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Baggrunden i den offentlige 

administration

• Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

• Åbne data – den demokratiske adgang til 

offentligt skabte og tilvejebragte data

• Samskabelses- og inddragelsesdiskurser



Informationsstrategi

Vi arbejder efter en målsætning om, at information er vores mest dyrebare 

ressource. 

Vi mener, at det, vi ved, skal borgerne også kunne vide. 

Derfor arbejder vi gerne med åbne data, frie licenser, wikier og digital 

formidling.



Søg ikke efter kærlighed!
Søg på Ægteskabsprotokoller, 

kirkebøger eller skilsmissebegæringer 



Vi giver brugerne beskrivelser af 
indhold, men brugerne vil have 
indhold, ikke kun beskrivelser

*  Vi skal tilbyde 
individuelle filer, der 
kan deles, ændres og 
genbruges – og som 
kan tagges.



Nyt arkivsystem, der holder 
sammen på arkivalierne, 
digitaliserede kilder og 
formidlingstekster.

Vi supplerer egen kompetencer 
med de frivilliges kompetencer.

De mest dedikerede og 
specialiserede frivillige nærmer 
sig citizen science.



Principper for nyt arkivsystem

• Åbne data
• Geo-kodning
• API (webservice-eksport) 
• Permanente url’er
• Brugslicenser på alle filer 
og registreringer
• Kombination af 
samlingsdata (”almindelig 
registrering”) og entiteter 
(tags)



Hvad er entiteter?

• En entitet (-sklasse) er en informationsbærende enhed af 
blivende interesse for analyseområdet (byen og arkivet).

• Entiteter samles i autoritetslister

En entitet

- skal have en nøgle, der entydigt kan identificere de 
enkelte forekomster i entitetsklassen,

- skal være væsentlig for analyseområdet,

- kan eksistere selvstændigt,

- kan være sted, ting, person, begivenhed eller 
begreb



Hvad er der så med de brugere?

1. De hjælper med at transskribere og skaber 
dermed kildemateriale og narrativer om 
byens historie.

2. De opmærker; skaber entiteter.

3. De skaber dermed de byggestene, der holder 
arkivsystemet sammen.

4. Nogle vil få specialiserede opgaver med at 
normalisere data; det nærmer sig citizen 
science



“Sejrs Sedler” 
fra 125.000 emneindekserede kartotekskort til digital 

forsknings- og formidlingsressource







Samlet antal sedler: 125.720

Sedler med geotags fra database: 8.944

Sedler med gadenavn uden/eller ugyldigt husnr.: 22.260

Sedler med markeret stedsangivelse uden geotag: 36.896

Sedler med geo-information: 8944 + 22260 + 36896 = 68.100



Århus Byråds Forhandlinger

1. Byrådsforhandlingerne 1867-1997 scannes (de ældste 

med gotisk skrift skrives ind) og oprettes som 

individuelle elektroniske filer (her hjælper de frivillige 

også til)

2. Maskingenereret opmærkning af adresser og 

journalnumre

3. Korrektur af skanningen. Det foregår inde fra et modul, 

som de frivillige logger sig ind på, og hvor de får adgang 

til to skærmbilleder – et med et billede af selve 

byrådssagen og et med den skannede tekst. 

4. Den sidste fase er foreløbig, at de frivillige ”opmærker” 

byrådssagen. Det vil sige, at de markerer personer, steder 

og organisationer.

5. Emne påføres sagerne fra de sagregistre, der er 

udarbejdet i tidens løb (bliver nok delvis manuelt)

6. Herefter kan man ved hjælp af journalnummeret bestille

den sag, der svarer til referatet, og som gerne skulle ligge 

nede i arkivets kælder.



1867-1997: 

ca. 6.100 møder

61.000 sager

121.000-242.000 opmærkninger



7. Til sidst udvindes autoritetslister med godkendte emneord 

for ”personer”, ”steder” og ”organisationer”. Emneord 

udvundet af denne kildesamling anses for autoritære, og 

listerne kan herefter lægges til grund for maskingenereret 

opmærkning af andre digitale samlinger.

8. Nye maskingenererede søgninger kan køres i andre 

samlinger med de nye emneord, fx ”Sejrs Sedler”.

9. De udvundne emneord mappes på anerkendte taksonomier

som fx DK5 eller KLE, hvorefter søgemulighederne udvides.



Datanormalisering – citizen science









Den virkelig store opgave

• At supplere samlingsdata 
med entiteter – f.eks. 
hvordan kobler man 
registreringen af 
kommunearkivet med 
entiteter….? 

• Først finder man alle 
organisatoriske enheder i 
den kommunale 
forvaltning.

• Så tilføjer man enhederne 
emner efter en godkendt
taksonomi (fx KLE)

• Og så forbinder man 
entiteter med disse 
emner.

• Citizen science



Søgning efter indhold i kommunearkivet





Hvad det giver at arbejde med API, 

permalinks og brugerlicenser




