
Det fanns en dröm! 
En berättelse om övergången från 
mikrofilmad dagspress till digital 



 

 Bakgrund 



Uppgifter om 

Kungliga bibliotekets samling av dagstidningar 

• Samlingen av dagstidningar 

omfattar i dag  

     ca. 130 000 000 till  

     140 000 000 sidor. 

• Som en konsekvens av 

pliktleveranslagen växer 

samlingen varje år med  

     ca 2 200 000 - 2 600 000 

     sidor. 

 



Hur har man arbetat 

för att uppnå sina mål 

• Originalmaterialet har antingen 

bundits in eller lagts i kapslar. Idag 

kapslas materialet. 

 

• Tidningsmaterialet har 

formatomvandlats till 35 mm 

mikrofilm. 

 

• I dag omfattar Kungliga 

bibliotekets mikrofilmsamling ca 

70 000 000 bilder.  

 



Förmedlingen av material 

 • Materialet förmedlas via 
bibliotekets 
mikrofilmsläsesal 

 

• Läsesalen är bibliotekets 
populäraste. 

 

• Här kommer besöker i alla 
ålder och från många 
yrkeskategorier. 

 

• Speciellt har vi många besök 
från skolorklasser och 
gymnasieklasser som 
använder materialet i sin 
undervisning. 

 



 

Kan den ”nya” tekniken vara ett hjälpmedel? 

 Formatomvandling 
 

Tillgängligöra samlingar/information 
 

Effektiva registreringsfunktioner 
 

Öka sökbarheten 
 

Underlätta informationsspridning 
 

Skap ett mervärde 
 



Vad har Kungliga biblioteket gjort? 



Vad har Kungliga biblioteket gjort? 

 
 Kungliga biblioteket var egentligen tidigt ute när det gäller digitalisering 

redan 1998-2004 gjorde man i projektet Tiden försök med att digitalisera 

tidningar, men efter dessa försök fortsatte man inte. 

 2008 och 2009 påbörjades projektet “Massdigitalisering av dagstidningar”. 

– Resultat: Ca 250 000 sidor av bl.a Post & Inrikes Tidningar digitaliserades och 

detta material kan ses på: http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/ 

– Projektet skrev i sin rapport: Om man skall komma upp i stora mängder med 
god kvalitet är de metoder som testats inom projektet de rätta, men det skulle 
krävas en mer industriell produktion med fler arbetsstationer, mer personal i 
de olika arbetsprocesserna och ytterligare lagringskapacitet. 

 

http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/


Inhämtat kunskap resulterade i 

• Den inhämtade kunskap resulterade i ett samarbete med 
Riksarkivets skanningscenter MKC i Fränsta. Tillsammans sökte vi 
pengar Från EU’s strukturfonde  till att: 

 

• Utveckla rationella och effektiva metoder för massdigitalisering av 
historiska dagstidningar. 

 

• Nyttja den nationella resursen Riksarkivet MKC i Fränsta 

 

• Skapa förutsättningar att för att göra historiska dagstidningar 
tillgängliga för fler användare. 

 

Dvs. projektet Digidaily I 

 



Resultat av projektet 

 

 

 

 
 

• Ca. 3 000 000 sidor Aftonbladet och Svenska dagbladet har skannats i den 

utvecklade processen. 

 

• De tre års arbete, som projektet har tagit sammanfattades av de två 

internationella utvärderar Simon Tanner och Edwin Klijn på slut 

konferensen. De uttrykte följande om Digidaily : Digidaily är i världsklass 

med sina fantastiska resultat, det var helt enkel det bästa de hade sett! 

 

Metadata- 
insamling 

Content 
conversion 

QA 

Bildfångst Preparering 

Paketering 



Och sen? 

• KB ville gärna bytta mikrofilmningen av 
pliktleveranserna ut mot digitalisering, eftersom 
man aviserade kraftiga prishöjningar och pga 
tekniken håller på att fasas ut. Samt pga den 
digitala teknikens öppnar tillgängligheten till 
tidningsmaterialet på ett helt nytt sätt för 
forskarvärlden. 

• KB förde samtal med Utbildningsdepardementet 
om ett möjligt teknikskifte. 

• Eftersom Digidaily I var byggd för historsiska 
dagstidningar, ´måste systemen anpassas för 
pliktleveranserna. Därför sökte vi tillsammans 
med Riksarkivet ytligare pengar från EU-
strukturfonde under ett år för att anpassa de 
utvecklade processerna mot de pliktleverade 
dagstidningar. 

Dvs. Digidaily II 

 



Resultat av projektet nr II 

• En process som kan hantera digitaliseringen av de löpande 

inkommande pliktleveranser 

 

• Ca. 3 000 000 sidor Expressen, Dagens Industri och Göteborgs 

Aftonblad har skannats i den utvecklade processen. 



Vad har denna omvandling kostat? 

         Total kr  KB’s investering kr 
Digidaily I (2010 – 2013) 
Eu-strukturfond, Länsstyrelsen i Västernorland    34 773 000  10 846 000 
  
Digidaily II (2013 – 2014)    
Eu-strukturfond, Länsstyrelsen i Västernorland    13 685 000  4 000 000 
  
Svensk-Amerikanska tidningar  
Riksbankens Jubiläumsfond      1 700 000 
  
Svensk-Amerikanska tidningar  
Wallenbergsstiftelsen       5 000 000 
  
Svensk-Amerikanska tidningar  
Barbro Oscher        1980 00 
  
  
Totalt         55 356 000  14 846 000 Av dessa är ca 

              5 346 000 lönekostnader 

 
 Mottagna bidrag till projekten     40 510 000 
    



Och efter Digidaily 

• KB har slutat att mikrofilma de 
pliktlevererade dagstidningar, 
mikrofilmsavtalet är uppsagd. Vilket 
betyder att de sista tidningar som 
filmades var delar av2013 års 
tidningar.  

• Vi digitalisera de löpande 
pliktleveranser med början från 1/1-
2014. 

  

 De digitala leveranser skall löpa på 
 normalt för 2015, dvs med ca 2 
 månaders fördröjning innan de finns 
 inne i KBs digitala arkiv. 

  

 



Och efter Digidaily 

• Vi har påbörjat utvecklingen av ett 
gränssnitt http://tidningar.kb.se 

• .Vårt mål är att, vi skall kunna visa 
de digitaliserade historiska 
tidningarna och det nya 
pliktinlämnade tidningarna digitalt 
för våra besökare. 

• I gränssnittet ligger idag ca 11 500 
000 sidor, dvs ca 7% av den totala 
samling. 

 



Vad finns digitalt idag 

De 11,5 miljoner sidor innehåller: 
 

– Alla löpande inkommande 
pliktlevererade dagstidningar från 1 
januari 2014 

– Svenska dagbladet 1884 till dags 
datum 

– Aftonbladet 1831 till dags datum 

– Dagens nyheter 1864 till 2004 

– Expressen 1944 till dags datum 

– Dagens industri 1983 till dags datum 

– Göteborgs aftonblad 1888 till 1926 

– Signal 1900  till 1941 Järnvägs-
mannaförbundets tidning 

    

 



Hur har man tillgång 

Vad är då tillgängligt av allt detta? 

 
• Allt digitaliserad material är tillgängligt 

inom KBs tjocka murar 

• KB har tidigare hållit mycket hårt i 150 års 

reglen och inte tillgängliggjort material 

efter 1863 på http://tidningar.kb.se, men vi 

har släpp lite igen på denna regel och 

släppt på material fram till 1900  vårt 

arbete sker med respekt för upphovsrätten 

och bara det som betraktas upphovsrättsligt 

fritt tillgängliggörs digitalt. Har du 

synpunkter eller invändningar rörande 

publiceringen kontakta svedag@kb.se 

 

mailto:svedag@kb.se


Hur har man tillgång 

• Av 11,5 miljoner sidor som är digitali-
serade utgör den fritt tillgängliga delen 
ca 1,7%, detta är ca 0,13% av den 
totala samling: 

 

Digitaliserade sidor 

Fritt tillgängliga sidor 

Tidningssamlingens 
omfattning 

Fritt tillgängliga sidor 



Hur har man tillgång 

Kungliga biblioteket arbetar aktivt för att i 
första omgång få ut det digitala materialet till 
pliktbiblioteken som tidigare mottog 
mikrofilm. 

• Vi för samtal med Bonus Copyright Access 
om avtalslicenser för pliktbiblioteken. 

      Men förhandlingarna har varit svåra och 

       vägt fram och tillbaka. 

• När lösningen för pliktbiblioteken är på 
plats är det dags för att hitta en lösning för 
hela bibliotekssverige. För Kungliga 
biblioteket är tillgången till det historiska 
tidningsmaterialet inte bara en 
forskningsfråga, det är också den 
demokratifråga. 

      Det är frågan om Sverige utanför 

      storstäderna  



Vad händer nu sett med KB ögon 

• Mängden digitaliserad historiska 
tidningssidor måste ökas om denna 
samling skall få någon betydning för 
forskarsamhället, det måste skapas 
kritiskmassa precis som man lyckats skapa 
samma tillgänglighet som med 
mikrofilmen och samma bevarandeeffekt 



 
  

Titel Period Antal sidor 

Barometern 1841 – 1895 29712 

Borås tidning 1838 – 1895 22292 

Carlscronas weckoblad 1754 – 1895 38776 

Dagligt allehanda 1754 – 1895 71470 

Falköpings tidning 1857 – 1895 14636 

Göteborgs handels och sjöfartstidning 1832 - 1895 79634 

Göteborgsposten 1859 - 1895 47057 

Götheborgs allehanda 1774 - 1843 37908 

Götheborgska nyheter 1765 - 1848 34944 

Härnösandsposten 1842 - 1890 13517 

Inrikes tidningar 1760 - 1820 30818 

Jönköpingsposten 1865 - 1895 14692 

Karlshamns allehanda 1848 - 1895 21773 

Kristianstadsbladet 1856 - 1890 25997 

Lunds weckoblad 1775 - 1895 35414 

Malmö allehanda 1827 - 1895 21608 

Nerikes allehanda 1843 - 1895 28624 

Norrbottenskuriren m. föreg. 1856 - 1895 11498 

Norrbottensposten 1847 - 1895 11747 

Norrköpings tidningar m. föreg. 1757 - 1890 73386 

Nya Wermlandstidningen m. föreg. 1843 - 1895 23168 

Nya dagligt allehanda 1859 - 1895 46870 

Post och inrikes tidningar 1821 - 1890 102105 

Posttidningar 1645 - 1820 63458 

Stockholms dagblad 1824 - 1895 120688 

Stockholmsposten 1778-1833 61150 

Sundsvalls tidning m. föreg. 1841 - 1895 26963 

Umebladet 1847 - 1895 12882 

Upsala 1845 - 1895 25524 

Vestmanlands läns tidning 1831 - 1895 23382 

Wexjöbladet/Nya Wexjöbladet 1810 - 1895 24221 

Östgöta correspondenten 1838 - 1890 34762 

Totalt antal sidor   1230676 

Under 2015 har vi därför sökt och beviljats medel hos Riksbankens 
jubileumsfond för digitalisering av äldre dagspress. Jobbet kommer 

utföras under 2016 och 2017 



Vad händer nu sett med KB ögon 

• Under 2015 och 2016 har vi sökt medel 
hos ett större antal Sparbanks Stiftelser.  

• Påbörjat samtal med Föreningen Efter 
Arbetet om digitalisering av Arbetet 
 

• Och vi kommer att fortsätta utvecklingen 
av gränssnittet 



• När ni har tid ta en titt in på  

      http://tidningar.kb.se 



 


