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Vår historia ut på nätet!
Kom med och bygg upp
          nätbiblioteket för Finlands historia!
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Inbjudan

Med anledning av Finlands 
100-årsjubileum inbjuder vi Dig att delta 
i uppbyggnaden av nätbiblioteket för 
Finlands historia. Nationalbibliotekets 
mål är att utgående från sina unika 
samlingar skapa en omfattande, 
inspirerande och interaktiv service för 
allmänheten.

Välkommen att stöda räddandet av vårt 
kulturarv för kommande generationer!

Överbibliotekarie Kai Ekholm

Nationalbibliotekets faddrar 
Kai Linnilä, Sinikka Salo och Mikko Viitasalo
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Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio har 
lovat att ställa upp som beskyddare av Nationalbibliotekets 
digitaliseringsprojekt.
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Nationalbiblioteket startar med anledning av Finlands självständighets 
jubileumsår ett omfattande digitaliseringsprogram samt börjar samla in medel 
för detta. Bibliotekets mål är att allmänheten skall ha tillgång till samlingarna, 
som för närvarande till största delen är tillgängliga bara i bibliotekets läsesalar. 

är med i helg och söcken
Den intresserade allmänheten får tillgång till en mångsidig helhet av material 
som belyser vändpunkter i Finlands historia, uppbyggandet av samhället och 
välfärden samt det finländska kulturlivet: dagstidningar, tidskrifter, kristida 
dokument och skildringar, småtryck, kartor, notpublikationer samt den äldsta 
och mest sällsynta finländska litteraturen.

De utvalda publikationerna är mestadels fria från upphovsrätt, men biblioteket 
utreder också strategier för att få andra publikationer användbara på nätet. 
Samlingarna kommer att bli en del av söktjänsten Finna, som omfattar 
samtliga nationella minnesorganisationer. Helheten kommer att kunna 
användas av både forskare och amatörer ur ett tematiskt och tidsmässigt 
strukturerat perspektiv. 

som en resurs för vetenskapen och det skapande samhället
Digitaliseringen möjliggör en användning av stora datamassor och skapar 
bättre förutsättningar för undersökningen av olika material. Den digitala 
humanismen, som är ett vetenskapsområde på internationell frammarsch, 
utvecklar nya metoder för bl.a. textanalys, skapandet av språkkorpusar, 
utarbetandet av editioner, visualiseringen av kunskap och undersökningen av 
sociala nätverk. De här och många andra resurser som det digitala kulturarvet 
har fört med sig kan också utnyttjas inom olika skapande branscher och för 
kommersiella innovationer. 

Nationalbiblioteket har till den här broschyren valt ut material som man önskar 
digitalisera till jubileumsåret.

Det digitala kulturarvet
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Nationens krisår
Material i anslutning till händelserna 1917–1919 i Finland

Ur Nationalbibliotekets samlingar kommer att lyftas fram material 
i anslutning till Finlands självständighet och inbördeskriget (åren 
1917–1919), och varje läsare kan själv bekanta sig med de autentiska 
dokumenten.

Materialet omfattar riksdagens handlingar och författningssamlingar 
från åren 1917–1919, statliga avtal och proklamationer, Finlands 
Senats självständighetsförklaring i december 1917, den vita arméns 
överbefälhavares dagorder 1918, tidningsurklipp, arbetarrörelsens, 
röda gardets och folkkommissariatets proklamationer, strejk- och 
informationsblad från åren 1917–1918, tidningars tilläggsblad och 
telegram samt övrigt nyhetsmaterial i anslutning till åren 1917–1918.

Till materialet hör också memoarer och historiker från tiden samt 
skönlitteratur och litterära diskussioner – efter inbördeskriget 
behandlades krigshändelserna i flera skönlitterära verk. Bibliotekets 
notsamlingar innehåller också marscher som spelats på båda sidorna 
under kriget.
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Dagstidningar 
Nationens gemensamma medvetande

Dagstidningarna utgör ett viktigt källmaterial för den historiska 
och samhälleliga forskningen och för andra intresserade. 
Nationalbiblioteket har därför digitaliserat största delen av de 
dagstidningar som utgavs under åren 1771–1910. Tidningarna är 
tillgängliga på Historiska tidningsbiblioteket: antalet tidningssidor 
är nu uppe i tre miljoner. Det digitaliserade tidningsmaterialet 
underlättar forskningen och är överlägset i jämförelse med 
mikrofilmerna när det gäller att söka material enligt ämnesområde, 
text och bildmaterial. 

Det faller sig naturligt att digitaliseringen av tidningsmaterialet från 
och med år 1911 också fortsätter utan avbrott. Det är meningen att 
Nationalbiblioteket fram till år 2017 skall digitalisera ett ur regional, 
ideell och språklig synpunkt möjligast mångsidigt urval dagstidningar.
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Tidskrifterna återspeglar samhället

De allmänna tidskrifterna, de vetenskapliga 
tidskrifterna, kultur-, yrkes-, kund-, hobby- 
och opinionstidskrifterna, företagens och 
organisationernas tidskrifter, dam-, barn- och 
herrtidningarna – de utgör alla ett omfattande 
nationellt källmaterial som gärna och ofta 
används av forskare och andra intresserade. 
Tidskrifterna utgör en spegel av hela vårt samhälle: 
förutom de egentliga artiklarna har också 
bildmaterialet, annonserna, reklamerna och övrig 
bakgrundslitteratur sitt givna intresse.

För närvarande har 2500 tidskrifter fram till år 
1944 digitaliserats, vilket utgör hälften av det hittills 
utgivna materialet. Det är meningen att fortsätta 
med digitaliseringen så långt det är möjligt. 
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Skönlitteratur

Digitaliseringen av den finländska skönlitteraturen har börjat: 
över 600 verk av 132 författare kan nu läsas på nätet – bland dem 
finns Johan Ludvig Runebergs, Aleksis Kivis, Eino Leinos och Edith 
Södergrans produktion.

På detta sätt har Nationalbiblioteket i samarbete med Helsingfors 
universitet och Helsingfors universitetsbibliotek inlett uppbyggandet 
av de finländska Klassikerbiblioteket. Klassikerbiblioteket utgör en 
omfattande och källkritisk helhet av den finsk- och svenskspråkiga 
skönlitteraturen och av forskningslitteratur på området. Biblioteket är 
en kulturhistorisk resurs för hela vårt lands forskning, utbildning och 
folkbildningsarbete och är dessutom fritt tillgängligt för alla på nätet.

Målsättningen är att utveckla och utvidga Klassikerbiblioteket bl.a. 
enligt nordiska förebilder samt att skapa en grund för att permanenta 
dess verksamhet. 
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Noter för var och en

I Nationalbiblioteket finns sammanlagt över 1000 inhemska 
notpublikationer som är fria från upphovsrätt. Det är meningen 
att publicera dem alla på nätet så att alla musikälskare skall kunna 
spela dem. Meningen är att omkring 25 finländska tonsättares 
verk, såsom Erkki Melartin, Oskar Merikanto, Toivo Kuula, Fredrik 
Pacius och Karl Collan skall vara fritt tillgängliga på nätet.

Uppgifterna om de under åren 1801–1976 utgivna inhemska 
notpublikationerna saknas i musikdatabasen Viola, och det är 
därför besvärligt att använda materialet. En del av noterna är 
sköra och i dåligt skick. De digitaliserade och katalogiserade 
noterna är till stor nytta för musikforskare och andra experter på 
populärmusik, folkmusik och klassisk musik och kan vara till glädje 
för musikälskare i allmänhet.
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Carl Enckell (1876–1959) verkade som utrikesminister och 
fredsförhandlare både under de första åren av vår självständighet 
och under de avgörande åren efter andra världskriget. Inom 
Nationernas förbund verkade han i början av 1920-talet för att 
förbundet skulle stöda Finlands äganderätt till den åländska 
skärgården. Enckell blev berömd också som en framgångsrik 
företagsledare. 

I minister Carl Enckells samling kan man följa med utvecklingen av 
Finlands kartbild från 1400-talet till år 1800. Den omfattar ca 600 
tryckta kartor främst över norra Europa: bl.a. Finland, de nordiska 
länderna, de nordliga polarområdena, Baltikum och Ryssland.

Samlingen återspeglar de finländska gränsernas utveckling och 
spridningen av kunskap om de varierande gränserna till olika 
europeiska länder. Bland de berömda kartograferna återfinns 
bl.a. Sebastian Münster, Abraham Ortelius, Adrian Veen, Joannis 
Janssonius och Andreas Bureus.

Biblioteket fick köpa den här betydande privatsamlingen av Enckells 
dödsbo år 1960. Också Enckells handskriftssamling ingår 
i bibliotekets samlingar.

Kartor över Finland och Norden
Minister Carl Enckells kartsamling
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Finländsk rättshistoria
Matthias Calonius handskrifter

Matthias Calonius (1738–1817) var en betydande rättslärd, jurisprofessor 
och verkligt statsråd. Efter att Finland blivit en del av Ryssland 1809 deltog 
Calonius i utarbetandet av regeringskonseljens reglemente och utnämndes 
till Finlands första prokurator, vilket motsvarar justitiekanslers myndighet.

Calonius bibliotek på 3600 band utgör grunden för det universitetsbibliotek 
som flyttades från Åbo till Helsingfors. Calonius samling, som uppskattades 
vara fem gånger värdefullare än det hus som han ägde i staden, köptes av 
staten år 1825. 

Av samlingen som innehöll juridisk och historisk litteratur konstituerades 
Offentliga biblioteket i Helsingfors. Senaten överlämnade Offentliga biblioteket 
till universitetet efter att detta hade flyttat till Helsingfors 1828, och verken 
finns fortfarande i Nationalbibliotekets samlingar.

Intressanta ur rättshistorisk synvinkel är i synnerhet handskrifterna till 
Calonius föreläsningar och hans studenters anteckningar. Man kan säga att 
Calonius var en förmedlande länk både till det europeiska tänkandet och till 
den svenska juridiska traditionen samt att han lade grunden till den finländska 
rättspraxisen på västerländsk grund. 
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Teater och nöjen
Mathias Weckströms affischsamling

Den helsingforsbördige Mathias Weckström (1803–1873) var 
”registrator” och ”postexpeditör” vid poststyrelsen. Tack vare 
en relativt stor förmögenhet kunde han ägna sig åt sitt teater-, 
samlings- och bokintresse.

Weckström tog till vara information om vårt lands teaterkonsts 
historia och byggde omsorgsfullt upp en samling av teater- och 
konsertprogram samt teater- och cirkusaffischer. Utöver denna 
samling har Nationalbiblioteket fått Weckströms handskrifts-
samling i sin ägo.

I den omfattande samlingen av teateraffischer ingår också sällsynta 
och imponerande affischer över akrobater, lindansare och trollkarlar. 
Affischerna skulle med säkerhet ha förstörts när det nya teaterhuset 
i Helsingfors brann 1863, ifall de inte hade befunnit sig i säkerhet 
hemma hos Weckström.

Affischerna i samlingen anknyter till gamla Svenska teatern i 
Helsingfors, Arkadiateatern, Tivoliteaterm samt olika amatör scener. 
Samlingen har uppskattats innehålla ca 3000 affischer.
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Jacob Fellman (1795–1875), präst och forskare i samekultur, byggde upp 
en betydande samling material om Lappland och det samiska språket. 
Samlingen utökades senare betydligt av hans son Nils Isak Fellman (1841–
1919). Förutom genom sina sällsynta böcker har samlingen ett speciellt 
värde genom att den avspeglar sin tids vetenskapliga tänkesätt. Isak 
Fellmans änka Julia Fellman donerade 1919 samlingen till Finsk-ugriska 
sällskapet, som sedan donerade den till biblioteket.

Släkten Fellmans Lapponica-samling innehåller böcker, särtryck, kartor och 
övriga publikationer om Lappland och samerna från och med 1500-talet. 
En stor del av samlingen består av samiskspråkig litteratur: ABC-böcker, 
almanackor, bibelöversättningar, språkvetenskapliga undersökningar och 
romaner. Samlingen omfattar sammanlagt 1311 titlar.

Lapponica-samlingen
Tidig samiskspråkig litteratur
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Ett skillingtryck är en sång som berättar om betydande händelser i världen eller om 
människors personliga upplevelser. Skillingtrycken förmedlar kunskap och bygger 
upp människors världsbild. De utgjorde sin tids löpsedlar och underhållning, men 
kunde också bjuda andlig tröst.

Skillingtrycken trycktes på lösa ark. Versmåttet och melodin hjälpte sångaren att 
minnas olika händelser, så skillingtrycken kunde ha en stor muntlig spridning också 
bland det icke läskunniga folket. Det äldsta finländska skillingtrycket är från 1622, 
och traditionen levde vidare ända till 1930-talet. 

Nationalbibliotekets samling innehåller 1750 andliga och 4850 världsliga 
skillingtryck och 750 sagor. En del av skillingtrycken har bundits in av den 
ambulerande köpmannen och boksamlaren Matti Pohto (1817–1857).

Skillingtryck blir tillgängliga 
för allmänheten
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Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga 
bibliotek. Det innehåller landets mest omfattande 
kulturarvssamlingar: över 100 hyllkilometer böcker, tidningar 
och tidskrifter, kartor, handskrifter och musikmaterial, utländsk 
vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar, av vilka 
två hör till UNESCOs världsarvsobjekt. Biblioteket grundades i 
anslutning till Åbo akademi 1640 och fungerar idag i anslutning 
till Helsingfors universitet.

Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom, och 
ansvaret för dess bevarande tillhör oss alla. På grund av 
sin stora omfattning behöver Nationalbiblioteket förutom 
offentlig finansiering också privat finansiering och privata 
samarbetspartner för att kunna värna om samlingarna och göra 
dem tillgängliga för allmänheten på nätbiblioteket. 

Nationalbiblioteket

O t i u m 
S a p i e n t i s HELSINGforS uNIvErSItEt

Skillingtryck blir tillgängliga 
för allmänheten
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Låt oss tillsammans bevara vårt kulturarv

Den summa som du donerar allokeras till Nationalbibliotekets kulturarvsfond, 
som hör till Helsingfors universitets fonder. Donationen används oförkortad till att 
bygga upp nätbiblioteket för Finlands historia.

så här kan du donera

Betala in donationen på Helsingfors universitets fonders konto
Nordea FI32 157230 000 30072.
Skriv i fältet för meddelanden ”Finland 100”
För donationer på över 500 euro skriver vi ett gåvobrev. 
 

donationen kan göras också på webben 
http://www.rahasto.kansalliskirjasto.fi/

information

kulttuuriperintorahasto@helsinki.fi

Polisstyrelsen har beviljat Helsingfors universitet 
tillstånd till penninginsamling för åren 2015–2019 
(POL-2014-11778).

Vi för ut vår historia på nätet!
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Låt oss tillsammans bevara vårt kulturarv

”Det är fascinerande att märka, hur 

internationella man har varit i vårt land under 

århundraden. Nationalbibliotekets skatter 

har placerat Finland på Europas karta –  såväl 

konkret på gamla kartor som i skriftlig form 

– det må sedan gälla våra vetenskapsmäns 

forskning eller våra tonsättares noter eller 

varför inte affischer som insamlats av en 

passionerat intresserad postexpeditör. 

Digitaliseringen för oss närmare gångna tider 

och sporrar oss såsom världsmedborgare till 

tolerans, glädje och inspiration.”

Sinikka Salo

”Minnen! En trycksak 

från gångna tider rör 

sinnena likt barndomens 

leksaker.”

Kai Linnilä

”Läsningen av dagstidningar är 

ett fritt folks grundrättighet. Låt 

oss bevara dem från generation 

till generation.”

Mikko Viitasalo
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NATIONALBIBLIOTEKET

Unionsgatan 36, 00014 Helsingfors universitet, www.nationalbiblioteket.fi 


