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 CENTRUM FÖR DIGITAL HUMANIORA 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
Inledning  

 
Centrum för digital humaniora (CDH) etablerades som centrumbildning vid Humanistiska fakulteten i 
januari 2015 med syfte att initiera och bedriva forskning, utbildning och samverkan inom digital 
humaniora. Våren 2018 utvärderades verksamheten mycket positivt och i juni samma år beslutade 
fakultetsstyrelsen om en fortsättning 2019–2021. Sedan 2015 har CDH etablerats som en fysisk, 
intellektuell och infrastrukturell miljö för nyskapande forskning. Inriktningen mot tvärvetenskaplig 
forskningssamverkan och digital metodutveckling har varit stark, liksom samverkan med lokala, 
nationella och internationella aktörer.  Därtill har CDH kraftfullt verkat för att forskare och lärare vid den 
humanistiska fakulteten ska få stöd och inspiration för att utveckla idéer kring forskning och utbildning 
genom att integrera digitala verktyg, metoder och perspektiv.   
 
Digital humaniora har en stor bredd och omfattar inte bara utveckling och tillämpning av digitala 
metoder och verktyg för beräkning och visualisering av humanistiskt datamaterial som text, bild, 
artefakter, miljöer och rörlig bild, uppbyggnad av digitala arkiv och databaser, utan också humanistiska 
perspektiv på digitaliseringens olika positiva och negativa konsekvenser och innebörder. Våra tvärande 
fokusområden har under 2019 varit Digital textanalys, Datavisualisering & datapublicering samt Digital 
epistemologi. CDH verkar som forskningsmiljö̈, såväl nationellt som internationellt, inom dessa breda 
humanistiska och kulturvetenskapliga forskningsfält, vilket innebär att vi fokuserar såväl metod- och 
verktygsutveckling som beforskande av digitaliseringens konsekvenser. CDH samverkar med olika 
kulturinstitutioner såsom bibliotek, museer och arkiv och har ett etablerat och nära samarbete med 
humanistiska fakultetens masterprogram i digital humaniora. 

Under 2015–2019 har ett antal prioriterade verksamhetsområden och samarbetspartners identifierats 
och det har gjorts satsningar på att initiera och stötta forskningsprojekt, främst i samverkan med 
forskare vid fakulteten, men också nationellt och internationellt. De två senaste årens satsning mot att 
stärka forskningstyngden inom digital humaniora har givit resultat. CDH har aktivt bidragit till att fånga 
upp, initiera och diskutera idéer som senare formulerats till forskningsansökningar och som i flera fall 
resulterat i finansierade forskningsprojekt. Ett antal projekt med finansiering av Vetenskapsrådet och 
Riksbankens jubileumsfond har haft en tydlig CDH-anknytning. I 2018 års DIGARV-utlysning beviljades 
totalt nio projekt – CDH förvaltar utvecklingen av de digitala plattformarna för två av dessa projekt.  



 2 

Sammantaget deltar CDH i ett tiotal forskningsansökningar per år i samarbete med forskare från i första 
hand den humanistiska fakulteten, men också i samarbete med andra lärosäten och 
kulturarvsinstitutioner nationellt och internationellt. Under 2015–19 har totalt ca 45 ansökningar (med 
varierande grad av koppling till CDH) skickats in: 15 ansökningar har beviljats och 6 ansökningar är under 
bedömning. Under 2018/19 beviljades 6 ansökningar om totalt ca 48 MSEK.  

CDH har organiserat seminarier, workshops, internutbildningar, internationella konferenser och 
symposier. En stor del av 2019 har ägnats uppsökande verksamhet och inventering samt ett stort antal 
möten med forskare och externa aktörer. Vidare har vi bland annat arbetat med metodutveckling, 
sammanställning av datamaterial, utveckling av digitala arkiv och plattformar samt dataanalys av olika 
material.  

Under året har CDH genomfört en enkät för att kartlägga behovet av digital humaniora vid Humanistiska 
fakulteten, svarsfrekvensen låg på 100 personer och resultatet presenteras i februari 2020. I samband 
med att enkäten lanserades besöktes samtliga institutioner vid fakulteten – då såväl enkät som CDH 
presenterades. 

Den stora utmaningen framöver är att säkerställa en långsiktigt finansierad infrastruktur, vilket är 
nödvändigt för att CDH ska ges möjlighet att möta intresset vid fakulteten samt förvalta och utveckla 
forskningsprojekt som redan fått finansiering.  
  
Organisation och ekonomi  
 
Gruppen på CDH består av kompetenser som bland annat täcker områdena litteraturvetenskap, 
mediehistoria, kulturvård/arkeologi, teknikhistoria, filmvetenskap, datavetenskap, visualisering, 
språkteknologi, GIS och metodutveckling inom digital humaniora. Samtliga i CDH-gruppen träffas varje 
vecka för att gå igenom förfrågningar och planera verksamheten framåt – veckomötena leds av 
föreståndaren. Under 2019 har verksamheten stärkts med en forskningsingenjör, en 
databassamordnare med speciell inriktning mot GIS, en biträdande föreståndare samt en 
forskningskoordinator. Vid slutet av året gjordes en överenskommelse med Språkbanken som innebär 
att två forskningsingenjörer under 2020 kommer att arbeta deltid vid CDH respektive Språkbanken.  
 
Under 2019 bestod CDHs personalstyrka av följande personer:  
 
Föreståndare, Cecilia Lindhé (60%) 
Bitr. föreståndare, Mats Fridlund (25%), fr o m mars  
Webbadministratör/kommunikatör, Katarina Wignell (75%) 
Forskningskoordinator, Niclas Hagen (50%), t o m feb 
Forskningskoordinator, Jonathan Westin (100%, 75% externt finansierad), fr o m juli   
Projektsamordnare Swe-Clarin, Daniel Brodén (50%) 
Postdoktor, Nina Tahmasebi (100%)  
Forskningsingenjör, Johan Åhlfeldt: (100%, 70% externt finansierad), fr o m mars 
Databassamordnare, Ida Storm (50%, 20 % externt finansierad), fr o m mars 
Forskningsingenjör, Oscar Ivarsson: (50%), enbart i externt finansierat projekt    
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Från och med januari 2020: Forskningsingenjör, Maria Öhrman (40%) och forskningsingenjör, Arild 
Matsson (40%)  
 
För ekonomiskt läge, se bifogad budget.  
 

 
Forskning  
 
Pågående forskningsprojekt handlar bland annat om skapandet av ett nytt 3D-verktyg för att analysera 
hällristningar från bronsålder samt en digital plattform där maskininlärning används för bildigenkänning. 
Andra projekt rör digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 
samt helgonkulter i det medeltida Sverige och Finland. Genom medel från VR/RFI är CDH från och med 
2018 medlem i Swe-Clarin, en pan-europeisk infrastruktur för e-vetenskap med fokus på språkteknologi, 
vilket är en långsiktig satsning som pågår till och med 2025. Under 2019 blev CDH, tillsammans med 
Språkbanken, Riksarkivet och Uppsala universitet, ett nytt K-centrum inom Clarin. Fokus ligger på 
diakroniska resurser för historiska textsamlingar.  
 
Kopplingen till Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) har befästs ytterligare under 2019 och en 
rad gemensamma projekt har initierats. Föreståndaren för CDH är koordinator för ett av CCHS kluster, 
Embracing the Archive, och i denna överlappande verksamhet har samverkan med en rad externa 
aktörer, såsom museer och arkiv, initierats och konsoliderats. 
  
Under 2019 påbörjade CDH utvecklingsarbetet med en forskningsinfrastruktur/portal för upprättande 
och redigering av humanistiska forskningsdata, spatio-temporal analys, nätverksanalys samt olika typer 
av visualiseringar och berör i nuläget de två DIGARV-projekten (se nedan). Portalen kommer också att 
kunna hämta data från externa API:er som K-samsök, Libris och Wikidata. Det har pågått diskussioner 
och samarbete med Riksantikvarieämbetet kring användningen av digitaliserat kulturarv i forskningen 
(DIGARV-projekten) samt publicering av våra forskningsresultat som kulturarvsobjekten i K-samsök. 
Detta samarbete omfattar även publicering av Aroseniusarkivet och Litteraturbanken inom K-samsök 
som öppna länkade data. Samarbete med forskare för en server-klientlösning för bildvisning enligt 
standarden IIIF har inletts under 2019 och kommer att vidareutvecklas under 2020.  
 
Vi har i samarbete med Litteraturbanken påbörjat arbetet med en resursportal/kartgränssnitt som 
synliggör och tillgängliggör äldre, västsvensk litteratur. Den digitala kartan omfattar tre landskap: 
Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Arbetet har under året lämnats över till Litteraturbanken.  
 
I ett samarbete med Högskolan i Borås har CDH digitaliserat och förberett tillgängliggörande av Nordisk 
familjebok för forskning. Förberedelserna inbegriper exempelvis transformation av texterna till 
gemener, avstavning, lemmatisering och strukturell analys.  
 
CDH har inlett ett strategiskt samarbete med Center for the Study and Practice of Conflict Resolution 
vid University of Malta. Tillsammans med The City University of Dublin har vi initierat ett 
forskningsprojekt om Conflict Analysis and Digital Mapping. En workshop äger rum i april 2020.   
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CDH har inlett ett samarbete kring Modelling Ancient Searoutes som syftar till att med utgångspunkt i 
miljödata och arkeologiska data från båtfynd modellera forntida sjövägar. Samarbetet är mellan CDH, 
Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA), Centrum för hav och samhälle vid GU och University of 
Ohio. En programansökan till RJ har skickats in.  
 
 
Pågående forskningsprojekt med extern finansiering  
 
Hur frammanas konstnären ur arkiven? Exemplet Arosenius  
Projektledare: Mats Malm (LIR, LB)  
Finansiering: 4,7 MSEK Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien  
Samverkan: CDH, LB, KUV, Inst för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitetsbibliotek, 
Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum 
Pågår:  Avslutades 2019 (en del justeringar ska göras 2020) 
 
Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i 
Göteborg 1965–2000.   
Projektledare: Astrid von Rosen (KUV) & Cecilia Lindhé (CDH) 
Finansiering: 13 MSEK, DIGARV: Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien 
Samverkan: CDH, LIR, KUV, Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Kungliga biblioteket, Riksarkivet. 
Projektet samarbetar även med Göteborgs stadsmuseum och Regionarkivet, samt med fria aktörer 
och privata arkiv.  
Pågår: 2019–2021 
 
Kartläggning av religion i vardagen. Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland.  
Projektledare: Sara Ellis Nilsson, Linnéuniversitetet är anslagsförvaltare  
Finansiering: 18 MSEK, DIGARV: Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien  
Samverkan: CDH, IHS, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Historiska Museet och 
Riksantikvarieämbetet 
Pågår: 2019–2023 
  
Hällristningar i tre dimensioner - dokumentation, forskning och förmedling 
Projektledare: Christian Horn (IHS) 
Finansiering: 8 MSEK, RJ/infrastruktur  
Samverkan: CDH; IHS, SHFA; Chalmers  
Pågår: 2019–2021 
 
Cultural Heritage Antarctica 2020 
Projektledare (från CDH): Jonathan Westin  
Finansiering: Riksantikvarieämbetet  
Samverkan: CDH, Inst för kulturvård, KTH, Riksantikvarieämbetet, Dirección Nacional del Antártico/ 
Instituto Antártico Argentino, Svenska polarforskningssekretariatet, VR, Secretariat of the Antarctic 
Treaty  
Pågår: dec 2019–mars 2020 
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 (In)visible women: Female spatial practices and visibility in urban spaces in Republican Rome (509–27 
BCE) 
Projektledare: Lewis Webb (IHS) 
Finansiering:  3,1 MSEK, VR/Internationell postdoc  
Pågår: 2020–2022 
 
Digital rekonstruktion av Hemse stavkyrka samt en processuell rekonstruktion av hantverket att bygga 
en stavkyrka 
Projektledare: Jonathan Westin (CDH) & Gunnar Almevik (Inst för Kulturvård) 
Finansiering: Statens Historiska muséer.  
Pågår: 2019–2020. 
 
Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel 
Projektledare: Jonas Ingvarsson (LIR) 
Finansiering: 6,7 MSEK, RJ/Mixade metoder 
Samverkan: CDH, LIR, SB, KB-labb, Kungliga biblioteket  
Pågår: 2020–2023 
 
SWE-CLARIN – forskningsinfrastruktur  
Projektledare: Lars Borin (SB) & Cecilia Lindhé (CDH) 
Finansiering: 6,1 MSEK, VR 
Pågår: 2018–2025 
 
Digitalisering av konsulära arkiv: Diplomatisk korrespondens mellan Malta och Sverige 1822–1923 
Projektledare: Cecilia Lindhé  
Finansiering: CCHS, Magnus Bergvalls stiftelse, Svenska konsulatet i Valletta  
Samverkan: Svenska konsulatet i Valletta, Palazzo Falson, The Centre for the Study and PRactice of 
Conflict Resolution, Univ of Malta.  
 
NubuWeb –ett nordiskt online-arkiv för avantgarde och experimentell litteratur och konst 
Projektledare: Nils Olsson och Jonas Ingvarsson (LIR)  
Finansiär: 450tk, RJs (avslutades 2019) 
 
Drottningens juvelsmycke, en digital plattform  
Projektledare: Jonas Ingvarsson (LIR) & Cecilia Lindhé (CDH)  
Finansiering: 450tkr, RJ (avslutades 2018 men arbetet fortgår och mastersstudenter i DH arbetar med 
vidareföring av projektet) 
 
Minnen av Selma Lagerlöf  
Projektledare: Jenny Bergenmar (LIR) 
Finansiering: 450tkr, RJ  
 
Stiftsvalsen som musikarkiv  
Projektledare: Johan Norrback, Högskolan för scen och musik, GU 
Finansiering: 2,4 MSEK RJ/ 
 CDH inskrivet som samarbetsmiljö, föreståndare sitter i projektets referensgrupp och vi kommer 
samarbeta kring en 3D-visualisering under hösten 2020.  
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Ansökningar under bedömning  
 
Maritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk 
förhistoria  
Projektledare: Johan Ling (IHS) 
Finansiering: 37 MSEK, RJ/Program  
 
Digitala tvillingmuseer – DIGITWIN  
Projektledare: Karin Wagner (KUV)  
Finansiering: 32 MSEK, RJ/Program  
 
Databasen QUEERLIT: Utveckling av metadata och sökbarhet för HBTQI-litteratur 
Projektledare: Jenny Bergenmar (LIR)  
Finansiering: 6,3 MSEK, RJ/Infrastruktur  
 
Lagerlöfarkivet. En infrastruktur för läsning, utbildning och forskning   
Projektledare: Per Stam (Stockholms universitet)  
Finansiering: 9,3 MSEK, RJ/Infrastruktur  
 
Farsoter och gränser. Epidemier och smittvägar i Skandinavien och Östersjöområdet under 1700-talet 
Projektledare: Daniel Larsson (IHS) 
Finansiering: 5,4 MSEK, RJ/projekt  
 
Digital Communication in Emergencies (DIGeMERGE) 
Projektledare: Åshild Kolås, Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
Finansiering: Nordforsk  

 

CDH medverkar i fyra ansökningar till VRs behovsinventering för infrastruktur 2019: 

 
KB-lab: National resource for humanistic and social science laboratories Science Case  
Projektledare: Love Börjeson, KB-labb  
 
SweHumLabs 
Projektledare: Marianne Gullberg, Humlab, Lunds universitet  
 
DARIAH-SE: Digital forskningsinfrastruktur för konst och humaniora 
Projektledare: Koraljka Golub, Linnéuniversitetet  
 
InfraVis: En nationell infrastruktur för visualisering av vetenskapliga data 
Projektledare: Monica Billger, Chalmers  
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Gästforskare  

Stefano Gualeni, Institute for Digital Games, University of Malta, ht-18 och vt-19.  
Sofie Kluge, Syddanskt Universitet, ht-19 
 
 
Seminarier & Workshops 
 
Workshop om digital textanalys tillsammans med Litteraturbanken och inbjudna gäster, bland annat 
Måns Magnusson (Linköpings univ) och Johan Jonasson (Chalmers), cirka 10 deltagare, 27 maj.    
 
Avslutande seminarium om Aroseniusarkivet, 15 maj.  
 
Informationsmöte om 2020-års DIGARV-utlysning med Eva Stensköld (RJ) och Love Börjeson (KB-labb), 
drygt 30 deltagare från fakulteten och kulturarvssektorn, 28 nov.  
 
Presentation av KB-labb med Love Börjeson, drygt 15 deltagare, 28 nov.  
 
Workshop om en digital plattform över västsvensk vikingatid. Organiserades tillsammans med CCHS och 
Henrik Janson (IHS) samt ett tjugotal representanter från minnesinstitutioner och kulturarvsvårdande 

myndigheter i Västra Götalandsregionen, 20 feb samt 20 maj.  
 
Seminarium om projektet Expansion och mångfald, 15 feb.  
 
Experience Machines, seminarium med Stefano Gualeni, 19 jan.  
 
Synergies. Bridging the gap between traditional and digital literary studies, seminarium med Sofie 
Kluge, 16/1-20.   
 
 
Konferenser  
 
Digital History - a Field, a Method or just a Phase?,  cirka 40 deltagare, 14–15/11 november. Konferensen 
arrangerades av CDH i samarbete med Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religion och Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska 
högskola.  
 
Critical Heritage Studies: Current Discourses and Global Challenges, cirka 50 deltagare, 7-8 november på 
Världskulturmuseet i Göteborg, i samarbete med CCHS.  
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Utbildning  
 
Undervisning  
 
Under hösten gav CDH en kurs i GIS (Geografiska informationssystem) om totalt tre tillfällen. Arton 
personer anmälde intresse: ISP (2), KUV (2), LIR (4), SPL (3), IHS (7). Fjorton personer bekräftade närvaro.  
 
Till kursen/läsecirkeln om Digital text vilken bland annat handlade om dataintensiv 
forskningsmetodologi och digitala data samt maskininlärning kom femton personer till första tillfället:  
ISP (4), KUV (1), LIR (7), SPL (3).  
 
 
Konsultation och support 
 
En stor del av CDHs verksamheten består av att stötta fakultetens forskare och lärare i arbetet med 
ansökningar samt att ge stöd och råd i användningen av digitala verktyg och metoder. Vi har provat med 
öppet hus för drop-in-konsultation, men mötesbokning har hittills varit mest produktivt.  
 
 

Samverkan  

Under 2018/19 har flera avtal med externa aktörer undertecknats, bland annat med University of Malta, 
The Pelagios Network, Chalmers, RISE Interactive Institute, Riksantikvarieämbetet, Statens Historiska 
museer och Linnéuniversitetet. Vidare har CDH inlett strategiska samarbeten med bland annat The 
Centre for Digital Humanities, Cambridge University och The Humanities Lab, University of Sussex. CDHs 
breda internationaliseringsarbete öppnar vägar för institutioner vid fakulteten som vill ha kontakt med 
forskningsmiljöer och -resurser utomlands.  

En central intern samverkanspartner är Centrum för kritiska kulturarvsstudier och med detta ett 
fördjupat samarbete med University College London, och dess avdelningar för arkivstudier och digital 
humaniora. Genom doktorandhandledning samverkar CDH också med internationella partners inom 
ramen för Marie Curie EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network.   

I februari samt i maj organiserade CDH och CCHS tillsammans med Henrik Janson (IHS) ett möte med 
ett tjugotal representanter från minnesinstitutioner och kulturarvsvårdande myndigheter i Västra 
Götalandsregionen. Ambitionen med mötet var att diskutera ett eventuellt samarbete kring kommande 
digitaliseringsprojekt riktat mot forskning, undervisning och publik verksamhet.  

 
CDH deltog tillsammans med Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv på Bokmässan genom ett 
panelsamtal om hur artificiell intelligens kan användas för att analysera hällristningar av båtar, jakt, djur 
och vapen från förhistorisk tid. 
 
CDHs föreståndare modererade konferensen Digikult som samlar deltagare från universitet och 
kulturarvssektor, 24–26 april.  



 9 

Kommunikation  
 
Vi har infört en rad rutiner som synliggör verksamheten internt och externt: en kommunikationsplan 
har upprättats, webbsidan har full funktionalitet och uppdateras kontinuerligt (under 2020 kommer 
arbetet med en ny webb att sjösättas), CDHs nyhetsbrev publiceras och skickas till CDHs mejllista en 
gång i månaden, vi publicerar intervjuer med gästforskare och seminariehållare och vi filmar och 
tillgängliggör alla våra seminarier. Vi producerar trycksaker och kommer inom kort att sätta upp en 
digital skärm utanför CDH-rummet. CDH arbetar kontinuerligt för att skapa samverkan och öppna flöden 
mellan CDH och den verksamhet som bedrivs vid fakulteteten.  
 
Sociala medier i siffror:  
Nyhetsbrev: 245 prenumeranter med en öppningsfrekvens på ca 65 % (snittet brukar ligga omkring 
20%) 
Facebook: 569 följare  
Twitter: 271 följare  
 
 

 

 

 


