
Att hantera felegrafen: Textanalys av smutsiga tidningar

METODIK

Aftonbladet kunde i en notis i oktober 1847 rapportera att ny 
teknik inte alltid är att lita på när åskan fått den elektriska tel-
egrafen att sända obegripliga textmeddelanden. Liknande brus 
har uppstått när just denna notis digitaliserats, men istället för 
åskan så är det nu den maskinella inläsningen (OCR) och den 
automatiska indelningen av textmassan till sammanhörande 
stycken som förvränger orden.

Pionjärerna inom distant reading arbetar vanligtvis med mer 
grafiskt rena, ofta skönlitterära, böcker som är enklare att dig-

PROBLEMATIK

STEG #1

Målet är att beräkna samförekomst av ord för alla stycken i tidningstexten där 
konceptet ELEKTRISK TELEGRAF förekommer. Vi måste därför finna alla “stavn-
ingsvarianter” av ELEKTRISK och TELEGRAF med hänsyn taget till bruset . Alla 
unika ord i materialet med ett Levenshtein distance av 2 eller mindre från kon-
ceptens grundformer identifieras. Resultatet är en bruttolista med ord som 
därefter rensas manuellt. 

I det undersökta materialet återfanns 4727 ord med avståndet 2 eller mindre till 
TELEGRAF av vilka 3524 ord kvarstod efter den manuella genomgången.
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STEG #3

För att hitta mönster i hur ELEKTRISK TELEGRAF framställs i materialet 
beräknas samförekomst enligt Hyperspace Analogue to Language (HAL) 
[3]. Analysen sker per decennium för att spåra förändringar över tid. 
Beräkning baseras på hur ofta två ord förekommer tillsammans i ett fönster 
av 5 ord inom samma stycke. Fönstret flyttas stegvis genom hela stycket 
(ett s.k. sliding window). Beräkningen tar även hänsyn till hur frekvent 
varje ord är i hela materialet. En list med stoppord används för att filtrera 
bort mindre betydelsebärande ord. För att begränsa antalet ordpar i resul-
tatet har vi filtrerat bort de som förekommer i färre än sex fönster. 

STEG #4

Fördelen med metoden är att även förvrängda ordvarianter tas med i re-
sultatet. Att bestämma minimigränsen för hur många gånger ett ordpar 
ska förekomma utgör dock ett dilemma. Med ett högre värde filtrerar man 
bort enstaka ord som blivit en del av textblocken endast på grund av en 
felaktig autosegmentering. Men då riskerar man även att missa ovanli-
ga förvrängningar av vanliga ord. Med ett femordsfönster och en minimi-
frekvens på sex förekomster hittades 626 ord sammanlänkade i 860 ordpar 
i texterna från 1840-talet och 3588 ord och 8964 ordpar från 1850-talet. 
Ord som förvrängts av OCR-tekniken och som förekommer tillräckligt ofta 
för att komma med är bland annat ”oeanen”, ”olecriska”, ”Stoeholm” och 
”&gt;Stockholms”. En manuell genomgång görs så att dessa kan slås sam-
man men sina rättstavade motsvarigheter. Därefter bearbetas och visual-
iseras resultatet i Gephi.
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STEG #2

Mängden stavningsvarianter används för att identifiera rel-
evanta stycken i materialet där båda koncepten förekommer 
(ELEKTRISK och TELEGRAF). Vi utgår från de textblock som 
digitaliseringsprocessen skapat. Denna indelning innehåller 
dock stora brister genom att stycken både slagits samman 
och splittrats på ett felaktigt sätt. Det sker därför en manuell 
genomgång av alla textblock där rader som felaktigt samman-
fogats med stycken som handlar om aktuella koncept sorteras 
bort. 

Totalt återfanns 1253 textblock om totalt 124205 rader text. 
Efter manuell genomgång återstod 22162 rader text. 

italisera.[1] Att arbeta med tidningstexter inne-
bär i högre grad att finna metoder för att han-
tera det omfattande brus som tillförts materialet 
genom digitaliseringsprocessen.[2]

Projektet ”Digitala lägg” studerar hur nya medier 
beskrivs och framställs i tidningar från 1800-ta-
let. Vi har arbetat med digitaliserade tidningar 
i fulltext, och genomfört samförekomstanalys-
er av texter som handlar om de nya teknikerna, 

Åskan och elektriska telegrafen Det 
är bekant och har ofta omtalats att åskan stundom inblandar sig i den elektriska telegrafens korrespondens Ofver en bland de nyaste företeel-
serna af detta slag meddela franska tidningarne följande bref till Arago ifrån hr Breguet den bekante urfabrikören i Paris som konstruerat de 
elektriska telegraferna i Frankrike »I ondags efter kl 5 under ett starkt regnväder ringde klockan 1 telegrafhyttan i Vesinet vid ena ändan af 
jernvägen till S :t Germain Stationens telegrafist trodde att en rapport var i antågande och märkte äfven att telegrafen skref åtskilliga bokstäfver 
men som deras sammanhang icke kunde utletas ärnade han gifva det i sådana fall brukliga tecknet för frasen »Jag förstår icke» då han af appa-
raten fick ett starkt elektriskt slag åtföljdt af en knall likasom af ett groft pistolskott och såg ett bländande sken långsåt de utmed väggen fastade 
melalltrådarne som tjena elektriciteten till de visI devärdigavid värdigavid dejemte fullkomen ihåförvintparkerslagna förvintparkerslagna park-
erslagna ken —tas till70 70 misvårt fruktarsnart tAf eoch sisrans njes ej ledning och hvilka i detsamma folio ned i stycken ®u ‘a 

(Aftonbladet 16/10 1847)
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4. Andel ord som återfinns i referenskorpus (unika förekomster)
Studien baseras på 9,733 tidningsnummer om totalt 39,858 sidor av Aftonbladet mellan åren 1831 
och 1862. Materialet omfattar 3,355,476 textblock, bestående av 34,169,261 rader text, och totalt 
186,748,555 ord varav 9,601,578 unika ord. I jämförelse mot ett korpus om 369,447 ord återfanns 
%2.29 procent av alla unika ord i materialet (exklusive stoppord och siffror). Korpuset skapades 
från 1800-talstexter i Litteraturbanken. I diagrammet redovisas andelen beräknat per år.

däribland den elektriska telegrafen. Syftet i denna poster 
är att beskriva arbetsprocessen, hur vi har gått till väga 
för att lokalisera och analysera de smutsiga texterna.


