotekens respektive policy för digitalisering 
av handskrifter och äldre tryck, deras erfarenheter och ambitioner. Här bygger 
jag i första hand på det frågeformulär som representanter för dessa institutioner 
har besvarat och i viss mån även på kompletterande intervjuer. De tre svenska 
forskningsbibliotek som jag valt ut är Uppsala, Lunds samt Göteborgs 
universitetsbibliotek. 

Vid genomgången av de olika bibliotekens webbsidor i del ett har jag i 
första hand fokuserat på följande punkter: 

• vilken sorts dokument/samlingar är det som digitaliseras? 

• hur är det med faksimilkvalitet, referenser och kommentarer? 

• begreppen bevarande och tillgänglighet samt kulturarv  

2.1 Digitaliseringsprojekt — Sverige 

2.1.1 Kungliga Biblioteket — Sveriges nationalbibliotek 
Kungliga Biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Till KB:s uppgifter 
hör framförallt att samla, bevara, beskriva och tillhandahålla svenskt tryck och 
vissa elektroniska publikationer samt ”vårda och förkovra bibliotekets äldre 
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samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder”.48 KB är 
också ett forskningsbibliotek med inriktning på svensk och utländsk 
vetenskaplig litteratur inom humaniora. Organisatoriskt sorterar KB under 
utbildningsdepartementet.49 Sedan 1990-talets mitt har KB genomfört flera 
digitaliseringsprojekt av pilotkaraktär. Först ut var man med delar av 
affischsamlingen, men också till exempel tidningar och ett urval okatalogiserat 
tryck har digitaliserats.50

Digitaliseringen av handskrifter och äldre tryck är dock än så länge mycket 
begränsad på KB. På webbsidan finns numera en länk i vänstermarginalen till 
Digitaliserade samlingar. Där, under länken Handskrifter, finns ett antal 
klickbara rubriker: Medeltida handskrifter från kontinenten; Fornsvenska och 
fornisländska handskrifter; Svenskt 1600-tal; Svenskt 1700-tal; Personarkiv, 
brevsamlingar och författararkiv; Strindberg i Kungl. biblioteket; Nelly Sachs i 
Kungl. biblioteket; Astrid Lindgrens arkiv. Det rör sig om mycket kortfattade 
presentationer av delar av samlingarna med en urvalsmeny till varje rubrik. 
Presentationerna omfattar också sammandrag av innehållet i de olika 
dokumenten, exempelbilder, vissa kataloguppgifter och referenser. 

En större satsning har gjorts i samarbete med Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn – Jyske lov (Cod. Holm. C37), Jyllandslagen. Det är KB som har 
genomfört själva digitaliseringen medan Det Kongelige Bibliotek står för 
presentationen. Jag återkommer till detta i kapitlet om det danska 
nationalbiblioteket. 

Av de hela verk som KB hittills har digitaliserat är endast ett att betrakta 
som en handskrift, Rålambska dräktboken. Det är en handskrift från 1600-talet 
och dess digitalisering har tillkommit som en biprodukt av utställningen 
Speglingar av Österlandet – Religion, poesi, sakprosa och bild som visades på 
KB hösten 2000. Dräktboken innehåller 121 miniatyrer (tuschteckningar med 
gouachefärger och förgyllning) föreställande turkiska ämbetsmän och 
folktyper. Man kan klicka sig igenom hela handskriften, sida för sida från 
frampärm till bakpärm. Från varje uppslag går det att klicka sig fram till större 
bilder med kommentarer och till FlashPix-bilder där man kan zooma in på 
detaljer. Det finns också ett alfabetiskt personregister och en historisk 
kommentar om verket, dess proveniens och litteraturlista. 

                                                 
48 Förordning med instruktion för Kungliga biblioteket (SFS 1996:505, 1§). www.kb.se (se Om KB, KB:s 
instruktion). 
49 Förordning med instruktion för Kungliga biblioteket (SFS 1996:505). 
50 Se vidare www.kb.se samt Platen, Henning von, 2002, s. 39 f. 
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Svenskt tryck före 1700 är ett pilotprojekt där man sökt lämpliga metoder 
för beskrivning och digitalisering av äldre tryck i KB:s samlingar. Materialet 
består av hela verk som representerar olika ämnesområden och tidsperioder 
under 1500- och 1600-talen; som Olaus Petris En christelighen formaning 
(1528) och Georg Stiernhielms Hercules (1658). Materialet är utlagt som ett 
antal bildfiler och återfinns under rubriken Digitaliserade samlingar på KB:s 
webbsida. Det finns även ett antal digitaliserade kartor ur KB:s samlingar 
tillgängliga på webbsidan och via katalogerna LIBRIS och Regina. 

Projekt — Suecia Antiqua et Hodierna 
Suecia Antiqua et Hodierna är ett tryckt planschverk och tillkom ursprungligen 
som ett led i stormaktssveriges strävan att presentera Sverige för omvärlden 
som en ärofull historisk nation. Uppdraget gick 1661 till Erik Dahlberg 
(militär, tecknare och arkitekt). Dahlberg och hans medhjälpare reste runt i 
landet och tecknade av städer, slott och herrgårdar och andra historiska 
sevärdheter. Teckningarna graverades sedan och efter många års arbete gavs 
verket ut i samlad form 1715. 

På Suecians webbplats (www.kb.se/suecia/default.asp) kan man gå till de 
olika bokbanden och välja bild, få fram kataloguppgifter (standardformat, 
detaljerat eller Marc-format), zooma in bilden och se detaljer i hög kvalitet 
(utan att ta omvägen via ett plugin- eller insticksprogram) och gå till ett 
beställningsformulär för reprobeställning. I kataloguppgifterna finns även 
direkt vidaresökning av gravör, titel, medarbetare, klassifikation och ämnesord. 
Går man sen in på länken Läs om Suecia antiqua ... kommer man till en text av 
fil.dr. Magdalena Gram (texten finns tillgänglig även i pdf-format).51 Det är en 
omfattande kommentar till upphovsmannen Erik Dahlberg, de tecknade 
förlagorna, gravörerna, texten, utgivningen, verkets bildvärld (motiv, 
symbolvärden etc.), forskning kring Suecian och referenser till källor och 
litteratur. 

Ett av huvudskälen för digitalisering av Suecian, hädanefter använder jag 
den vedertagna kortare titeln Suecian, är en vilja att minska slitage vid 
framtagning och reproduktionsbeställningar. Bilderna från Suecian används än 
idag ofta för att illustrera den svenska stormaktstiden i dagspress, tidskrifter 
och historiska och konsthistoriska publikationer. Förutom bevarande har man 

                                                 
51 Magdalena Gram är numera chef för Nordiska museets avdelning för Arkiv, bibliotek och bild men var 
chef på KBMA när Sueciaprojektet startade och även biträdande projektledare för projektet Plattform för 
bilddatabaser. 
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också lagt stor vikt vid tillgänglighet. Hela volymen är tillgänglig online sedan 
hösten 2003 med egen webbsida (se ovan) och sökbar via LIBRIS webbsök 
och KB:s online-katalog Regina. KB har valt att digitalisera hela boken i jämn 
och hög kvalitet, ”för att lösa problematiken kring att såväl bevara som att göra 
verket tillgängligt”. Konservatorerna på KB:s bevarandeenhet har åtgärdat 
volymen både före och efter fotograferingen, den digitala bildfångsten. 
Därefter har den och alla dess 353 planscher katalogiserats, samtliga exemplar 
av Suecian i KB:s ägo har inventerats och originalen har spärrats för vidare 
ordinarie framtagning52 ; vilket inte ska misstolkas som att de spärras för all 
framtid. Bokbandshistoriker och andra forskare som kan ha behov av att se 
något som den digitala kopian inte kan ersätta kommer även fortsättningsvis att 
kunna beställa fram originalet efter särskild prövning.53

KB äger ett flertal exemplar av Suecian som ingår i olika samlingar inom 
biblioteket. Generellt sett går alla bildbeställningar på KB via KBMA (enheten 
för kartor, bilder, musiktryck och affischer). Alla externa bildbeställningar ur 
Suecian har alltså rört KBMA:s exemplar (som dessutom är ett mycket bra 
exemplar med jämn och bra tryckkvalitet i bilderna). Att digitalisera KBMA:s 
exemplar var en möjlighet att såväl minska slitaget, förenkla repro-
beställningsprocessen som minska arbetsbördan. Suecian sågs också som ett 
lämpligt, relativt begränsat projekt med möjligheter att ta vara på och 
vidareutveckla erfarenheter från andra digitaliseringsprojekt.54

Med Suecian fick vi, säger projektledare Anne Scherman, in katalogisering 
av bild, vi var tvungna att anpassa oss till kvalitetsnivåer som var under 
utarbetande och vi kunde ta steget ut och tillgängliggöra bilder via våra 
kataloger, LIBRIS och Regina. ”Via ökade sökmöjligheter och via en 
webbplats kunde vi också nå ett av de viktigaste målen: ökad tillgänglighet, att 
erbjuda fler människor att ta del av verket.” 55

Dahlbergs handteckningar, som är förlagor till Sueciaverkets planscher, 
finns på KB. På frågan om det finns eller har funnits några planer på att få med 
också dem i projektet, svarar Anne Scherman att det inte finns med i 
projektbeskrivningen men att det givetvis finns önskemål om detta och man 
undersöker om det är möjligt. Om man får de resurser som den nyligen 

                                                 
52 www.kb.se/suecia (Om projektet) (2004-02-02). 
53 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
54 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
55 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
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publicerade KB-utredningen föreslår, kommer också den frågan i ett mer 
gynnsamt läge.56

2.1.2 Uppsala universitetsbibliotek 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) är landets äldsta universitets- och 
forskningsbibliotek med 5 miljoner böcker och 7 000 elektroniska tidskrifter. 
Samlingarna inbegriper alla discipliner som finns representerade på 
universitetet och ansvarsområdet är humaniora.57 Begreppet kulturarv möter 
besökaren på universitetsbibliotekets webbplats redan på startsidan. 
Kulturarvet betonas som en universitetsgemensam tillgång och en särskild 
enhet för kulturarv finns sedan 1999. Som kulturarvsbevarare har UUB dock 
verkat sedan 1600-talet.58 Kulturarvet har en gemensam sida på webbplatsen 
med samlad information om och länkar till enheten för äldre tryck, handskrifts- 
och musikavdelningen, kart- och bildavdelningen, konserveringsenheten, 
reprosektionen, specialläsesalen, utställningssalen och Wallerprojektet. 

UUB:s första digitaliseringsprojekt har varit en del av det EU-stödda 
Touch & Turn-projektet. Touch & Turn-tekniken innebär att användaren kan 
bläddra i boken eller dokumentet genom att klicka med musen eller använda en 
s.k. ”touch screen”. Det senare används oftast vid utställningar. Det går också 
att förstora bilden samt klicka på flikar för att få översättningar och 
kommentarer. Man använder standardformat, Microsoft Word för text och 
JPEG och PNG för bilder. På tillverkarens webbsida (www.touchandturn.com) 
kan man titta på demoversioner av de hittills digitaliserade verken från de nio 
europeiska bibliotek som deltagit i projektet. För att få möjlighet att zooma 
bilderna och få tillgång till kommentarer och översättningar var man tidigare 
tvungen att skaffa sig en cd-rom. I april 2004 lanserades dock en ny ”Viewer”, 
en browser med förbättrade navigerings- och förstoringsfunktioner som ger full 
tillgång till Touch & Turn:s virtuella bibliotek av sällsynta böcker och 
handskrifter. Under en första period är den tänkt att vara fri att ladda ner, 
därefter kommer läsaren att få betala per nedladdad bok.59 Det första verket 
från UUB var den persiska handskriften The Book of Jalal and Jamal — en 
verklig ”highlight” i samlingen, efterfrågad, skör och en del av 
                                                 
56 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
57 Uppsala universitetsbibliotek, www.ub.uu.se (2004-01-28), startsidan samt Platen, Henning von, 2002, 
s. 32. 
58 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
59 Touch & Turn: Making rare books a public pleasure, 2003, (broschyr i förf. ägo) och 
www.touchandturn.com (2004-04-21). 
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världskulturarvet. Andra verk som har digitaliserats i Touch & Turn-tekniken 
vid UUB är Vadstenadiariet (Diarium Vadstenense, 1384—1545), Eddan 
(Snorre Sturlassons Den yngre Eddan, 1200-tal), en medeltida laghandskrift 
och Fredrika Bremers skissbok.60 En helt annan typ av digitaliseringsprojekt är 
dock Wallerprojektet. 

Projekt — Wallerprojektet 
Dr. Erik Waller (1875—1955) donerade fem år före sin död sin stora berömda 
boksamling (en av världens största och mest värdefulla samlingar av 
medicinhistorisk litteratur) till UUB. Fem år senare förvärvade biblioteket även 
hans enorma och vetenskapligt värdefulla autografsamling. Med autografer 
menas här handskrivna och signerade dokument som exempelvis brev och 
manuskript. Eftersom samlingen aldrig har genomgått någon fullständig 
katalogisering är det svårt att säga exakt hur många dokument det rör sig om 
men enligt den senaste bedömningen kan det vara närmare 40 000. Klart är 
dock att samlingen är av stort vetenskapligt intresse och då inte bara inom 
medicin och naturvetenskap, som var Wallers egna huvudområden, utan i stort 
sett inom alla områden av kulturlivet. En stor del av samlingens storhet ligger, 
enligt UUB, i dess bredd, förutom alla historiska berömdheter som finns 
representerade speglar samlingen också den vetenskapliga vardagen i en 
förfluten tid.61

UUB:s främsta mål med Wallerprojektet är att: ”göra en fullständig 
genomgång av samlingen och framställa en digital katalog över den, och 
därmed göra den känd för forskningen”. 

Projektet pågår fortfarande. Katalogisering och skanning utförs fortlöpande 
och meningen är att samtliga originalmanuskript ska bli tillgängliga i digital 
form – katalog och bild länkas och presenteras på Internet. Uppgifterna i 
katalogen är tänkta att bli tillgängliga inte bara på UUB:s egen webbsida, utan 
ska också kunna översättas och ”tankas ner” till andra system och kunna sökas 
via dem, till exempel LIBRIS eller Disa (UUB:s online-katalog). Projektet 
strävar efter största möjliga kompatibilitet. I förlängningen öppnar man också 
för möjlighet till samsökning mellan olika institutioner. Kommunikation 
mellan olika system kräver metadata. Den tekniska lösning som Enheten för 

                                                 
60 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
61 Uppsala universitetsbibliotek, www.ub.uu.se/arv/waller (Se under Samlingen, Erik Waller, 
Wallerprojektet, Katalogen, Wallers russin) (2004-01-28). Om inte annat anges är uppgifterna om 
Wallerprojektet hämtade från denna webbsida. 
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digital publicering vid UUB har utvecklat är baserad på standarder och stöder 
flera metadataformat.62 Bilderna sparas i TIFF- och JPEG-format. De 
utrymmeskrävande TIFF-bilderna är mellanoriginal och kan bl.a. användas när 
det finns behov av tryckbara bilder för publicering. Vid katalogiseringen 
eftersträvar man största möjliga sökbarhet. Man har beslutat att följa Wallers 
egen indelning av materialet, eftersom den fungerar ganska väl, även om den 
inte alltid speglar vår tids syn på vetenskapen och världen. Waller själv 
förvarade dokumenten i 79 lådor, sorterade efter nationalitet. Inom varje 
geografiskt område är dokumenten sedan ordnade någorlunda alfabetiskt. 
Katalogen över Wallers manuskriptsamling finns redan tillgänglig på UUB:s 
webbsidor. Samlingen är indelad i delsamlingar med många sökingångar, men 
det är också möjligt att söka i hela samlingen och alla fälten kan dessutom 
kombineras.63

Organisatoriskt är det ett fristående projekt inom Handskrifts- och 
musikavdelningen vid UUB i nära samarbete med bibliotekets 
konserveringsenhet. Överbibliotekarie Ulf Göransson är projektledare och 
förnärvarande är 4 personer, 3 bibliotekarier och 1 forskare, fast knutna till 
projektet. Det finns också en styrgrupp där även externa representanter ingår 
liksom ett vetenskapligt råd. 

Eftersom projektet inte är slutfört går det ännu inte att se och bedöma i sin 
helhet på Internet. Förutom via katalogen går det dock att få en del smakprov 
på intressanta dokument som påträffats under det löpande katalogiserings-
arbetet under rubriken Wallers russin. De utlagda dokumenten presenteras i 
bilder som går att zooma men än så länge är endast två bildstorlekar 
tillgängliga. Bildåtergivningen kommer dock att förbättras.64 Därefter följer en 
transkription på dokumentets originalspråk; en kort biografi om eventuell 
avsändare; en kommentar om dokumentet (inkl. signum och datering); en 
presentation av adressaten samt information om andra dokument av samma 
hand i Wallersamlingen. 

                                                 
62 Österlund, Laila & Östlund, Krister, 2003, ”Linné som TIFF – en autografsamling i digitaliserad 
form”, s. 221 f. 
63 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). Projektet startade på initiativ av professor Marco Beretta och finansierades inledningsvis 
med medel från Riksbankens jubileumsfond. Den ursprungliga databasen, skapad av Andrea Scotti, har 
nu ersatts av en databas utvecklad av Enheten för digital publicering, Uppsala universitet. 
www.ub.uu.se/arv/waller/projekt.cfm (2004-02-12). 
64 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
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2.1.3 Lunds universitetsbibliotek 
Lunds universitetsbibliotek (LUB) är ett av Sveriges äldsta universitets- och 
forskningsbibliotek (universitetet grundades 1666). Sedan 1671 har 
samlingarna byggts upp genom pliktleveranser, donationer och förvärv. 
Ämnesmässigt omfattas alla områden och tidsmässigt spänner samlingen över 
mer än 1 000 år.65 Universitetsbiblioteket förvaltar med andra ord viktiga 
samlingar av kulturhistoriskt material. Precis som i Uppsala har man här skapat 
en särskild kulturarvsavdelning med uppgift att ”bevara och tillhandahålla” de 
samlingar som ryms inom avdelningen. LUB:s definition av kulturarvet lyder 
som följer: ”Med kulturarvet menas de delar av universitetets samlingar av 
skrift- och tryckkulturens dokument som avses sparas för all framtid.” 

Det är en ganska bred definition och omfattar såväl handskrifter och 
personarkiv, plikttrycket samt utländskt tryck t.o.m. 1999. ”För vår del är 
kulturarvet kärnan, det som ska bevaras för all framtid”, säger Björn Dal, chef 
för Kulturarvet på LUB.66 Biblioteket betonar också kulturarvssamlingarna som 
ett historiskt forskningsmaterial. Det innebär, menar man, åtaganden som 
skiljer sig väsentligt från normalt tillhandahållande av litteratur eftersom varje 
verk också är ”ett fysiskt föremål som till alla delar ska bevaras”. 
Organisatoriskt består Kulturarvet av tre sektioner: huvudsamlingar av tryck, 
specialsamlingar av tryck och handskriftssektionen. Man har en kulturarvschef 
och tre sektionschefer. På kulturarvsavdelningens webbsida har man 
sammanställt en presentation av de resurser och verksamheter som ryms inom 
avdelningen. 

Projekt — St. Laurentius Digital Manuscript Library 
Universitetsbiblioteket har en internationellt sett liten (67 volymer) men 
intressant samling medeltida handskrifter. St. Laurentius Digital Manuscript 
Library är en fullständig digitalisering av dessa 67 handskrifter. Till de äldsta 
och mest värdefulla räknas Necrologium Lundense och Liber daticus Lundensis 
vetustior som bägge härrör från biblioteket vid Lunds domkyrka, St. Lars eller 
St. Laurentius. Samlingarna rymmer också bl.a. böcker av klassiska författare 
som Cicero och Vergilius, den heliga Birgittas uppenbarelser och Legenda 
Aurea, helgonlegender.67

                                                 
65 Lunds universitetsbibliotek, www.lub.lu.se/ub/kulturarv (2004-02-12). Om inte annat anges är 
uppgifterna i följande framställning om Lunds universitetsbibliotek hämtade från denna webbsida. 
66 E-post från Björn Dal, LUB, (2004-03-01). 
67 Lunds universitetsbibliotek, http://laurentius.lub.lu.se/info/Engelska/project.shtml (2004-02-12). 
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Projektet, med den talande undertiteln Medieval Manuscripts at Lund 
University Library – Preservation and Access, ska digitalisera och katalogisera 
dessa dokument samt göra de digitala bilderna och kataloguppgifterna 
tillgängliga och sökbara i en integrerad databas online. Universitetsbiblioteket 
har, vilket undertiteln avslöjar, två huvudmål med projektet: Preservation and 
Access – bevarande och tillgänglighet. Projektet har till uppgift att göra 
samlingen mer tillgänglig för forskare och allmänhet. Det är ett pilotprojekt 
såtillvida att en samling handskriftsbibliotekarier arbetar i enlighet med TEI 
(Text Encoding Initiative) för att bl.a. formulera generella principer för 
katalogisering av medeltids- och renässansmaterial. TEI är ett internationellt 
projekt som påbörjades redan 1987 vars uppgift är att utveckla och sprida 
riktlinjer för märkning och utbyte av maskinläsbar text till forskare.68

Projektet är genomfört och databasen utlagd på Internet 
(http://laurentius.lub.lu.se). Databasens språk är engelska och den är uppbyggd 
kring en navigationsfunktion där man kan ”browse the manuscripts” och en 
sökfunktion med olika ingångar. De digitala bilderna visas först som 
identifikationsbilder i GIF-format (”thumb-nails”). Klickar man på dessa 
laddar man ner större bilder i JPEG-format. Varje volym presenteras med en 
kortfattad beskrivning och möjlighet att välja en mer detaljerad beskrivning 
(som även finns i utskriftsvänligt pdf-format och som xml-källa). Den 
detaljerade beskrivningen innebär en omfattande fysisk beskrivning av 
originaldokumentet och bindningen, historik med proveniens och bibliografi. 
Bilderna finns även lagrade i TIFF-format på servrar.69

2.1.4 Göteborgs universitetsbibliotek 
Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), liksom dess handskriftssamling, går 
historiskt tillbaka till 1861 då Göteborgs museum bildades och man fick överta 
boksamlingar från Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället och Natur-
historiska museet. 1891 grundades Göteborgs högskola. Boksamlingarna 
uppgick då i Stadsbiblioteket. När högskolan sedan omvandlades till 
universitet 1961 bytte man namn till Göteborgs universitetsbibliotek.70  

                                                 
68 Burius, 1997, s. 37. TEI stöds av Association for Computers and the Humanities (ACH), Association 
for Computatorial Linguistics (ACL) och Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC). 
69 Lunds universitetsbibliotek, http://laurentius.lub.lu.se/search/presentation/presentation.html (2004-02-
14). 
70 Göteborgs universitetsbibliotek, www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/samlingar.html (2004-02-17). 
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Handskriftssamlingen består av såväl handskrifter i egentlig mening som 
enskilda arkiv och omfattar för närvarande ca 800 hyllmeter.71 Även om 
samlingen är relativt liten är det en kvalitativt god samling och man har också 
genomfört ett mycket intressant digitaliseringsprojekt – Ostindiska kompaniet. 

Projekt — Ostindiska kompaniet 
Det största bevarade arkivet från Svenska Ostindiska kompaniet i Sverige finns 
idag på Göteborgs universitetsbibliotek. Det omfattar ca 10 000 sidor och 
upptar 1,5 hyllmeter. Ostindiska kompaniet hade under sin verksamhetstid, 
1731—1813, ensamrätt på handeln med Kina och importerade bl.a. te, siden 
och porslin.72

Intresset från forskare, studenter, skolan men också en historieintresserad 
allmänhet, till exempel släktforskare, är enligt biblioteket, mycket stort idag. 
Digitalisering av arkivet ses som ett sätt att motverka det slitage som det ökade 
intresset innebär och samtidigt öka tillgängligheten. Ostindiska kompaniets 
digitala arkiv lades ut på webben sommaren 1999. Det var resultatet av ett av 
BIBSAM stött pilotprojekt: ”Ostindieprojektet: studier i metoder för 
digitalisering av handskrifter”. Projektet syftade till att pröva olika fotografiska 
metoder för att lagra och överföra bilder av handskriftssidor och därmed göra 
dem tillgängliga över webben. Ambitionen har hela tiden varit att kunna 
presentera digitala versioner av sådan kvalitet att de i stor utsträckning kan 
ersätta originalen. På så sätt vill man komma tillrätta med det dubbla problemet 
slitagekänsliga och svårtillgängliga handskrifter. Sommaren 1999 lades 1 700 
sidor ut på bibliotekets webbplats. Digitaliseringsprojektet fortsätter nu för att 
göra hela det Ostindiska arkivet sökbart och tillgängligt via webben och 
genomförs numera med stöd från Riksbankens jubileumsfond.73

I arkivet kan man söka på dokument, personer och ämnen med ett flertal 
sökingångar (en särskild ämnesordlista för Ostindiska kompaniet är också 
tillgänglig). De digitaliserade dokumenten visas i ett grafiskt format som kallas 
Djvu. Det är ett insticksprogram som kan laddas ner gratis från arkivets 
webbsida. Under rubriken Arkivförteckningar har man, som man själva säger, 
”gjort ett axplock av arkivmaterial från andra institutioner i Sverige”. Genom 
att även digitalisera dokument inom samma ämnesområde som tillhör andra 

                                                 
71 Göteborgs universitetsbibliotek, www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/samlingar.html (2004-02-17). 
72 Göteborgs universitetsbibliotek, www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/projektet.xml (2004-02-
18). Om inget annat anges bygger följande på uppgifter från denna webbsida och projektskissen ”Ett 
virtuellt Ostindiskt kompani-arkiv”, tillgänglig från samma webbsida. 
73 Göteborgs universitetsbibliotek, www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/index.xml (2004-02-18). 
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institutioner vill man visa på de stora möjligheter som finns med digitalisering. 
Där finns även förteckningar över relevant arkivmaterial som inte är 
digitaliserat. Rubriken Söka ytterligare information är under arbete och de 
utlovade texterna i fulltext från GUB går ännu inte att nå.74 Litteratur-
hänvisningar finns däremot i form av en länkad träfflista från LIBRIS med 109 
titlar. 

2.2 Digitaliseringsprojekt — Norge 

2.2.1 Nasjonalbiblioteket 
Norges nationalbiblioteks målsättning är att vara: 

landets fremste kilde til kunskap om Norge, nordmenn og norske forhold, her og i 
utlandet. Nasjonalbiblioteket skal være landets fremste instans for innsamling, 
oppbevaring og formidling av norske medier. Nasjonalbiblioteket fokuserer ikke bare på 
norsk materiale, men favner også utenlandsk stoff. Virksomheten omfatter oppbygging, 
bevaring og tilgjengliggjøring av svært forskjellig karakter.75

Biblioteket leds av en nationalbibliotekarie och består av NB Stab samt de två 
avdelningarna NB Oslo och NB Rana. Organisatoriskt ligger NB under det 
norska kulturdepartementet. Som nationalbibliotek vänder man sig till 
allmänheten, forskare, bokförlag och andra institutioner. Man äger stora 
samlingar inom alla medier. Som exempel på viktiga samlingar kan nämnas: 
Handskriftssamlingen, Norskt krigstryck, Norsk musiksamling, 
Ibsensamlingen och Teaterhistorisk samling.76

Handskriftssamlingen har en online-katalog — Hanske, som omfattar 
referenser till privatarkiv, manuskript och brev katalogiserade 1997 och framåt. 
En viss registrering av äldre bestånd sker också löpande. Det är främst norskt 
och Norge-relaterat material (www.nb.no/hanske/).77 Nasjonalbiblioteket har 
genomfört ett flertal digitaliseringsprojekt, ofta tematiska där dokument av 
flera olika slag har sammanförts (se kapitel 3 Vilka objekt eller samlingar 
digitaliseras? Norge — Nasjonalbiblioteket). 

                                                 
74 Telefonsamtal med Helena Havner, GUB (2004-03-24). 
75 Nasjonalbiblioteket, Norge, www.nb.no (Om NB, Nasjonalbibliotekets oppgaver) (2004-01-12). 
76 Nasjonalbiblioteket, Norge, www.nb.no/html/samlinger.html (2004-02-27). 
77 Nasjonalbiblioteket, Norge, www.nb.no (se Om Hanske) (2004-02-27). 
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Projekt — 1905, Norge, Sverige och unionen 
1905 är ett stort tematiskt digitaliseringsprojekt som Nasjonalbiblioteket 
genomfört i samarbete med bl.a. flera svenska bibliotek och arkiv. Här har man 
sammanfört digitaliserade versioner av olika dokumenttyper, till exempel 
handskrifter, tidningar, tryckta böcker. Genom dessa olika dokument vill man 
belysa förhållandena mellan Sverige och Norge vid tiden för 
unionsupplösningen 1905, men även tidigare under unionstiden (1814—1905). 
Från webbsidan kan man gå direkt till olika dokumenttyper som tidningar och 
tidskrifter, ljud och bild samt dokument (dokument inbegriper här olika typer 
av källor som använts i projektet: brev, dagböcker, officiella dokument etc.). I 
databasen går det att söka dels på fritext i alla fält men också på förvalda 
generella ämnesord, personnamn, medietyp, arkiv och bibliotek samt på 
särskilda teman. Dessa teman presenteras också på temasidorna där användaren 
erbjuds specialskrivna artiklar; även från artiklarna kan man gå vidare och 
studera de digitaliserade originalkällorna. En annan inkörsport på webbsidan är 
Tidslinjen. Det finns således många ingångar till materialet. Dessutom finns en 
bibliografi och speciella skolsidor. De digitaliserade dokumenten visas som 
bilder i JPEG-format.78

2.3 Digitaliseringsprojekt — Island 

2.3.1 Islands national- och universitetsbibliotek 
Biblioteket är nationalbibliotek och samtidigt bibliotek för Islands universitet. 
Det är en självständig universitetsinstitution som organisatoriskt sorterar under 
det isländska Utbildnings- forsknings- och kulturdepartementet. Till 
bibliotekets uppgifter hör bl.a. att samla, bevara och tillhandahålla allt 
publicerat isländskt material, tryckt och i annan form, samt införskaffa 
utländskt material som rör Island. Man ska också bevara den existerande 
handskriftssamlingen samt verka för fortsatt samlande, i traditionella såväl som 
moderna medier, och forskning kring samlingen. Sedan 1990-talet har man 
digitaliserat handskrifter, tidningar och tidskrifter samt kartor. Tillsammans 
med de färöiska och grönländska nationalbiblioteken, och isländska 
folkbibliotek, har man i projektet Vestnord (2000—2003) digitaliserat 
tidningar och tidskrifter från åren 1773—2001. Ett av de tidigaste projekten 

                                                 
78 Nasjonalbiblioteket, Norge, www.nb.no/baser/1905/ (2004-03-02). 
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(1996) var digitaliseringen av bibliotekets samling av äldre kartor över Island 
(kartor före 1900). I bägge projekten har man använt ett insticksprogram, Djvu-
format för att komprimera bilderna.79 Materialet är katalogiserat och sökbart. 
Det största och mest kända digitaliseringsprojektet på Island är dock Saganet. 

Projekt — Saganet 
Sagnanet eller Saganet (http://sagnanet.is/) består av isländsk medeltida 
litteratur (sent 1100-tal—1300-tal). Det är ett samarbetsprojekt mellan Islands 
national- och universitetsbibliotek, Árni Magnússon Institutet på Island och 
Cornell University i USA och startade redan 1997. Den 1 juli 2001 
presenterades materialet på Internet. Man har koncentrerat sig på de isländska 
sagorna men eftersom varje handskriftsvolym innehåller även annat material 
och man har beslutat sig för att digitalisera hela volymer, finns här också 
nordisk-germansk mytologi (Eddorna), de norska kungarnas historia, samtida 
(medeltida) europeiska berättelser samt en del isländska ballader och dikter 
baserade på sagorna. De flesta äldre sagohandskrifterna tillhör Árni 
Magnússon Institutet på Island (ca 40 000 sidor).80 De ca 200 000 
handskriftssidorna skrivna efter 1650—1700 finns till stor del i Islands 
national- och universitetsbibliotek; medan det tryckta materialet (ca 153 000 
sidor) tillhör Fiske Icelandic Collection på Cornell University. Det tryckta 
materialet är tryckta utgåvor och översättningar av sagorna samt vetenskapliga 
studier i ämnet tryckta före 1900.81

Saganet är ett forsknings- och bevarandeprojekt. Genom att tillgängliggöra 
materialet över Internet vill man också kunna utvärdera värdet och 
användbarheteten för forskare. En användarstudie genomfördes under våren 
2001. Man fokuserade då på olika användargrupper: forskare, 
universitetsstudenter, intresserad allmänhet, gymnasieelever och ”vanliga 
                                                 
79 Islands national- och universitetsbibliotek, www.bok.hi.is/english (se About the library) (2004-02-25). 
80 Árni Magnússon (1663—1730) var islänning men verkade större delen av sitt liv som professor vid 
universitetet i Köpenhamn. Han hade en enorm bok- och handskriftssamling (huvuddelen av 
handskrifterna var isländska) och testamenterade sina samlingar till Köpenhamns universitet. Universitet 
bildade på 1900-talet ett särskilt forskningsinstitut för samlingarna Det Arnamagnæanske Institut. 1961 
gick det danska parlamentet med på Islands önskemål om att återbörda många isländska handskrifter till 
Island dels från danska KB och dels från Det Arnamagnæanske Institut i Köpenhamn. Ett isländskt 
handskriftsinstitut bildades, sedan 1972 med namnet Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi (Árni 
Magnússon Institutet på Island). www.am.hi.is (English Summary) (2003-10-17). 
81 Sagnanet, http://saga.library.cornell.edu (Information about the Project, The Collection and 
Participating Libraries) (2004-02-27).The Fiske Icelandic Collection, Cornell University, grundades 
1905. Daniel Willard Fiske (1831—1904) var lingvist, professor och Cornells förste 
universitetsbibliotekarie. Han började samla isländska böcker redan som student i Sverige på 1850-talet. 
Samlingen har sedan utökats under hela 1900-talet. http://saga.library.cornell.edu (The Participating 
Libraries) (2003-10-17). 
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surfare” och deras användarbeteenden. Det går för långt utanför min 
undersökning att i detalj gå in på den här, men det är ändå värt att notera att en 
omfattande användarstudie av det här slaget har genomförts på Island. Studien 
har ett genomarbetat upplägg och omfattar även användare i andra delar av 
världen. I framtiden är det tänkt att den digitala samlingen ska kunna utökas 
med material som finns i andra bibliotek eller att det här projektet ska kunna 
länkas till liknande projekt vid andra bibliotek.82

2.4 Ditaliseringsprojekt — Danmark 

2.4.1 Det Kongelige Bibliotek — Danmarks nationalbibliotek 
Det Kongelige Bibliotek är nationalbibliotek och museum. Det är en roll som 
biblioteket uppburit ända sedan 1648 då det grundades av Frederik III; 1927 
blev det också universitetsbibliotek (universitetsbibliotekets samlingar har i sin 
tur anor bakåt ända till 1428).83 Danmarks nationalbibliotek äger stora 
kulturhistoriskt intressanta samlingar som speglar många delar av det danska 
kulturarvet. För enkelhets skull, och för att skilja det från KB i Stockholm, 
skriver jag i fortsättningen DKB istället för att skriva ut Det Kongelige 
Bibliotek. I egenskap av nationalbibliotek och museum ska DKB: 

forvalte den nationale kulturarv i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, 
småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel 
eller digital form. […] give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til 
forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og 
overlevereres til eftertiden.84

DKB är som sagt också universitets- och forskningsbibliotek med ämnesansvar 
inom humaniora, teologi, samhällsvetenskaper och juridik. Organisatoriskt 
ligger biblioteket under Kulturministeriet. Handskriftsavdelningen hör till 
Specialsamlingar.85

DKB:s digitaliserings- och webbavdelning har formulerat övergripande 
mål för digitaliseringsverksamheten: 

                                                 
82 Sagnanet, http://saga.library.cornell.edu (The Collection and Participating Libraries) (2004-02-27). 
83 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/formaal-kb (2004-02-14). 
84 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/formaal-kb (2004-02-14). 
85 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/org/2003/Organisationsplan2003.htm (2004-02-
17). 
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• At kunne forbedre adgangen til bibliotekets samlinger uafhængig af tid og sted, ved 
at lægge digitale kopier tilgængeligt for offentligheden 

• At effektivisere informationssøgningen ved at gøre oplysningerne søgbare gennem 
bibliotekets online-katalog REX 

• At nedsætte slidet på det originale materiale 

• At lette afdelningernes formidlingsarbejde via elektroniske informationssystemer og 
brugernes selvbetjening 

• At bevare informationerne i det oprindelige dokument gennem en digital kopi86 

De första digitaliseringsprojekten på DKB startade redan i början av 1990-
talet. Sedan 90-talets mitt har det fått allt tydligare former. Idag sker 
digitalisering av bibliotekets egna samlingar både i form av digital 
avfotografering och textdigitalisering och det görs på dokumentations- och 
digitaliseringsavdelningen. Vid textdigitalisering konverteras hela texten till 
ASCII-text, en flexibel och sökbar text som även går att skriva ut. I en del 
projekt använder man sig av ”dubbel digitalisering” dvs. användaren kan växla 
mellan den sökbara ASCII-texten och en faksimilbild av 
originaldokumentet.87 För bilddigitalisering har man utvecklat en särskild 
strategi och metod som använder REX (DKB:s online-katalog) som katalog 
och REXwww som förmedlare av sökresultaten vid hämtning av de digitala 
kopiorna från servern.88

ELEKTRA är DKB:s samlade e-resurser. Här ryms, förutom e-tidskrifter, 
e-böcker och databaser, bl.a. handskriftsavdelningens e-manuskript och e-
tryck, dvs. digitala faksimiler av sällsynta böcker. I den sistnämnda kategorin 
finns hittills tre böcker utlagda: Anthoine Vérard (red.) Hore Beate virginis 
Marie ad usum Sarum (Paris ca 1505), Gotfred af Ghemen (red.) Gudelige 
Bønner (Köpenhamn 1509) och Tycho Brahe Astronomiæ instauratæ mecanica 
(Wandsbek 1598). Det sistnämnda verket ingår i en webb-utställning om 
Tycho Brahes astronomiska uppfinningar.89 DKB har under de senaste åren 
arbetat med ett flertal digitaliseringsprojekt, inte minst av handskrifter. Digitala 
utgåvor kan, lika lite som tryckta faksimilutgåvor, ersätta originaldokumenten i 

                                                 
86 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/proj/digit-kb/billeddigit/formater/ (2004-02-17). 
87 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/proj/digit-kb (2004-02-17). 
88 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/proj/digit-kb/billeddigit/ (2004-02-17). 
89 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/kb/dept/nbo/ha/boghistoriske-samlinger/e-tryk/, 
(2004-02-16). 
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alla hänseenden, men utgivningen av digitala faksimiler har stora fördelar 
menar DKB, framförallt när det gäller kvalitet, omkostnader, tillgänglighet och 
bevarande. Handskrifterna kan studeras samtidigt över hela världen, för olika 
ändamål, utan att det slits på originaldokumenten.90

Projekt — e-manuskript 
Den del som jag valt att titta närmare på är handskriftsavdelningens e-
manuskript. Kanske är det inte helt korrekt att här tala om projekt. Det är ett 
led i DKB:s långsiktiga arbete med att tillgängliggöra utvalda delar av 
samlingarna på Internet. Det är kompletta digitala faksimilutgåvor av 
dokument indelade i tre större grupper: Medeltid och renässans, 1600- och 
1700-tal samt Nyare manuskript (1800- och 1900-tal).91 Sammanlagt är man 
förnärvarande uppe i ca 66 volymer (i vissa fall är en volym rubrik för ett 
flertal dokument). Jag ska ge några exempel: 

GKS 3453 Manuale fra Notmark är en av mycket få bevarade liturgiska 
handskrifter från dansk medeltid. Det är en pergamentshandskrift i 8°-format 
från 1300-talet och den inlemmades i samlingarna redan 1669 av Frederik III. 
På första sidan introduceras handskriften kortfattat med signum, mått, 
materialuppgifter, proveniens och innehåll. Där finns även 
litteraturhänvisningar. Därefter kan man klicka sig vidare mellan handskriftens 
samtliga sidor inklusive bindning och omslag i högupplösta bilder. 

Under rubriken Medeltid och renässans (hittills 40 volymer) återfinns även 
Codex Holmiensis C37 eller Jyske Lov (Jyllandslagen). Handskriften är från 
omkring 1280, tillhör KB i Stockholm och är den äldsta kända bevarade 
handskriften av Jyllandslagen. Danska forskare har länge uttryckt en önskan 
om att lättare kunna få tillgång till denna lagtext som spelar en så viktig roll i 
det danska kulturarvet. Här har digitalisering accepterats som lösning på de 
problem som präglat debatten om repatriering av kulturarv. Själva 
digitaliseringen har utförts av KB i Stockholm medan DKB står för 
presentationen och webbpubliceringen. Det är en fullständig digitalisering av 
handskriftens samtliga tre delar. Varje bild presenteras i en standardstorlek 
som sen kan förstoras. Man kan gå direkt till den transkriberade lagtexten via 
länken Lovteksten eller växla mellan faksimilutgåvan och lagtexten i 

                                                 
90 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/elib/mss/ (2004-02-16). 
91 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/elib/mss (2004-02-17). Följande uppgifter bygger, om 
inte annat anges, på uppgifter från denna webbsida. 
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transkriberad form via innehållsförteckningen. Det finns också en bibliografi, 
en fysisk beskrivning, proveniens- och bakgrundshistorik. 

Gruppen 16- och 1700-talsmanuskript innehåller till dags dato 12 rubriker 
eller volymer, exempelvis manuskript av Ludvig Holberg, Brudstycke af 
Epistel nr. 447. Den digitala utgåvan av Holbergs manuskript är ett bra 
exempel på en digitaliserad handskrift som också ingår i Arkiv for Dansk 
Litteratur. Där finns bl.a. författarporträtt, bibliografi och alfabetisk titellista 
över andra digitaliserade skrifter av Holberg. Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) 
är en webbplats för den klassiska danska litteraturen. Det är DKB och Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab som till att börja med har valt ut 70 
författare. ADL:s målsättning är att skapa ett omfattande och fritt tillgängligt 
webbarkiv och referensbibliotek över danska litterära författarskap.92

Nyare manuskript innehåller än så länge 14 rubriker. Till dessa hör till 
exempel manuskript, dagböcker, pappersklipp, bilderböcker och en 
brevbiografi av H. C. Andersen. Med anledning av H. C. Andersens 200-
årsdag 2005 kommer DKB också att fortsätta publicera utgåvor och dokument 
som på olika sätt belyser författarens liv och verk. Här finns också vidare 
länkning till ADL.93

2.5 Digitaliseringsprojekt — Finland 

2.5.1 Helsingfors universitetsbibliotek — Finlands 
nationalbibliotek 

Helsingfors universitetsbibliotek är också Finlands nationalbibliotek. Det har 
sina rötter i 1600-talets Åbo och Åbo Kungl. Akademi (1640). Akademins 
bibliotek förstördes totalt i en brand 1827; drygt 800 böcker, som var utlånade, 
räddades och finns idag i Aboica-samlingen. I övrigt byggdes biblioteket upp 
från grunden igen. I samband med detta (1828) flyttade universitetet till 
Helsingfors.94 Bibliotekets uppgift går ut på att: 

vara en riksomfattande service- och utvecklingsenhet för de vetenskapliga biblioteken och 
att främja det inhemska och internationella samarbetet på området. Biblioteket svarar på 
sitt område för bevarandet av det nationella kulturarvet och för övriga nationella 
samlingar samt för informationsförmedling och informationstjänst i anslutning till dem.95

                                                 
92 Arkiv for Dansk Litteratur, www.adl.dk (Om ADL) (2004-02-17). 
93 Det Kongelige Bibliotek, Danmark, www.kb.dk/elib/mss/hca/index.htm (2004-02-17). 
94 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/svenska/information/historia.htm (2004-03-03). 
95 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/svenska/information/uppgifter.htm (2004-03-03). 
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I den nya nationalbiblioteksstrategin för 2004—2006 pekas på förändringar i 
verksamhetsmiljön, bl.a. ser man forskningens och undervisningens nya behov 
som kräver nätservice för självbetjäning och ökad innehållsproduktion för 
kunskapssamhället. Man tror också på en ökad användning av kulturarvet. I 
takt med att datatekniken utvecklas och nätservicen utvidgas ser man även ett 
ökat behov av nätbaserat material och integrerade tekniker och tillämpningar.96

Handskriftssamlingen fyller idag ca 3 000 hyllmeter och i enlighet med 
gamla förvärvsprinciper samlar, katalogiserar, förvarar och tillgängliggör man 
främst handskrifter som belyser Finlands kulturhistoria. Äldre tryck återfinns i 
flera olika samlingar, exempelvis i Svenska tidens samling 1488—1809.97

Sedan 1990 driver biblioteket en mikrofilmnings- och konserveringscentral 
i St. Michel. Verksamheten har numera utvidgats till att omfatta även 
digitalisering. Centralen erbjuder dessa tjänster för såväl bibliotek som 
privatpersoner. Pågående digitaliseringsprojekt är till exempel AURORA — 
autonomitidens tidningar (Aurora I, som avslutats, omfattade tiden 1771—
1860 och Aurora II 1860—1890) och TIDEN — historiska tidningar i 
Norden.98 Helsingfors universitetsbibliotek har hittills satsat mycket på 
digitalisering av just äldre tidningar. 

HELMI är Helsingfors universitetsbiblioteks bild- och referensdatabas 
över digitaliserat material. Den innehåller endast nationellt material, såväl hela 
dokument som delar av dem: böcker, handskrifter, bilder, kartor, s.k. småtryck 
och noter. Tidsmässigt sträcker sig materialet från medeltid till autonomitiden 
(1800-tal). Det här materialet är också sökbart i MUISTI (Minnet) — de finska 
bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma databas för det nationella 
kulturarvet.99

Projekt — HELMI 
HELMI är som sagt en bild- och referensdatabas för allt digitaliserat material 
på Helsingfors universitetsbibliotek. Sökfunktionen är tydligt upplagd med 
fritextsökning, upphovsman, titel, nyckelord och dokumenttyp. De dokument-
typer som finns utlagda är bild, tryckt text, kartmaterial, arkivmaterial, 
handskrifter och notpublikationer. Allt material är digitaliserat som bilder med 

                                                 
96 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/svenska/information/ 
nationalbiblioteksstrategi_2004_framsida.htm (2004-03-03). 
97 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/svenska/tjanster/handskrifter.htm (2004-01-19). 
98 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/svenska/bibtjanster/dimiko/digitering.htm (2004-
04-06). 
99 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/memory/helmir.html (2004-01-19). 
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ambitionen att dokumenten ska kunna användas som faksimiler av originalen. I 
januari 2000 var antalet referenser uppe i 430 titlar och över 5 000 
bildfiler.100 Några senare uppgifter har jag inte lyckats få tag på. 

Vid en sökning våren 2004 på dokumenttyp handskrifter blir sökresultatet 
14 verk. Det rör sig framförallt om medeltida liturgiska skrifter (till exempel 
brevarium) och nothandskrifter (till exempel Oskar Merikantos Grande Valse). 
Till varje post finns kortfattad respektive utförlig referensdata, tyvärr endast på 
finska (detta gäller även om användaren valt de svensk- eller engelskspråkiga 
sidorna). Bildfilerna (JPEG-format) är direkt tillgängliga utan att användaren 
behöver gå omvägen om något insticksprogram, däremot är det inte möjligt att 
zooma närmare in på detaljer. En sökning på arkivmaterial ger 2 träffar, 
notpublikationer 11, tryckta verk 186 träffar och bilder hela 236 träffar. Bland 
det tryck som kan räknas till äldre tryck finns exempelvis Johannes Gezelius 
Yxi paras lasten tawara från 1666 (läsebok/alfabetsbok för barn) och Naturens 
bok av Zacharias Topelius (1556).101

Digitaliseringsprojekt — summering och kommentarer 

Några projekt 
Många av de digitaliseringsprojekt som hittills genomförts är av pilotkaraktär, 
ett sätt att pröva sig fram med teknik, kvalitet, urval och presentation. Svenska 
exempel är KB:s affischsamling, Svenskt tryck före 1700 och Suecian; UUB:s 
persiska handskrift The Book of Jalal and Jamal i Touch & Turn-tekniken; 
LUB:s St. Laurentius Digital Manuscript Library — en fullständig 
digitalisering av bibliotekets samling av medeltida handskrifter och GUB:s 
Ostindiska kompaniets digitala arkiv. Bland de nordiska projekten är det 
isländska Saganet ett av de mer kända. De medeltida isländska sagorna och 
senare tiders utgåvor, översättningar och forskning har gjorts tillgängliga över 
Internet i ett samarbete mellan Islands national- och universitetsbibliotek, Árni 
Magnússon Institutet i Reykjavik och Cornell University i USA. Ett av 
delmålen för projektet har varit att man velat studera hur användbart detta kan 
vara för forskningen. 

                                                 
100 Helsingfors universitetsbibliotek, www.lib.helsinki.fi/memory/helmir.html (2004-03-10). 
101 Helsingfors universitetsbibliotek, HELMI, www-db.helsinki.fi/helmi/se/ (2004-04-06). 

 37



Vilken typ av dokument eller samlingar digitaliseras och för vem? 
I inledningen ställde jag upp några frågor som jag såg som centrala för 
undersökningen. En av frågorna gällde för vem man digitaliserar och vad? Det 
norska digitaliseringsprojektet 1905, Norge, Sverige och unionen är tematiskt 
och omfattar många olika dokumenttyper (brev, officiella handlingar, tidningar 
m.m.) som på olika sätt kan hjälpa användaren att förstå skeenden under den 
svensk-norska unionstiden och vägen mot norsk självständighet. Här har valet 
främst varit beroende av de olika dokumentens intellektuella innehåll och det 
värde de kan ha för det tema som projektet vill presentera. Den här typen av 
projekt nämner ofta både forskare, utbildningssektorn och den breda 
allmänheten som målgrupp. Att döma av hur projekten ”paketeras” 
(presenteras och kommenteras på webben) överväger dock ofta 
utbildningssektorn, i form av särskilda skolsidor, och den intresserade 
allmänheten. I Sverige är GUB:s projekt att över Internet tillgängliggöra 
Svenska Ostindiska kompaniets arkiv digitalt ett exempel på en variant av det 
tematiska projektet. Utgångspunkten är dock inte en specifik händelse eller 
epok utan en specifik samling. Förutom den egna samlingen med handlingar 
från Ostindiska kompaniets arkiv har man valt att digitalisera ett antal 
dokument inom samma ämnesområde som tillhör andra institutioner. Det är ett 
pilotprojekt och syftar till att visa på de stora möjligheter som digitalisering 
kan ge för att tematiskt sammanföra material som rent geografiskt befinner sig 
på olika håll i världen. Också här finns ambitionen att nå flera olika 
målgrupper: forskare, studenter, skola och allmänheten. Presentationen vänder 
sig till samtliga grupper men är kanske än så länge mer tillgänglig för 
forskningen och den intresserade allmänheten än skolan. 

I Danmark arbetar handskriftsavdelningen på DKB numera kontinuerligt 
med att genom digitalisering tillgängliggöra valda delar av samlingarna på 
Internet. Man har gjort en grov kronologisk indelning i tre större grupper: 
Medeltid och renässans, 1600- och 1700-tal och Nyare manuskript (1800- och 
1900-tal). Det rör sig om nationellt material (laghandskrifter, liturgiska hand-
skrifter, litterära manuskript etc.) som på skilda sätt belyser Danmarks historia 
och kulturella utveckling. Här är det en avdelning på ett nationalbibliotek som 
arbetar med att tillgängliggöra utvalda delar av sina samlingar. 

I Helsingfors universitetsbiblioteks referens- och bilddatabas HELMI finns 
digitala versioner av handskrifter, tryckta böcker, kartor och arkivmaterial. 
Bland handskrifterna (14 poster) dominerar medeltida liturgiska handskrifter 
och noter. Såväl handskrifter som äldre tryck, liksom hela utbudet i HELMI, är 
nationellt material och man har här valt att digitalisera både hela verk och delar 
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av verk. I Finland har dessutom ABM-institutionerna en gemensam bilddatabas 
— MUISTI — för det digitaliserade nationella kulturarvet. Materialet från 
HELMI är sökbart även där. 

Faksimilkvalitet, referenser och kommentarer 
Ambitionsvivån när det gäller faksimilkvalitet tycks genomgående hög, även 
om många fortfarande använder insticksprogram där användaren för att kunna 
se de digitala bildfilerna måste gå ett extra steg och ladda ner ett särskilt 
program (till exempel Flashpix eller Djvu). På KB har man i Suecia-projektet 
använt en ny och smidigare programvara (True Spectra Image Server) som gör 
att användaren kan gå direkt in i zoomningsläget i det digitala dokumentet 
(tidigare digitaliserade dokument är utförda i en äldre teknik med 
insticksprogrammet Flashpix, men ska konverteras till samma som Suecian).102

I de flesta projekten finns någon form av kommentar till verket och i flera 
fall även om dokumentets fysiska egenskaper. Referenser finns antingen i form 
av fullödiga bibliografier eller också bara som en litteraturhänvisning med 
några exempel. Att som GUB i Ostindiska kompaniets digitala arkiv 
tillhandahålla en länkad träfflista från LIBRIS är förmodligen en ovanligt klok 
lösning eftersom användaren då får tillgång till en kontinuerligt uppdaterad 
litteraturhänvisning. Kompletta transkriptioner verkar dock ganska ovanligt, 
Wallerprojektet i Uppsala är ett av undantagen, liksom vissa av DKB:s e-
manuskript. Kommentarer utformas ofta som en text kring hela verket eller 
samlingen, gärna med inkluderade länkar till vidare information om 
exempelvis förlagor, upphovsmän och tidigare forskning (se till exempel 
Suecian). Texten är ofta skriven av en i ämnet vetenskapligt insatt person. 

Bevarande, tillgänglighet och kulturarv 
En annan central frågeställning från inledningskapitlet rörde bibliotekens syn 
på begreppen bevarande och tillgänglighet, och vilken roll de spelar för 
utformningen av digitaliseringsprojekt och policydokument. Att öka 
tillgängligheten och samtidigt förbättra bevarandemöjligheterna för original-
dokumenten är tydliga mål vid samtliga undersökta bibliotek, framförallt för 
skört och efterfrågat material. Det isländska Saganet är ett uttalat forsknings- 
och bevarandeprojekt. I Danmark menar man att utgivningen av digitala 
faksimiler, trots att de aldrig kan ersätta originaldokumenten i alla hänseenden, 
har stora fördelar främst för kvalitet, omkostnader, tillgänglighet och 

                                                 
102 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
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bevarande. Handskrifterna kan då studeras av många samtidigt och över hela 
världen, oavsett tid och plats, och dessutom utan att det slits på 
originaldokumentet. 

I inledningskapitlet ställde jag också frågan hur biblioteken ser på 
kulturarvsbegreppet. Att värna, bevara och föra fram en nations kulturarv eller 
världskulturarv är också en ofta återkommande målsättning, ibland mer eller 
mindre tydligt uttalad. Vid Uppsala och Lunds universitetsbibliotek har man 
inrättat särskilda kulturarvsavdelningar med uppgift att bevara, tillhandahålla 
och synliggöra de samlingar som ryms inom avdelningen, till exempel äldre 
tryck, handskrifter, kartor och bilder av såväl äldre som nyare datum. LUB ger 
en ganska bred definition av universitetets kulturarv som ”samlingar av skrift- 
och tryckkulturens dokument som avses sparas för all framtid”. Till 
kulturarvsavdelningarna hör i regel även konserverings- och reproenheterna 
samt utställningsverksamhet. I Lund märks även en större känsla för 
dokumenten som fysiska objekt — ”föremål som till alla delar ska 
bevaras”.103 Man betonar här kulturarvssamlingarna som ett historiskt 
forskningsmaterial i sig. I detta kan man se en tydlig koppling till att Nordens 
enda utbildning i bok- och bibliotekshistoria finns vid Lunds universitets 
institution för kulturvetenskaper. 

Nationalbiblioteken talar ofta i sina måldokument om sin uppgift att bevara 
eller förvalta det nationella kulturarvet, i såväl konventionell som digital form, 
och att erbjuda användarna bästa möjliga tillgång till samlingarna. I ljuset av 
de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger ser man digitalisering som 
en självklar väg att gå för att även i framtiden kunna leva upp till denna 
uppgift. Inte minst gäller detta kulturarvsmaterial inom kategorierna 
handskrifter, bilder, äldre tryck och äldre tidningar, som ofta är både skört och 
svårtillgängligt. I de flesta projekt arbetar man också efter principen att för att 
synliggöra exempelvis digitaliserade handskrifter krävs ökade sökmöjligheter 
via online-kataloger och särskilda webbplatser där materialet presenteras och 
kommenteras för användarna. 

                                                 
103 Lunds universitetsbibliotek, www.lub.lu.se/ub/kulturarv (2004-02-12). 
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Tillgänglighet — att hitta till bibliotekens digitaliserade 
samlingar på webben 

För att kunna genomföra den här delen av min undersökning har jag 
naturligtvis behövt gå in på respektive biblioteks webbsidor och leta upp 
presentationer av digitaliseringsprojekt och digitaliserade samlingar. Då kan 
man också fråga sig hur man hittar till dessa samlingar? Hur ser 
tillgängligheten ut på det området? Jag ska inte inom ramen för den här 
uppsatsen ge en fullödig analys av presentation och paketering av de olika 
bibliotekens digitaliserade samlingar som finns tillgängliga på Internet; men en 
summering och några synpunkter kan vara på sin plats. Jag utgår från att 
användarens sökfråga i det här fallet är: var hittar jag digitaliserat material ur 
bibliotekets samlingar? 

Sverige 
På KB:s startsida finns, på ett föredömligt lättillgängligt sätt, en länk i 
vänstermarginalen med rubriken Digitaliserade samlingar. Här har biblioteket 
samlat hela sitt digitaliserade material. Mål- och policydokument läggs också 
kontinuerligt ut på sidan vilket gör att jag som användare får en samlad bild av 
vad som finns tillgängligt ur KB:s samlingar på Internet och KB:s mål och 
principer för fortsatt digitaliseringsverksamhet. Fullt så tydligt är det inte på de 
tre andra svenska biblioteken i undersökningen. På UUB får man ta sig via 
rubriken Projekt och program till Wallerprojektets sidor. Man kan också hitta 
dessa sidor via Kulturarvsavdelningen som har placerats under Ämnesområden 
och bibliotek på startsidan. Några direkta hänvisningar till digitaliserade 
samlingar finns således inte. 

Även LUB har som sagt en särskild avdelning för universitetets 
kulturarvssamlingar. Här kan vi däremot direkt på startsidan hitta rubriken 
Kulturarv och länken digitaliserat kulturarv. För användaren är dessa 
digitaliserade samlingar logiskt och tydligt placerade och därmed också lätt 
tillgängliga på webbsidan. 

På GUB:s startsida börjar det lovande med rubriken Digitala biblioteket. 
Där finns tidskrifter, databaser, e-böcker osv. men det är först under länken 
projekt som Ostindiska kompaniets digitala arkiv återfinns. Det är trots allt 
relativt lättillgängligt och logiskt för användare som söker 
digitaliseringsprojekt. Om användaren intresserar sig för handskriftsmaterial 
kan han eller hon också tänkas börja sin sökväg genom att utgå från 
dokumenttyp och då ta vägen över handskriftsavdelningen via länken 
Specialsamlingar på startsidan. 
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Övriga Norden 
Från norska Nasjonalbibliotekets startsida är det svårt att hitta samlad 
information om bibliotekets digitaliseringsprojekt. Man kan utgå från 
dokumenttyp och via Samlingar nå handskriftsavdelningen och det digitali-
serade material som finns där. Webbplatsen för 1905 — Norge, Sverige & 
unionen finns dock under startsidans rubrik Andre saker (en lista med 
”arkiverade” nyheter). 

Islands national- och universitetsbibliotek har inte någon särskilt tydlig väg 
från sin startsida till de digitaliserade samlingarna. Man får pröva sig fram och 
hittar då via Online catalogues fram till länken till Saganet. Känner man 
däremot redan till det stora projektet om de isländska sagorna hittar man 
kanske utan att gå över bibliotekets startsida till URL-adressen 
http://sagnanet.is. 

Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn har lagt ut mycket information om 
sina digitaliseringsprojekt och om sina mål och principer för digitaliserings-
verksamhet på sina webbsidor. ELEKTRA: e-ressourcer på startsidan är en 
logisk länk att följa, och den leder också till ett stort utbud av digitalt material, 
bl.a. handskriftsavdelningens e-manuskript som jag presenterat tidigare i 
uppsatsen. 

På Helsingfors universitetsbibliotek får användaren tänka sig att Samlingar 
och tjänster kan vara en bra ingång från startsidan, där under databaser finns 
bl.a. universitets bild- och referensdatabas för digitaliserat material HELMI. 

Tillgängligheten till digitaliserat material, i betydelsen lätt att hitta på 
bibliotekens webbsidor, varierar således en hel del. Att se digitaliserade 
samlingar som delar av bibliotekets samlingar i stort är på ett sätt naturligt och 
riktigt. Man kan tänka sig att användaren söker sig till handskriftsavdelningen 
om det främst är den dokumenttypen man söker, eller att man under en rubrik 
som Samlingar och tjänster förväntas hitta bibliotekets databaser och då når 
fram till eventuella bilddatabaser. Samtidigt menar jag att vi fortfarande är i ett 
skede där de digitaliserade tjänsternas placering på ett biblioteks webbsidor bör 
vara särskilt tydlig, de är ännu inte helt självklara för användaren. Att snabbt 
och enkelt nå ett biblioteks digitaliserade samlingar i stort oavsett dokumenttyp 
kan också vara mycket värdefullt. 
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3 Digitaliseringspolitik i Norden 

Del två av undersökningen bygger i första hand på det frågeformulär som jag 
via e-post ställt till de nordiska nationalbiblioteken (Bilaga A). Om något 
avsnitt i del två har sin grund i annat källmaterial, som intervjuer, webbsidor 
eller tryckt material, redovisas detta i notförteckningen. Frågorna har besvarats 
av ansvariga vid handskriftsavdelningar, specialsamlingar, eller IT-avdelningar 
på de nordiska nationalbiblioteken (se Informanter i inledningskapitlet). 
Danmark har, som nämndes i inledningen, tyvärr inte besvarat frågorna. 
Resultaten från denna del av undersökningen presenteras tematiskt efter de 
viktigaste frågorna. 

Nationell policy och interna handlingsplaner 

Sverige — Kungliga Biblioteket 
I KB-utredningen (KB — ett nav i kunskapssamhället SOU 2003:129) som 
publicerades i januari 2004, finns ett förslag till nationella åtgärder för 
digitalisering. KB har, enligt Johan Mannerheim (chef för avdelningen för 
Specialsamlingar) uppmuntrat utredarens arbete och bidragit med underlag och 
synpunkter. Utredningen ligger ute på remiss under våren 2004 för ett senare 
beslut av regering och riksdag. När det gäller interna handlingsplaner initierade 
KB i januari 2003 projektet Digsam (Digitalisering och dess samordning inom 
KB) i syfte att utarbeta rutiner för KB:s interna digitaliseringsverksamhet (men 
även för extern digitalisering). Projektet löper till den 30 juni 2004. KB har 
nyligen, efter förarbete inom Digsam, antagit Mål och principer för 
digitalisering inom KB. Det är ett generellt hållet dokument, det finns ännu inte 
något urval för digitalisering under de närmaste åren. Ett antal principer för hur 
KB ska arbeta med digitalisering slås dock fast. För det interna arbetet gäller 
då bl.a. att alla berörda enheter inom KB vidtalas och samverkar utifrån sina 
specialkunskaper och att det för varje digitaliseringsprojekt upprättas en plan. 
Allt digitaliserat material ska registreras i LIBRIS och Regina. Kvaliteten vid 
digitalisering ska basera sig på de principer som formulerats i ABM-rapporten 

 43



Bilddatabaser och digitalisering (se kapitel 1, Forskningsöversikt och 
historik), för filformat, produktionstekniska metadata, kvalitet på bildfiler och 
färghantering. Dessa principer ska också kunna anpassas till såväl den 
nationella som den internationella utvecklingen på området. Övriga mål och 
principer i dokumentet finns det anledning att återkomma till under andra 
rubriker i undersökningen. 

Norge — Nasjonalbiblioteket 
I Norge finns idag ingen nationell policy för digitaliseringsverksamhet men ett 
förberedande arbete kring detta påbörjades 2003. Nasjonalbiblioteket arbetar 
inte efter något specifikt handlingsprogram vid digitalisering av handskrifter 
och äldre tryck. 

Island — Islands national- och universitetsbibliotek 
Inte heller Island har någon nationell policy för digitalisering av handskrifter 
och äldre tryck. Inga planer finns heller på att upprätta en sådan. 

Finland — Helsingfors universitetsbibliotek 
Helsingfors universitetsbibliotek har i egenskap av nationalbibliotek antagit ett 
nationellt digitaliseringsprogram som koordineras av bibliotekets 
konserveringstjänst (Mikrofilmnings- och konserveringscentralen i St. Michel). 
Programmet grundar sig på resultatet från den enkät angående bibliotekens 
digitaliseringsbehov som Undervisningsministeriets arbetsgrupp för digitali-
sering av kulturarvet skickade ut till de vetenskapliga och allmänna biblioteken 
i landet. Helsingfors universitetsbibliotek samarbetar här med övriga bibliotek, 
arkiv och museer i landet och med de nordiska länderna. Det är också tänkt att 
programmet ska utvidgas till en digitaliseringspolicy som ska styra framtida 
samarbetsprojekt.104

Kommentar 
KB ger uttryck för en tydlig ambition att vilja leda utvecklingen av en mer 
samordnad digitaliseringsverksamhet i Sverige. En samordnad digitaliserings-
verksamhet kräver planering, mål och principer, samverkan och utveckling av 
gemensamma kvalitetsstandarder. Finland har redan sammanställt ett nationellt 
digitaliseringsprogram, utifrån de behov som de finska biblioteken uttryckt i en 
enkätundersökning. Denna utveckling är ett resultat av det arbete som utförts 
                                                 
104 En digital databank över biblioteksmaterial, Helsingfors universitetsbibliotek, (broschyr), s. 2-3. 
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av Undervisningsministeriets arbetsgrupp för digitalisering av kulturarvet och 
nationalbiblioteket. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån 
svaren från Norge och Island. I Norge finns också viljan att åstadkomma en 
nationell digitaliseringspolicy medan Island, det land i Norden som 
förmodligen har längst erfarenhet inom digitalisering, inte verkar se något 
egentligt behov av en mer samordnad nationell digitaliseringsverksamhet. 

Projektutformning och samverkan inom ABM-sektorn 

Sverige — Kungliga Biblioteket 
Den digitalisering som hittills har skett vid KB har finansierats med egna 
medel och haft formen av pilotprojekt, dvs. av vägledande och förberedande 
karaktär. Strax före millennieskiftet fanns ett ekonomiskt överskott efter KB:s 
stora ombyggnad; det är en av orsakerna till att flera digitaliseringsprojekt kom 
igång just då.105 I de tidiga projekten fanns ingen samstämmighet mellan 
bibliotekets olika yrkesgrupper om vad man menade med bevarande, vad en 
bild är osv. Plattformsprojektet (Bilddatabaser och digitalisering – plattform 
för ABM-samverkan) har banat väg för en större tydlighet kring begreppen men 
också för en större förståelse yrkesgrupperna emellan, såväl inom biblioteket 
som mellan institutionerna inom ABM-sektorn.106 Projektet Bilddatabaser och 
digitalisering – plattform för ABM-samverkan var just ett samverkansprojekt 
mellan KB, Nationalmuseum, Riksarkivet, och Riksantikvarieämbetet som 
initierades av KB och resulterade i en rapport 2003 och en webbplats 
(http://abm.kb.se). Särskilt betydelsefullt för ett fortsatt digitaliseringsarbete 
inom ABM-sektorn är de gemensamma rekommendationer för kvalitet och 
standard vid digitalisering (dataelement, personer och namnformer vid 
registrering av bilder) som projektet enats om. I KB:s måldokument för 
digitalisering slår man också fast att man vid val av registreringssätt, 
standarder och teknisk kvalitet alltid ska beakta strävan efter samordning av 
strategierna för digitalisering mellan bibliotek och inom ABM-området.107

KB har även deltagit i EU-projektet DigiCULT – Technological 
landscapes for tomorrow´s cultural economy, Unlocking the value of cultural 
heritage (se kapitel 1 Forskningsöversikt och historik). Ett projekt som mer 
                                                 
105 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
106 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
107 Kungl. Biblioteket, Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket, Digsam Aktivitet 1, 
2003-12-17), www.kb.se (se Digitaliserade samlingar) (2004-02-17). 
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konkret berör digitalisering är det nyligen påbörjade Litteraturbanken. Det är 
ett samarbete mellan KB, Svenska akademien och Språkbanken vid Göteborgs 
universitet och syftar till att digitalisera svenska skönlitterära verk och en del 
humanistisk litteratur, och göra de digitala versionerna fritt tillgängliga på 
Internet.108 Johan Mannerheim, chef för Specialsamlingar, har det övergripande 
ansvaret för digitalisering inom KB; större beslut fattas dock alltid av 
riksbibliotekarien efter föredragande i chefsrådet. 

Norge — Nasjonalbiblioteket 
För de digitaliseringsprojekt som Nasjonalbiblioteket har arbetat med har 
extern finansiering spelat en viktig roll. ”Vi har naturligtvis haft idéer eller 
förslag till digitaliseringsprojekt — egna eller i samarbete med andra — som 
aldrig har realiserats för att vi inte har hittat ekonomiska resurser till det”, 
berättar Kjersti Løkken, IT-avdelningschef vid NB i Oslo. Det är oftast fråga 
om offentliga medel genom bidrag från till exempel Kulturrådet. 

NB har vid digitalisering ofta lagt stor vikt vid att arbeta med tematiska 
projekt där många olika dokumenttyper är representerade. Flera av dessa 
projekt har genomförts i samarbete med andra kulturarvsinstitutioner. Ett 
exempel är den nyligen lanserade webbplatsen 1905. Norge, Sverige och 
unionen där NB samarbetat bl.a. med KB i Stockholm, de norska och svenska 
Riksarkiven och handskriftsavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek. De 
deltagande institutionerna har ställt sitt material till projektets förfogande, 
deltagit i urvalet och bidragit med digitalisering av materialet.109 Man har även 
samarbetat med museer, till exempel med Norsk utvandrermuseum i samband 
med webbplatsen Det löftesrika landet (se nedan Vilka objekt eller samlingar 
digitaliseras — Norge). 

Island — Islands national- och universitetsbibliotek 
Grundorsaken till att man digitaliserat har delvis varit att någon form av behov 
har funnits (till exempel efterfrågat material som man vill kunna föra ut och 
låta fler få ta del av, skört material där originaldokumenten av bevarandeskäl 
bör tas fram så lite som möjligt och kombinationer av dessa behov). Ibland har 
det faktum att man erhållit projektstöd till en viss typ av projekt varit styrande. 
Några externa krav eller för den skull möjligheter säger man sig dock inte ha 

                                                 
108 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
109 Nasjonalbiblioteket, www.nb.no/baser/1905/om.html (2004-02-19). 
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känt av i Reykjavik. Beslut om digitalisering fattas av nationalbibliotekarien i 
samråd med dennes närmaste medarbetare och berörda avdelningar. 

Digitalisering av handskrifter har vid det isländska nationalbiblioteket skett 
i samarbete med Árni Magnússon Institutet i Reykjavik och Cornell University 
i USA. Man har även samarbetat med nationalbiblioteken på Färöarna och 
Grönland för digitalisering av tidningar och tidskrifter. 

Finland — Helsingfors universitetsbibliotek 
Finland verkar tidigt ha gått in för att söka utveckla samverkan mellan ABM-
institutioner. Bilddatabasen Muisti (ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer) är ett exempel. I det nationella digitaliseringsprogrammet förespråkas 
också samarbete, särskilt när det gäller den svenska tidens litteratur (1488—
1809) — ”den finländska bokkulturens födelse”. Branden i Åbo 1827 förstörde 
nästan hela bibliotekssamlingen och en stor del av den tidens tryckta verk 
saknas helt i Finland eller finns bara i kopior. Digitalisering och samarbete 
med svenska bibliotek ses här som en möjlighet att göra också detta material 
tillgängligt för aktivt bruk i Finland.110

Kommentar 
Det finns ett intresse för ett utvecklat ABM-samarbete inom 
digitaliseringsverksamheten, särskilt tydligt är det i Sverige, Norge och 
Finland. Sedan den 1 januari 2003 finns det i Norge dessutom ett nytt statligt 
tvärsektoriellt samordnings- och utvecklingsorgan för arkiv, bibliotek och 
museer: ABM-utvikling. I de norska tematiska projekten försöker man digitalt 
förmedla information om exempelvis ett specifikt historiskt skede utifrån en 
mängd olika dokumenttyper från olika ABM-institutioner. I första hand är det 
dock fortfarande mest ett samarbete mellan arkiv och bibliotek (vars samlingar 
och arbetssätt ofta har fler likheter än museernas). I Sverige har KB arbetat 
mycket förberedande för att nå gemensamma kvalitetsstandarder att arbeta 
vidare från. De svenska planerna på en Litteraturbank uppvisar klara likheter 
med det danska Arkiv for Dansk Litteratur (se kapitel 2 Projekt — e-
manuskript). 

                                                 
110 En digital databank över biblioteksmaterial, Helsingfors universitetsbibliotek, (broschyr), s. 5. 
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Tillgänglighet och bevarande — och kulturarv 

Sverige — Kungliga Biblioteket 
I de Mål och principer för digitalisering inom KB som nyligen antagits 
behandlas förhållandet mellan tillgänglighet och bevarande utförligt. Man 
pekar på digitalisering som ett sätt att göra böcker och andra objekt mer 
lättillgängliga och mer kända utan att originaldokumenten slits. KB åberopar 
också sitt ansvar att långsiktigt vårda och bevara sina samlingar och på så sätt 
göra de tillgängliga även för kommande generationer. Ansvaret att bevara 
originalen försvinner inte i och med digitaliseringen. Däremot tillkommer 
ansvaret att långsiktigt bevara det digitaliserade materialet. Det ska ske i 
samverkan med bevarandet av annan digital information. Begreppet kulturarv 
förekommer till exempel när det talas om att KB ”rymmer ett stort och rikt 
kulturarv som kommer alltför få till del”, men utan att egentligen definieras. 
Enligt Johan Mannerheim (chef för Specialsamlingar, KB) betyder det i 
sammanhanget ungefär detsamma som KB:s samlingar. Det finns även 
demokratiskäl bakom ambitionen att digitalisera och på så sätt sprida Sveriges 
kulturarv. Alla ska få ta del av vår gemensamma historia — ”Sveriges minne”. 
Detta, plus att materialet ska göras tillgängligt kostnadsfritt för medborgarna, 
är grundläggande enligt KB.111

Norge — Nasjonalbiblioteket 
Digitalisering genomförs i regel i syfte att tillgängliggöra och förmedla 
särskilda dokument och/eller information och kunskap kring ett ämne. I och 
med att man ger tillgång till en digital kopia kommer bevarandeaspekten in i 
bilden. Man vill kunna skydda originalen från alltför mycket fysisk hantering, 
ljusexponering, temperaturskillnader samt för hög eller låg luftfuktighet. 
Bevarandeaspekten kan också ligga till grund för ett beslut om digitalisering 
om originalen är i så dåligt skick att enda sättet att bevara det intellektuella 
innehållet är att överföra det till ett annat medium. I samband med arbetet med 
Nasjonalbibliotekets strategiska plan har man bemödat sig om att internt 
definiera ett flertal begrepp, bl.a. tillgängliggörande och bevarande. 
Nasjonalbiblioteket ser sig som en viktig aktör bland Norges 
kulturarvsinstitutioner. Många av de uppgifter och funktioner som biblioteket 

                                                 
111 Kungl. Biblioteket, Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket, Digsam Aktivitet 1, 
2003-12-17, www.kb.se (se Digitaliserade samlingar) (2004-02-17). 
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ansvarar för har sin grund i att man ska bevara kulturarvet och göra det 
tillgängligt för dagens användare. 

Island — Islands national- och universitetsbibliotek 
Det finns inget policydokument och därför har man heller inte definierat dessa 
begrepp. Enligt Þorsteinn Hallgrímsson är tillgänglighet den viktigaste 
aspekten i digitaliseringssammanhang. Syftet med digitalisering är delvis att 
skydda originalmaterialet från skadlig fysisk hantering genom att göra det 
möjligt att arbeta med innehållet utan att använda originalen — därför främjar 
detta bevarandet. Den absolut viktigaste grunden för att digitalisera är dock 
ökad tillgänglighet. Islands nationalbibliotek lägger också mycket stor vikt vid 
just tillgänglighet. Utan ett bra användargränssnitt med goda sökmöjligheter 
via www är digitalisering av material som handskrifter och äldre tryck nästan 
helt meningslös, anser Hallgrímsson. Denna typ av material är självklart en 
viktig del av en nations kulturarv, fortsätter han, ”men det kan man ju även 
påstå om många andra saker, popmusik t.ex.” 

Finland — Helsingfors universitetsbibliotek 
Ett av de viktigaste skälen för digitalisering av det äldre kulturarvet är enligt 
det finländska digitaliseringsprogrammet att materialet då kan bli tillgängligt 
för alla, ”oberoende av tid och rum”. Värdefullt men svårtillgängligt material 
blir lättare att komma åt. Bevarandeaspekten tas också upp. Om original-
dokumenten är sköra eller kanske till och med håller på att förstöras kan en 
digitalisering öka möjligheterna att bevara och skydda originalen. Kulturarvet 
är ett viktigt begrepp i digitaliseringsprogrammet. Man lyfter fram flera olika 
dokumenttyper från olika tidsepoker för att exemplifiera det värde och de 
möjligheter dessa kulturarvsdokument innehåller för vidare kunskap om 
nationens utveckling inom en mängd olika områden.112

Kommentar 
Det är tydligt att nationalbiblioteken lägger störst vikt vid begreppet 
tillgänglighet. Ökad tillgänglighet är ofta utgångspunkten för att digitalisera. 
Att på olika sätt tillgängliggöra sina samlingar utgör också en av grundpelarna 
för all biblioteksverksamhet. Bevarandeaspekten är en annan av grundpelarna 
och ses i det här sammanhanget ofta som en effekt eller följd av 

                                                 
112 En digital databank över biblioteksmaterial, Helsingfors universitetsbibliotek, Mikrofilmnings- och 
konserveringstjänsten, (broschyr), s. 3-10. 
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tillgängliggörandet. Ett bevarandebehov kan dock vara avgörande för ett beslut 
om digitalisering om originalmaterialet är i särskilt dåligt skick. Ofta rör det 
sig om ett samspel mellan de båda begreppen. Kulturarv behandlas ibland som 
ett självklart begrepp. Det som nationalbiblioteken är satta att samla, bevara 
och tillgängliggöra är kulturarv. En problematisering av begreppet kommer 
sällan till stånd. Däremot kan man ibland tolka det som att begreppet kulturarv 
används för att ge mer tyngd åt kraven på ökade resurser. Man pekar då ofta på 
demokratiaspekten: för att fler ska få möjlighet att ta del av det rika kulturarv 
som ryms i samlingarna. 

Vilka objekt eller samlingar digitaliseras? 

Sverige — Kungliga Biblioteket 
De digitaliseringsprojekt som hittills utförts på KB har, som nämnts tidigare, 
alla varit av vägledande och förberedande karaktär, pilotprojekt. Man har utgått 
från vilka resurser, ekonomiskt och tekniskt, som man har haft tillgång till och 
vilka behov som funnits hos materialet. Ett av de första projekten i mitten av 
1990-talet var delar av affischsamlingen. Orsaken till att man valde just 
affischsamlingen var att den då var helt okatalogiserad men också att stora 
delar av materialet i samlingen var så pass skört att det överhuvudtaget inte 
kunde göras tillgängligt på annat sätt (någon form av reproducering krävdes 
alltså).113

Man har också prövat sig fram med mindre projekt och digitaliserat delar 
av KB:s affärstryck (tillhör de okatalogiserade samlingarna, det s.k. efemära 
trycket). Det är ett efterfrågat material men tillgängligheten har varit mycket 
begränsad eftersom det sköra materialet helt enkelt höll på att falla 
sönder.114 Även dagstidningar, ett tecknat panorama, kartor och en orientalisk 
handskrift (Rålambska dräktboken) har digitaliserats. Ett annat pilotprojekt är 
svenskt tryck före 1700 (F1700) där syftet varit att visa intressant men 
svårtillgängligt äldre material för en bred allmänhet, samtidigt som originalen 
skyddas. Materialet har valts för att det representerar: 

                                                 
113 Platen, Henning von, 2002, s. 39 f. 
114 Intervju med Anne Scherman, KB (2004-01-30). 
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olika ämnesområden och olika tidsperioder under 1500- och 1600-talen. Författarna är 
huvudsakligen kända, framstående män som fortfarande efter flera hundra år lever i 
många människors medvetande.115

Det senaste projektet som presenterats i KB:s digitaliserade samlingar är en 
fullständig digitalisering av Erik Dahlbergs planschverk Suecia antiqua et 
hodierna (se avsnittet om KB i kapitel 2). 

Norge — Nasjonalbiblioteket 
NB har som sagt ofta arbetat med tematiska digitaliseringsprojekt där många 
olika dokumenttyper är representerade. Olika förhållanden spelar in vid 
prioriteringen av material. Ofta har det styrts av begivenheter i samhället, som 
när det gäller webbplatserna Det löftesrika landet (www.nb.no/emigrasjon/) 
och 1905 — Norge, Sverige & unionen (www.nb.no/baser/1905/). Det senare 
projektet har kommit till med anledning av det stundande hundraårsjubileet av 
Norges självständighet 2005. Det löftesrika landet handlar om norsk 
utvandring till Amerika och norsk-amerikansk historia 1825—2000. Där 
presenteras artiklar och böcker i ämnet, över 500 amerikabrev, fotografier, film 
och ljud, bibliografier och kartor. Webbplatsen skapades år 2000 till 175-
årsminnet av det första emigrantskeppet som seglade från Norge till Amerika. 
1905 som tillkommit i samarbete med flera svenska institutioner (bl.a. KB och 
Riksarkivet) är även det ett tematiskt projekt där man sammanfört många olika 
dokumenttyper.116 I enskilda fall har materialets tillstånd varit avgörande för ett 
beslut om digitalisering. Så var exempelvis fallet med familjen Diriks 
klippböcker — 12 stora album med urklipp, foton, teckningar och brev som 
tillsammans utgör en krönika över konstnären Edvard Dirik (1855—1930) och 
hans familj (www.nb.no/baser/diriks/). 

Island — Islands national- och universitetsbibliotek 
Islands nationalbibliotek har hittills digitaliserat såväl handskrifter, tidningar 
och tidskrifter som kartor. Sagnanet/Saganet består till stora delar av 
handskrifter ur samlingarna på Islands national- och universitetsbibliotek och 
Árni Magnússon Institutet i Reykjavik, men även av tryckta utgåvor och 
översättningar av sagorna liksom vetenskapliga studier i ämnet. Saganet ger 
via Internet tillgång till digitala bilder av ca 240 000 handskriftssidor och 

                                                 
115 Kungliga Biblioteket, www.kb.se/F1700/default.htm (2004-02-24). 
116 Nasjonalbiblioteket, Norge, www.nb.no/emigrasjon och www.nb.no/baser/1905/ (2004-03-02). 
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153 000 tryckta sidor. Materialet består framförallt av de fullständiga isländska 
familjesagorna och en stor del av den nordisk-germanska mytologin, Eddorna 
(se kapitel 2 Projekt — Saganet). I projektet Vestnord, som är ett samarbete 
mellan de isländska, färöiska och grönländska nationalbiblioteken, har 
tidningar och tidskrifter mellan åren 1773—2001 digitaliserats. I samarbete 
med Nordic Digital Library Center inom Nordinfo digitaliserades redan 1996 
bibliotekets samling av äldre kartor över Island (före 1900). Det finns även 
planer på att digitalisera äldre tryckta böcker (före 1800). Det projektet 
beräknas vara klart före utgången av år 2005. 

Finland — Helsingfors universitetsbibliotek 
I Finland har det stora pilotprojektet för digitalisering varit Aurora — 
finländska dagstidningar från perioden 1771—1860. I 
digitaliseringsprogrammet presenteras olika dokumenttyper och samlingar som 
man menar särskilt lämpar sig för digitalisering: Medeltida 
handskriftsfragment (här pekar man också på möjligheterna att digitalt 
sammanföra olika fragment från olika länder och delar av landet till helheter på 
Internet); Den svenska tidens tryckta litteratur; Skillingtryck och annat 
småtryck (”småtryck — vardagshistoriens källmaterial”); Herrgårdsarkiv, brev 
och dagböcker; faktalitteratur från 1800-talet (till exempel reseskildringar och 
abc-böcker); Handskrifter av den autonoma tidens (1800-talet) konstnärer, 
stats- och vetenskapsmän samt A. E. Nordenskiölds unika samling historiska 
kartor och geografisk litteratur (sedan 1997 införd i UNESCO:s register 
Memory of the World).117

Kommentar 
För affischsamlingar och liknande skört material är digitalisering ofta enda 
sättet att på ett tillfredsställande sätt tillgängliggöra materialet. I tematiska 
projekt (som de norska) är valet av objekt som ska digitaliseras underställda 
valet av tema som objekten ska belysa. Ett inte oväntat kriterium för val av 
objekt är ofta att det rör sig om samlingar av handskrifter och tryckta verk av 
stort kulturhistoriskt värde som kan göras mer tillgängliga för forskning. Det 
kan också röra sig om enklare former av material, småtryck, som dock kan 
lämpa sig väl för digitalisering. Dokumenten är ofta inte så stora och därför 
behändiga att digitalisera, materialet är också ofta mycket skört och svårt att 
bevara. Dessutom finns i materialet en stor potential för forskning och kunskap 
                                                 
117 En digital databank över biblioteksmaterial, Helsingfors universitetsbibliotek, (broschyr), s. 4-10. 

 52



om gångna tiders industriutveckling, kommunikationsutveckling etc. De 
speglar på sitt sätt ett viktigt kulturhistoriskt värde. 

Textkritiska utgåvor och användare 

Sverige — Kungliga Biblioteket 
KB hänvisar här i första hand till det ovan nämnda projektet Litteraturbanken (i 
samarbete med Svenska akademien och Språkbanken vid Göteborgs 
universitet) som vårvintern 2004 ligger i startgroparna. Det syftar just till att 
utveckla en kombination av textkritisk utgivning med faksimil av 
originalutgåvor. Det mest ambitiösa digitaliseringsprojektet på KB hittills är 
annars det ovan beskrivna Suecia-projektet. Där är varje plansch katalogiserad 
och sökbar i både LIBRIS och Regina. Ambitionsnivån angående 
faksimilkvalitet och kataloguppgifter har varit mycket hög och i Magdalena 
Grams kommentar till verket finns även omfattande referensuppgifter. 

Vid de tidiga digitaliseringarna på KB var målgrupperna ännu inte tydligt 
uttalade. Idag beskrivs bibliotekets främsta målgrupp som utbildningssektorn i 
vid mening. I Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket slås 
det fast att KB:s mål bör vara: ”att göra valda delar av KB:s samlingar lättare 
tillgängliga för elever, lärare, forskare och den intresserade allmänheten.” När 
det gäller originalen till de böcker och dokument som digitaliseras är 
målgruppen helt klart forskarvärlden. Enligt KB:s principer ska originalen 
endast tas fram vid alldeles särskilda forskningsbehov. 

Att avgiftsbelägga användandet av de digitaliserade versionerna är inte 
aktuellt, det skulle inte överensstämma med KB:s uppdrag. Däremot överväger 
KB att göra som museerna och ta en användningsavgift för publicering, den 
skulle i så fall relateras till den exponering och spridning en bild får i en bok, 
tidning eller tidskrift. 

Norge — Nasjonalbiblioteket 
I Norge anser man sig ännu inte ha kommit så långt när det gäller textkritiska 
utgåvor av digitaliserade samlingar. Nasjonalbiblioteket är dock med i ett 
nationellt utgivningsprojekt kring författaren Henrik Ibsen. Det är ett projekt 
med mycket höga ambitioner kring faksimilkvalitet, transkriptioner, referenser 
och kopplingar mellan handskrifter och tryckta verk. 

Digitaliseringsprojekt vid NB riktar sig i regel såväl till forskare och andra 
specifika användargrupper som till en bredare allmänhet. Man har dock aldrig 
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genomfört någon direkt användarundersökning angående önskemål om digitali-
sering. Beträffande användandet av de redan digitaliserade dokumenten och 
samlingarna har man registrerat ett ökat intresse för och användande av det 
materialet. Tyvärr ökar också till en viss grad pressen på de ofta sköra 
originaldokumenten. I stort sett gäller dock samma praxis för framtagning av 
fysiskt sköra originaldokument nu som tidigare, dvs. användaren ska ha ett 
välgrundat forsknings- och dokumentationsbehov för att få tillgång till 
originaldokumentet, och dokumentet får endast studeras i bemannad special-
läsesal. I enskilda fall, om materialet är i riktigt dåligt skick, spärras 
dokumenten för framtagning helt och hållet.118

Någon avgift för användande av digitaliserade dokument är inte aktuellt på 
NB. Det norska Stortinget har också beslutat att Nasjonalbibliotekets tjänster 
ska vara gratis tillgängliga på Internet. 

Island — Islands national- och universitetsbibliotek 
Þorsteinn Hallgrímsson på Islands national- och universitetsbibliotek menar att 
bildkvaliteten alltid måste anpassas till användningsområdet. Målet är att ge 
tillgång till materialet och därför måste de digitala bildernas kvalitet vara 
tillräckligt bra för att det ska kunna genomföras. Vad som är acceptabel 
kvalitet beror delvis på vilken målsättning man har för användandet, men 
bilderna är normalt av sådan kvalitet att de kan användas till de flesta 
undersökningar, undantaget när det är själva det fysiska föremålet som är målet 
för studierna. Brukskopior kan vara av olika kvalitet beroende på 
distributionsform och vilket mål man vill nå genom att tillgängliggöra 
dokumentet. 

Beträffande katalogisering av handskrifter menar Hallgrímsson att det vid 
digitaliserat material inte är nödvändigt att ha samma utgångspunkt som 
tidigare eftersom användaren har tillgång till materialet. Därför är det viktigast 
att det, förutom de mest nödvändiga katalogupplysningarna, finns uppgifter 
och kommentarer om innehållet. Katalogisering av handskrifter bör inte vara 
en studie av verket, var gränsen för detta ligger kan diskuteras med närmast 
religiös intensitet, enligt Hallgrímsson, som inte förespråkar filologiska 
metoder vid katalogisering av handskrifter.119 För böcker, tidningar och 

                                                 
118 E-post från Kjersti Løkken, NB Oslo (2004-03-29). 
119 Enligt Nationalencyklopedin är filologi en ”forskningsgren inom den historiska språkvetenskapen. I 
vid mening ägnar den sig åt texttolkning som har till yttersta syfte att fastställa det innehåll ett språkligt 
dokument rymmer. Filologin arbetar bl.a. textkritiskt och studerar litterära alsters samband med andra 
kulturella aktiviteter”. 
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tidskrifter har man andra utgångspunkter. I Island konverterar man numera hela 
texten i dessa fall till sökbar ASCII-text, vilket också beräknas vara av stort 
värde för användaren. Metadata till digitaliserade handskrifter och äldre tryck 
bör i stor utsträckning innehålla samma uppgifter som registrerats eller 
katalogiserats. Till detta kommer de uppgifter som blir nödvändiga p.g.a. själva 
digitaliseringsprocessen och långtidsförvaringen av det digitala arkivet. I 
digitaliseringsprojekten vänder sig Islands national- och universitetsbibliotek 
både till specifika användargrupper, exempelvis inom forskarvärlden, och till 
en bred allmänhet. Inte heller Island har några planer på att avgiftsbelägga 
användandet av de digitaliserade samlingarna. 

Finland — Helsingfors universitetsbibliotek 
Vad gäller textkritiska utgåvor har jag inga uppgifter från Finland. I det 
nationella digitaliseringsprogrammet pekar man bl.a. på vikten av att lösa 
tekniska problem och utveckla sökmetoder som höjer användarvärdet för 
exempelvis okatalogiserat material. Långtidslagring av digitaliserat material 
finns också med i den problematik som lyfts fram i programmet. Med 
digitalisering vill man nå kulturhistoriskt intresserad allmänhet och forskare. I 
synnerhet forskningen underlättas genom digitalisering och kan utvidgas. 
Digitalisering öppnar dessutom helt nya möjligheter inom undervisning och i 
läromedelsbranschen.120

Kommentar 
Fullödiga textkritiska utgåvor i kombination med faksimil av 
originalmanuskript, förstaupplaga och liknande är än så länge ganska ovanligt 
även om ambitioner i den riktningen finns och projekt ligger i startgroparna. 
Att döma av de i undersökningen ingående biblioteken hör den typen av 
digitala utgåvor till nästa steg i digitaliseringsutvecklingen. Det kräver ju också 
en samsyn kring terminologi, kvalitet och kompatibilitet som ofta tar tid att 
utveckla. Förutom bibliotekens traditionella målgrupp, forskarvärlden, finns en 
strävan efter att i högre grad än tidigare även nå den intresserade allmänheten, 
och den stora grupp som i EU-projektet DigiCult utpekas som den mest 
utvecklingsbara i framtiden för kulturarvsinstitutioner — utbildningssektorn. 
Till utbildningssektorn hör även forskarna, men numera vill man också nå ut 
till studenter, elever och lärare. Med tanke på begrepp som livslångt lärande 

                                                 
120 En digital databank över biblioteksmaterial, Helsingfors universitetsbibliotek, (broschyr), s. 3. 
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kan också allmänheten i viss mån räknas som målgrupp inom 
utbildningssektorn. 

Policyfrågor vid tre svenska forskningsbibliotek 

Intern digitaliseringspolicy och nationell handlingsplan 
Lunds universitetsbibliotek har inte någon intern digitaliseringspolicy; det 
finns dock en kölista för handskrifter, när det gäller tryck har man avvaktat 
KB-utredningen. Det skulle betyda väldigt mycket för LUB om vi fick en 
nationell handlingsplan för digitalisering av Sveriges kulturarv, menar Björn 
Dal, kulturarvschef. Vi skulle bl.a. kunna undvika mycket dubbelarbete. ”Om 
alla forskningsbibliotek kunde mata in sitt digitala kulturarvsmaterial i en 
nationell bas skulle mycket vara vunnet för tillgängligheten.” 121

Inte heller Uppsala har någon intern digitaliseringspolicy, men anser att det 
borde finnas. En nationell handlingsplan vore mycket bra — det har varit 
ganska spretigt fram till nu och med en sådan plan skulle vi kunna få ett slut på 
egna patentlösningar, menar UUB. Det skulle också kunna ge större tyngd åt 
egna förslag (exempelvis för finansiering).122

I Göteborg har man talat om att upprätta en handlingsplan för digitalisering 
av bibliotekets samlingar, men något reellt dokument har ännu inte kommit till 
stånd. När det gäller betydelsen av en nationell handlingsplan avvaktar man 
remissvaren på KB-utredningen. Vilka beslut som kommer att följa av KB-
utredningen och hur Bibsams arbete inom detta område ska organiseras är av 
stor betydelse för GUB:s fortsatta digitaliseringsarbete.123

Tillgänglighet och bevarande 
Begreppen bevarande och tillgängliggörande ser man vid LUB som två sidor 
av samma mynt. Där krävs en balansgång: vid ökad tillgänglighet genom 
digitalisering måste tillgängligheten till det fysiska materialet begränsas annars 
skulle vi få ett snabbare nedbrytningsförlopp. Att biblioteket tydligt definierar 
dessa begrepp i sin egen verksamhet ses som centralt.124

                                                 
121 E-post från Björn Dal, LUB, (2004-03-01). 
122 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
123 Brev från Helena Havner, GUB (2004-03-26). 
124 E-post från Björn Dal, LUB, (2004-03-01). 
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Bevara och tillgängliggöra går ofta hand i hand, menar UUB. Beträffande 
fri tillgänglighet och avgifter finns idag en användaravgift för kommersiell 
publicering och man vill gärna införa reproduktionsavgifter. I övrigt är det 
UUB:s uppgift att göra kulturarvet fritt tillgängligt för alla.125

I Ostindieprojektet vid GUB var det bevarandefrågan som från början satte 
igång tankarna på en digitalisering, berättar Helena Havner, bibliotekarie och 
projektledare för Ostindiska kompaniets digitala arkiv. Intresset för kompaniet 
växte under 1990-talets slut och i takt med detta blev det uppenbart att slitaget 
på de unika dokumenten också ökade. För ett annat projekt, Samhälls-
vetenskapligt textarkiv, var det istället tillgängligheten som var det centrala för 
beslut om digitalisering.126

Användarna 
De digitaliseringsprojekt som hittills genomförts vid LUB vänder sig 
framförallt till forskarna, som är bibliotekets stora användargrupp; men man 
ser även den breda allmänheten som användare och vill gärna vända sig också 
till dessa. För de besökare som har möjlighet att ta sig till själva 
biblioteksbyggnaden finns till exempel en Touch & Turn-skärm i entrén med 
digitala versioner av fyra av bibliotekets viktigare medeltida manuskript.127

För UUB i allmänhet och Wallerprojektet i synnerhet är forskar- och 
studentvärlden första målgrupp. Med tanke på universitetets s.k. tredje uppgift 
(service till den intresserade allmänheten) är det dock ett plus om digitaliserade 
verk även kan locka allmänheten. Ett visst ökat intresse har noterats vad gäller 
besök på Wallerprojektets webbsidor. Framöver kan man tänka sig enkäter för 
att ta reda på vad användarna vill se.128

Vid GUB har digitaliseringsprojekt i första hand varit riktade till specifika 
användargrupper, till exempel historiker. Om ett material även hittar till en 
bredare användargrupp ses det som en fördel. I fallet Ostindiska kompaniets 
digitala arkiv säger man sig ha märkt av ett ökat intresse från släktforskare och 
den intresserade allmänheten. Inom Ostindieprojektet har man fört en dialog 
med historiker men de har uttryckt få önskemål innan de har kunnat se vad som 
är praktiskt möjligt att uppnå med digitalisering. Inför arbetet med 

                                                 
125 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
126 Brev från Helena Havner, GUB (2004-03-26). 
127 E-post från Björn Dal, LUB, (2004-03-01). 
128 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
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Samhällsvetenskapligt textarkiv gjorde man en enkät bland forskare. Det 
visade sig dock att man hade svårt att tillmötesgå forskarnas främsta krav 
eftersom det önskade materialet till stora delar fortfarande är copyrightskyddat. 
Det är helt klart, menar man, att det digitaliserade materialet nu når ut till fler. 
Sen är det svårt att avgöra idag i vilken utsträckning användarna söker upp 
digitaliserade samlingar för att på olika sätt studera materialet, eller mest är 
inne och tittar av ren nyfikenhet.129

Vilka dokument digitaliseras? 
De generella prioriteringsgrunderna för digitalisering av handskrifter vid LUB 
handlar främst om ifall materialet är ömtåligt, svårhanterligt, frekvent eller 
dyrbart. Men urvalet kan också styras av vilket projekt som beviljats pengar. 
Externa krav på vad som ska digitaliseras kan förekomma någon enstaka gång 
men aldrig så att det påverkar bibliotekets egna övergripande planering.130

När UUB inledde Touch & Turn-projektet började man med de objekt som 
finns med i den permanenta utställningssalen. Det handlar om dokument som 
är sköra, efterfrågade, nationellt och internationellt berömda och intressanta. I 
fallet Wallerprojektet däremot var dokumenten relativt okända. Samlingen var 
värdefull men få kände till den. Här var uppgiften att lyfta fram och ordna 
samlingen, och genom digitalisering göra den mer tillgänglig. UUB:s stora 
nothandskriftssamling, Dübensamlingen (en digitalisering är planerad men 
ännu återstår finansiering av projektet) består däremot av välkänt och flitigt 
använt men oerhört bräckligt material. Här överväger bevarandeaspekten. En 
önskan om digitalisering av det materialet kommer dessutom från 
forskarvärlden.131

I Göteborg prioriteras samlingar som är unika för GUB. De ska helst vara 
väl avgränsade och inte för omfångsrika eller på något annat sätt tekniskt svåra 
att digitalisera. Det som hittills har digitaliserats har finansierats med externa 
medel.132

                                                 
129 Brev från Helena Havner, GUB, (2004-03-26). 
130 E-post från Björn Dal, LUB, (2004-03-01). 
131 Intervju med Viveca Halldin Norberg, Inga Johansson, Krister Östlund och Laila Österlund, UUB 
(2004-02-20). 
132 Brev från Helena Havner, GUB, (2004-03-26). 
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4 Analys och slutdiskussion 

De frågeställningar som jag presenterade i inledningskapitlet tas här åter upp 
för att se i vilken grad de har kunnat besvaras av min undersökning. I min sista 
fråga försöker jag relatera resultaten från undersökningen till min teoretiska 
utgångspunkt; den kritiska realismen och abduktion. 

Bevarande och tillgänglighet 
Vilken betydelse har bibliotekens syn på begrepp som bevarande och 
tillgänglighet för utformningen av de digitaliseringsprojekt de driver? Så löd 
min första fråga. Jag påstod också att bevarande och tillgänglighet är centrala 
begrepp av avgörande betydelse för digitaliseringsprojekt. Undersökningen 
visar att samtliga undersökta bibliotek ser digitalisering som ett sätt att öka 
tillgängligheten och samtidigt förbättra bevarandemöjligheterna för original-
dokumenten. Framförallt gäller det skört och efterfrågat material. Ökad 
tillgänglighet är den viktigaste grunden för digitalisering av handskrifter och 
äldre tryck. Därefter kommer ofta bevarandeaspekten in i bilden — att i så hög 
utsträckning som möjligt skydda originalmaterialet från skadlig fysisk 
hantering genom att tillhandahålla en digital kopia av dokumentet. Den digitala 
versionen måste då hålla en så hög kvalitet att den duger för de allra flesta 
typer av undersökningar. Annars riskerar man ett större intresse för 
framtagning av originaldokumenten och därmed ett snabbare 
nedbrytningsförlopp på det fysiska materialet. I de fall där bevarandeaspekten 
ses som huvudorsak till ett beslut om digitalisering är originalen i så dåligt 
skick att enda sättet att bevara det intellektuella innehållet är att överföra det 
till ett annat medium. Begreppen bevarande och tillgänglighet kan ses som två 
sidor av samma mynt, som LUB påpekar. Att tillgängliggöra och digitalisera 
handlar också om en ny dimension för bibliotek och andra 
kulturarvsinstitutioner av att nå gamla och nya användare på ett sätt som var 
helt otänkbart bara för drygt tio år sedan. En av de stora fördelarna med att 
digitalisera handskrifter, enligt DKB i Danmark, är att dokumentets innehåll då 
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kan studeras av många samtidigt och över hela världen, oavsett tid och plats, 
dessutom utan att slita på originaldokumentet. 

Undersökningen tydliggör, menar jag, den centrala betydelse som 
begreppen tillgänglighet och bevarande har för bibliotekens digitaliserings-
verksamhet, inte minst när det gäller dokumenttyper som handskrifter och äldre 
tryck. 

Kulturarvet 
Min andra fråga gällde hur biblioteken ser på kulturarvsbegreppet. I 
nationalbibliotekens mål för verksamheten talas det ofta om uppgiften att 
bevara eller förvalta det nationella kulturarvet oavsett form, konventionell eller 
digital. Vad är då kulturarvet i bibliotekssammanhang? Som vi såg i 
inledningskapitlets avsnitt om centrala begrepp är det ett ganska brett begrepp. 
För nationalbibliotekens del är det oftast synonymt med bibliotekets samlingar. 
Ser vi till vad som kommer fram i undersökningen handlar det om de 
förvärvade och registrerade objekt och informationsbärare som finns i 
samlingarna; alla objekt som innehåller information om vårt samhälles historia, 
uppbyggnad och struktur och som institutionen har till uppgift att samla, 
bevara och tillhandahålla. Vid Uppsala och Lunds universitetsbibliotek har 
särskilda kulturarvsavdelningar inrättats för att samla och synliggöra de 
samlingar som ryms inom framförallt handskrifts-, äldre tryck och kart- och 
bildenheterna. Definitionen av kulturarv begränsas dock inte enbart till äldre 
material, utan omfattar i regel ”samlingar av skrift- och tryckkulturens 
dokument som avses sparas för all framtid”.133

Biblioteken i undersökningen uppfattar sig själva som viktiga kulturarvs-
institutioner i samhället. Många av de uppgifter och funktioner som 
nationalbiblioteken ansvarar för har, som Nasjonalbiblioteket i Oslo påpekar, 
sin grund i att man ska bevara kulturarvet och göra det tillgängligt för dagens 
användare. Vid Islands national- och universitetsbibliotek är det handskrifts-
material och äldre tryck som blivit föremål för digitalisering så självklart en del 
av nationens kulturarv att begreppet i sig inte tycks ha uppmärksammats i 
någon nämnvärd omfattning. 

Kulturarvsbevarare har biblioteken egentligen alltid varit, men idag finns 
en teknisk utveckling som gör det möjligt att låta allt fler få ta del av 

                                                 
133 Lunds universitetsbibliotek, www.lub.lu.se/ub/kulturarv (2004-02-12). 
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kulturarvet. Här kommer både den pedagogiska aspekten, som Henning von 
Platen påtalar i sin magisteruppsats (se Forskningsöversikt och historik), och 
den demokratiska aspekten, som för Sveriges del lyfts fram i såväl KB-
utredningen (se Forskningsöversikt och historik) som i KB:s eget måldokument 
för digitalisering (se kapitel 3 Tillgänglighet och bevarande — och kulturarv), 
in i bilden. Kulturarv är ett centralt begrepp för bibliotekens digitaliserings-
verksamhet. Det är ett begrepp som jag menar kan ha stor betydelse, inte minst 
vid prioritering och urval samt finansiering. 

För vem digitaliserar man? — användarperspektiv 
För vem digitaliserar man? Vilket användarperspektiv intar biblioteken nu och 
inför framtida digitaliseringsverksamhet? 

Vid de tidiga digitaliseringarna var målgrupperna i regel inte så tydligt 
uttalade. Idag utpekar de flesta nationalbiblioteken såväl forskarvärlden som 
skolan och den intresserade allmänheten som målgrupper för sin 
digitaliseringsverksamhet. De tre svenska universitets- och forsknings-
biblioteken i undersökningen har inte oväntat sina främsta målgrupper inom 
forskar- och studentvärlden, nationellt och internationellt. Det hindrar inte att 
det även finns en ambition att nå ut med de rika kulturarvssamlingarna till den 
breda allmänheten; det kan dessutom relateras till universitetens s.k. tredje 
uppgift — ”att samverka med och ge service åt det omgivande samhället”.134

DigiCult-rapporten är tydlig i sin beskrivning av den mest lovande 
marknaden för digitalisering inom kulturarvsinstitutionerna, det är utbildnings-
sektorn. I KB:s nyligen antagna mål- och principdokument för digitaliserings-
verksamhet beskriver man sin främsta målgrupp som just utbildningssektorn i 
vid mening. Ambitionen är att ”göra valda delar av KB:s samlingar lättare 
tillgängliga för elever, lärare, forskare och den intresserade 
allmänheten”.135 KB ska fortsätta att sträva efter att ge forskar- och 
studentvärlden bra service, även digitalt, men med den digitala tekniken ser 
man en möjlighet att utvidga målgruppen och nå även skolan och en 
kunskapssökande allmänhet. Som forskningsbibliotek är KB tillgängligt för 
alla vuxna i Sverige över 18 år. Skolelever kan inte bli låntagare men, som 
Anne Scherman (KB) påpekar, det finns inget som hindrar att de använder sig 
                                                 
134 UUB99, Integration och decentralisering, Organisation och verksamhetsformer för Uppsala 
universitetsbibliotek – Bibliotekets uppgift, www.ub.uu.se/slutbw.html (2004-03-26). 
135 Kungl. Biblioteket, Mål och principer för digitalisering vid Kungl. biblioteket, Digsam Aktivitet 1, 
2003-12-17, www.kb.se (se Digitaliserade samlingar) (2004-02-17). 
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av samlingarna via digitala filer. Då blir, menar jag, den s.k. paketeringen extra 
viktig, det digitaliserade materialet kräver en presentation. På KB finns också 
tanken att i en del projekt, kanske i samråd med skolan, ta fram särskilt 
studiematerial.136 I flera av de norska tematiska digitaliseringsprojekten har 
man presenterat särskilda skolsidor. I övriga länder (inklusive Sverige) är det 
ändå fortfarande svårt att utifrån presentationen av utlagda projekt spåra 
ambitionen att nå andra användare än de traditionella. 

Flera representanter för de undersökta biblioteken och även tidigare 
näraliggande forskning (Ulrika Kjellman, se Forskningsöversikt och historik) 
har vittnat om att det är arbetet före och efter själva den digitala bildfångsten 
som är mest resurskrävande. Registrering, indexering, kommentarer och 
presentation kräver kompetent personal, tid och pengar. För att den 
eftersträvade ökade tillgängligheten ska bli reell är registrering och indexering, 
som gör det möjligt att på ett effektivt sätt återfinna det digitaliserade 
materialet, nödvändigt. Troligen behöver man också öka samarbetet med andra 
institutioner och annan kompetens, såväl inom som utanför biblioteksvärlden, 
för att utveckla områden som presentation eller paketering och 
marknadsföring. 

Nationella handlingsplaner för digitalisering 
Hur agerar då de nordiska nationalbiblioteken i frågor kring digitalisering av 
handskrifter och äldre tryck? Finns det en uttalad policy? 

Det skiljer sig en hel del mellan de nordiska länderna när det gäller hur 
långt man har hunnit eller vilken ambition man har att skapa såväl interna som 
nationella handlingsplaner för digitalisering. I Sverige har frågan om nationella 
åtgärder främst drivits av KB, och med den statliga utredning som 
presenterades i januari 2004 har man kommit en bra bit på väg. Utredningen 
innehåller bl.a. ett förslag till nationell handlingsplan för digitalisering där man 
tydligt pekar på behovet av att öka tillgängligheten till KB:s samlingar 
nationellt, och ser digitalisering som en väldigt god väg att gå för att 
åstadkomma detta. Nu återstår naturligtvis att se hur utredningen tas emot av 
regering och remissinstanser. Några konkreta pengar att utföra det som KB-
utredningen föreslår har vi följaktligen ännu inte sett. På sikt hoppas KB kunna 
lämna projektformen och inlemma digitalisering i den ordinarie 

                                                 
136 Intervju med Anne Scherman, KB, (2004-01-30). 
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verksamheten.137 Det förutsätter naturligtvis ekonomiska och organisatoriska 
möjligheter att budgetera för detta. 

Också i Norge pågår ett förberedande arbete för att skapa en nationell 
policy, arbetet påbörjades 2003. Island har inga planer på att upprätta någon 
policy på nationell nivå. Finland däremot har redan antagit ett nationellt 
digitaliseringsprogram. Programmet är utvecklat i samarbete med finländska 
bibliotek, arkiv och museer och ska senare utvidgas till en digitaliseringspolicy 
som ska styra framtida samarbetsprojekt. I Danmark efterfrågade chefen för 
DKB, Erland Kolding Nielsen, 1999 en nationell digitaliseringspolitik. 
Kolding Nielsen menade att genomarbetade tvärgående prioriteringar på ett 
nationellt plan var helt nödvändiga p.g.a. kulturarvssamlingarnas omfång, 
komplexitet och inte minst bibliotekens ekonomi. Den demokratisering av 
tillgängligheten till information och kulturarv som digitalisering möjliggör 
saknar motstycke i historien. Risken är dock stor att detta slarvas bort om inte 
biblioteken får en tillämpbar lagstiftning, möjligheter och resurser, menade 
Kolding Nielsen. Danmark har visserligen inte besvarat det frågeformulär som 
den andra delen av min undersökning bygger på, men att döma av den 
information som finns utlagd på DKB:s webbsidor har digitalisering numera en 
klar och tydlig plats i bibliotekets organisation. Digitaliseringsenheten är en del 
av sektionen för Digitala objekt som i sin tur tillhör Dokumentations- och 
digitaliseringsavdelningen, och man arbetar uppenbarligen i enlighet med en 
intern handlingsplan (se kapitel 2.4 Digitaliseringsprojekt — Danmark). Med 
tanke på hur långt Danmark tycks ha kommit inom digitaliseringsområdet vill 
jag återigen beklaga att de inte i större utsträckning kunde tas med i 
undersökningen av de nationella handlingsplanerna. 

Bakomliggande strukturer och sammanhang 
Min sista fråga i inledningskapitlet handlade om på vilket sätt man kan se 
nationalbibliotekens digitaliseringspolitik som uttryck för bakomliggande 
strukturer och sammanhang? Med den kritiska realismen som teoretisk 
utgångspunkt förde jag i inledningskapitlet fram abduktion som en förmodad 
lämplig form av tankeoperation eller slutledning för att utifrån mina 
observationer i den empiriska domänen kunna synliggöra bakomliggande 
mekanismer och drivkrafter. Abduktion kan här ses som ett tolkande moment, 

                                                 
137 Intervju med Anne Scherman, KB (2004-01-30). 
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ett försök att se något allmänt i det enskilda. Samtidigt som det går att se min 
undersökning som en studie av enskilda händelser, går det också att tolka och 
se dessa händelser som ett uttryck för mer övergripande sammanhang och som 
en del av sociala strukturer. 

Demokratiaspekten 
I EU-rapporter, statliga utredningar och i bibliotekens måldokument finns en 
tydlig fokusering på demokratiaspekten. Den nu rådande politiken bygger 
vidare på vägen mot ett samhälle där begrepp som livslångt lärande, 
självständigt lärande, interaktivitet och förändring är verklighet för 
samhällsmedborgarna. Detta förenar sig väl med bibliotekens önskan att bevara 
och tillgängliggöra sina samlingar för gamla och nya användare. Kulturarvet, i 
form av bl.a. tryckta skrifter, handskrifter och bilder, lyfts fram som en alltför 
outnyttjad källa till kunskap om samhällets uppbyggnad och utveckling som 
tillhör alla och därför borde göras tillgänglig för fler. ”Det är en demokratisk 
rättighet att få de insikter [...] som tillgången till det svenska kulturarvet [...] 
kan ge” för att citera KB-utredningens allmänna motiveringar till förslaget om 
nationella åtgärder för digitalisering.138 Den nya tekniken har medfört en 
tidigare oanad potential för demokratiska krafter (att tekniken även kan 
utnyttjas för icke-demokratiska ändamål är en annan fråga och ryms inte inom 
ramen för den här uppsatsen). En uppvärdering av kulturarvets 
samhällspolitiska, demokratiska värde, i kombination med denna tekniska 
utveckling, gör att biblioteken med uppdrag att bevara och tillgängliggöra sina 
samlingar kan få helt nya möjligheter och ett ökat gehör för sin verksamhets 
betydelse för samhällets utveckling. 

Den pedagogiska aspekten 
Nära den demokratiska aspekten ligger också den pedagogiska. Att ordna och 
på så vis tillgängliggöra olika former av dokument hör som sagt till 
biblioteksverksamhetens grundpelare. Utvecklingen i stort inom biblioteks-
världen går dessutom numera mot en allt högre grad av pedagogisk vilja: 
användaren i centrum, kurser i informationssökning, användarvänliga 
pedagogiskt utformade webbsidor, kurser i pedagogik på utbildningarna i 
biblioteks- och informationsvetenskap. I KB-utredningen talas det även om att 
förändringar inom pedagogiken i skolorna ökar betydelsen av bibliotekens roll 

                                                 
138 KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 229. 
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som lärande resurs.139 Henning von Platen pekar också i sin magisteruppsats på 
en pågående diskurs om yrkesrollen inom biblioteksvärlden och hela ABM-
området som han menar förstärker denna pedagogiska uppfattning (se 
Forskningsöversikt och historik). Den digitala tekniken öppnar för nya 
möjligheter att utveckla den pedagogiska sidan av biblioteksverksamheten. 

Slutkommentar 
Att döma av tidigare forskning140 och resultaten från min undersökning har 
initiativen att utveckla och använda IT för att bättre tillgängliggöra 
bibliotekssamlingar, inte minst relativt svårtillgängligt material som 
handskrifter och äldre tryck, vuxit fram inom institutionerna själva. 
Digitaliseringspolitiken har sedan utvecklats i enlighet med rådande politiska 
strukturer. Kulturarvet är vårt gemensamma minne och rymmer en icke fullt 
utnyttjad potential av information och kunskap. Utbildningssektorn vidgas och 
samhällsutvecklingen präglas alltmer av det livslånga och livsvida lärandet. 
Digitaliseringspolitiken i Norden kan därigenom också ses som ett uttryck för 
de samhällspolitiska strukturer som ligger till grund för tanken på det lärande 
samhället och den ständigt lärande människan. 

                                                 
139 KB – ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129), s. 178. 
140 Se t.ex. Platen, Henning von, 2002, s. 76 f. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar digitalisering av handskrifter och äldre tryck vid de 
nordiska nationalbiblioteken och tre svenska universitets- och forsknings-
bibliotek (Uppsala, Lund och Göteborg). Undersökningen syftar till att ge en 
bild av bibliotekens syn på och ambitioner vad gäller interna och nationella 
handlingsplaner kring digitalisering. Samtliga nordiska länder utom Island har 
eller planerar att upprätta en nationell handlingsplan för digitalisering. 
Nationell samordning kring kvalitetsstandarder, prioriteringar och liknande ses 
som högst önskvärd, inte minst p.g.a. samlingarnas omfång och komplexitet 
liksom bibliotekens ekonomi. Jag har i undersökningen även ställt frågor om 
användarperspektiv i samband med digitalisering. En utvecklad service till 
forskarvärlden är en tydlig målsättning. Nationalbiblioteken riktar dock 
framförallt in sig på utbildningssektorn i vid mening. Digitalisering ses som ett 
av flera möjliga sätt att möta en ökad förväntan på biblioteken som pedagogisk 
resurs och samtidigt nå nya användare. 

Ett annat viktigt syfte var att se hur biblioteken uppfattar de centrala 
begreppen bevarande, tillgänglighet och kulturarv och hur det påverkar 
projektens och handlingsplanernas utformning. Digitalisering av handskrifter 
och äldre tryck ses framförallt som ett sätt att öka tillgängligheten och 
samtidigt förbättra möjligheterna att bevara originaldokumenten. Den digitala 
versionen kan inte ersätta originaldokumentet i alla hänseenden, men om den 
håller tillräckligt hög kvalitet duger den för de allra flesta undersökningar och 
originaldokumenten kan då i mycket högre utsträckning än tidigare få ligga 
kvar i klimatanpassade magasin. Ökad tillgänglighet framstår som den 
viktigaste grunden för digitalisering. Nationalbiblioteken har till uppgift att 
samla, bevara och tillhandahålla det nationella kulturarvet oavsett form, 
konventionell eller digital. Begreppet ses ofta som synonymt med bibliotekets 
samlingar: samlingar av skrift- och tryckkulturens dokument som avses sparas 
för all framtid. 

Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin öppnar 
för tidigare oanade möjligheter för bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner 
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att tillgängliggöra nationella kulturarv och världskulturarv, att nå gamla och 
nya användare. Digitaliseringspolitiken vid de nordiska nationalbiblioteken kan 
också tolkas i ljuset av mer övergripande sociala strukturer i samhället. Den 
demokratiska och den pedagogiska aspekten fokuserar på allas rätt att ta del av 
vårt gemensamma kulturarv, oberoende av tid och plats, och kulturarvets 
potential för utbildningssektorn och det lärande samhället. 
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Bilaga A 

Frågeformulär till de nordiska nationalbiblioteken om 
digitaliseringspolitik gällande handskrifter och äldre tryck 

1. Finns det en nationell policy för digitalisering av bibliotekens samlingar av 
handskrifter och äldre tryck? 

Om inte, arbetar det nationalbibliotek som Du representerar för upprättandet av 
en sådan policy? 

2. Finns det ett handlingsprogram för digitalisering av nationalbibliotekets 
egna samlingar av handskrifter och äldre tryck? 

3. Frågor kring bevarande, tillgänglighet och kulturarv återkommer ofta i 
diskussionen kring digitalisering av såväl äldre som nyare dokument. Hur 
ser det ut vid utformningen av digitaliseringsprojekt och policydokument? 

Spelar något av begreppen större roll än de andra? 

Definieras begreppen? 

4. Vilken typ av dokument eller samlingar har hittills prioriterats i de 
digitaliseringsprojekt som genomförts vid Din institution och hur har 
urvalet gått till? 

Hur ser förhistorien till projekten i regel ut? 

Har det funnits externa krav eller möjligheter vad gäller urval, teknik, 
finansiering? 

Var i organisationen fattas beslut om digitalisering? 

5. Är digitaliseringsprojekten i regel riktade till specifika användargrupper, 
till en bred allmänhet eller både och? 
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Har det gjorts någon form av undersökning bland användare angående 
önskemål om digitalisering? 

Har Ni kunnat se någon förändring av användandet av samlingarna efter 
genomförda digitaliseringsprojekt? 

6. Genomför Ni digitaliseringsprojekt av handskrifter och äldre tryck i 
samverkan med andra kulturarvsinstitutioner inom ABM-sektorn (arkiv, 
bibliotek, museer)? 

7. Var skulle Du säga att ambitionsnivån ligger angående textkritiska utgåvor 
(faksimilkvalitet, transkriptioner, kataloguppgifter, referenser ...) för 
digitala versioner av handskrifter och äldre tryck? 

Hur tror Du att ambitionsnivån kommer att utvecklas, angående t.ex. metadata? 

8. Har Ni övervägt att i någon mån avgiftsbelägga användande av de 
digitaliserade versionerna (bortsett från reproduktionsbeställningar)? 
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