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Resumé 

This paper argues, that BigData, LargeData together with Historical Geographical Information 
Systems and Datavisualisations are powerful digital tools that Holocaust researchers as well as 
historians from other areas should not ignore. They suggest serendipity that create innovative 
initiatives and new thinking. 
The concept of Spacial Humanities will be in the center of future history - also in Holocaust 
research. The large organizations that deal with Holocaust Research such as Yad Vashem, EHRI and 
USHMM must establish interdisciplinary research groups that can work innovatively with BD, SD, 
HGI and VIZ. 
The digital tools make Holocaust-researchers face major challenges; the explosive growth of data 
produced in all areas of society, makes it difficult to provide an overview of and manage the new 
knowledge that is being created.  
It is important to keep in mind that data cannot stand alone. Whatever tool is used, careful and 
critical reflection is essential for new constructive knowledge to be obtained. 
The digital tools can produce new information, but to transform this information to knowledge, 
domain knowledge and classical source analysis is needed. It is therefore important that we do not 
allow the integrity of the humanities to be undermined by a possible resurgence of empiricism and 
pseudo-positivism by letting the data speak for itself.  
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Digitale Visualiseringer af Holocaust i tid og rum; en 
anderledes tilgang til Holocaustforskning 

 

1. Indledning  

En af de største – hvis ikke DEN største - katastrofe i menneskets historie er Holocaust.  

Denne katastrofe var menneskeskabt, idet det var Nazisterne der under 2. verdenskrig systematisk 

udryddede 6,2 millioner jøder; - mænd, kvinder og børn. Denne begivenhed har sat sig spor 

overalt i det jødiske samfund, i Israel såvel som i diasporaen; og har blandt andet ført til at Staten 

Israel blev oprettet i 1948.  

Diskursen omkring Holocaust udvikler sig konstant, blandt andet ved hjælp af historisk forskning 

som genererer ny viden, - en viden som altid hilses velkommen, som bidrager til jødisk 

selvforståelse og verdens forståelse af jøderne - og dermed sig selv. Der er siden slutningen af 2. 

verdenskrig brugt enorme ressourcer indenfor Holocaustforskning og der er etableret store, 

verdensomspændende netværk, der hele tiden udvides for at lære mere om denne uhyrlige 

periode i historien.  

Der er i samfundet i dag stort fokus på de nye muligheder som digitaliseringen åbner for. Artificial 

Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data (BD), Datavisualisering (VIZ) og GIS er bare nogle 

af de begreber der bliver diskuteret, analyseret og udforsket. Indenfor erhvervslivet tales der om 

den Digitale Revolution 4.01, hvor digitaliseringen fremadrettet overtager så store dele af 

funktionerne i erhvervslivet, at der må tænkes og handles anderledes end hidtil – det nye begreb 

”disruption”, der stammer tilbage fra 1995 fra en artikel af Josept,  Bower, Clayton & Christensen i 

Harward Business Reviev,2 lægger op til, at det vil blive nødvendigt med langt mere fokus på 

innovation, mere tværfagligt samarbejde  og nye forretningsmåder, hvis ideer udspringer af 

analyse og forståelse af enorme mængder data; sorteret som usorteret.  

En af de nye muligheder for at finde ny viden og se Holocaust fra anderledes vinkler på, er ved 

hjælp af store datasæt, Big Data, Geographical Information Science og visualisering af data.   

 

                                                      

 

 
1 Tænketanken Europa, EUROPA 4.0: DIGITALISERINGEN VIL AFGØRE EUROPAS FREMTID. 

Http://thinkeuropa.dk/oekonomi/europa -40-digital iseringen-vil-afgoere-europas-fremtid  set d. 

17/4/2016 kl 18,30 
2 https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave  set d. 17/4/2016 kl 12,30 

http://thinkeuropa.dk/oekonomi/europa-40-digitaliseringen-vil-afgoere-europas-fremtid
https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave
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Et af de helt store Europæiske projekter indenfor Holocaustforskning, er European Holocaust 

Research Infrastructure – EHRI3, der siden 2010 har arbejdet på at oprette et digitalt – men også 

menneskeligt fagligt netværk for Holocaustforskning i Europa.  

Projektet er finansieret af EU. I Projektets første fase indtil 2015 bestod det af over tyve 

kerneorganisationer fra 17 forskellige lande og frem mod 2019 vil yderligere partnere fra både 

Syd- og Østeuropa samt USA støde til. Projektet har udviklet en digital platform, som fungerer som 

en slags portal for holocaustforskning. Et yderst vigtigt redskab, hvis der fremadrettet skal være 

mulighed for at gøre brug af de mange nye digitale værktøjer, der hele tiden bliver udviklet til høst 

og analyse af data. Selve størrelsen, antallet af ofre i Holocaust er enormt, og det giver derfor god 

mening, at bruge disse nye redskaber til netop forskningen her. Ud over størrelsen er materialet 

der findes om Holocaust også meget spredt, fragmenteret og heterogent. Der er overordentlige 

store mængder fysiske, håndskrevne dokumenter der, for at kunne bruges digitalt, først må 

gennem en digitaliseringsproces ved scanning og konvertering til et digitalt sprog. Meget af 

dokumentationen er også i brudstykker, blandt andet fordi Nazisterne, selv om de var 

omhyggelige med at organisere og registrere alt, i slutningen af 2. verdenskrig brændte deres 

arkiver og ødelagde så meget som muligt af deres materiale. Derudover er materialerne på flere 

forskellige sprog, idet Holocaust fandt sted over det meste af Europa. 

EHRI portalen er ikke en samlet database eller databrønd, der kan hentes data fra. Det er en portal 

som ved at samle navne og links til de arkiver, forskningsinstitutioner, museer og biblioteker der 

har materiale ét sted, gør det lettere for forskere fra mange forskellige fag, at finde frem til ønsket 

materiale.  

Der vil konstant blive søgt nye veje for at fremskaffe mere viden, til at udvide holocaustdiskursen. 

EHRI har endnu ikke forskningsgrupper der arbejder specifikt med Big Data og datavisualiseringer, 

men det er et område, der i fremtiden vil komme mere fokus på. Der blev i januar 2016 oprettet 

en brugerblog, netop til, at brugere af portalen selv kan komme med ideer til hvilke og hvordan 

visualiseringer kan bruges i Holocaustforskningen4 ; hvilket absolut peger på nytænkning indenfor 

området fremover. 

 

Men hvordan kan vi bruge disse nye digitale redskaber til at forstå Holocaust bedre? Hvilke 

muligheder åbner digitaliseringen op for indenfor historieforskning; og specifikt indenfor 

Holocaustforskning? Hvordan kan vi bruge data og se Holocaust fra nye vinkler, der kan lede til nye 

informationer og derfra til ny viden? 

                                                      

 

 
3 http://www.ehri-project.eu/about-ehri set d. 2/3/2016 kl. 8,30 
4 https://blog.ehri-project.eu/  set d. 8/5/2016 kl. 8,36  

http://www.ehri-project.eu/about-ehri
https://blog.ehri-project.eu/
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2. Problemformulering   

 

Hvordan kan vi finde ny viden om Holocaust ved brug af Big Data, store datasæt, Geografiske 

Informationssystemer og datavisualisering? 

2.1 Problemfelt: 

• Hvordan kan vi med fordel bruge Big Data, Historical Geographic Information Systems og 

datavisualisering indenfor Holocaustforskning og formidling - og hvordan gør vi det?  

• Hvilke udfordringer må vi forvente, og hvilke faldgruber skal der passes på? 

3. Metode 

I denne opgave undersøges, hvordan digitaliseringen har frembragt nye undersøgelsesmetoder 

indenfor holocaustforskning ved brug af BD, GIS og VIZ. Mere specifikt, vil jeg undersøge hvordan 

GIS sammen med Big Data eller store datasæt og Datavisualisering af samme, åbner for nye 

muligheder indenfor historieforskningen generelt og specifikt indenfor Holocaustforskningen.  

Der vil først blive foretaget en gennemgang og analyse af to specifikke eksempler – primært med 

fokus på eksempel 1:  

 

1. ”Geographies of the Holocaust” skrevet af:  Anne Kelley Knowles – professor of Geography 

at Middlebury College, Tim Cole – professor of Social History at the University of Bristol & 

Alberto Giordano – professor and chairman of the Department of Geography at Texas State 

University. Interaktiv side: https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-

bin/site/viz.php?id=379&project_id=0  23/5/2016 13.00 

2. Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center; primært The Central Database 

of Shoah Victims’ names: http://yvng.yadvashem.org/ 23/5/2016 13.05 

 

Begge disse eksempler arbejder med visualiseringer af store datasæt, begge tilbyder interaktive 

muligheder online, begge bruger HGIS og eksemplerne vil dermed udgøre empirien i opgaven.  

De to eksempler er meget forskellige i deres tilgang til visualiseringer, da eksempel 1 et klart 

defineret og gennemarbejdet projekt, hvor eksempel 2 er en online digital platform der giver 

adgang til store datasæt. 

Der vil som udgangspunkt være fokus på visualisering og analyse af data. Rammen vil være Big 

Data, store datasæt og Historical Geographical Information Systems. Jeg vil ved hjælp af de to 

konkrete eksempler se på og diskutere, hvordan data er behandlet i processen før 

visualiseringerne, og selve måden visualiseringerne er præsenteret på, samt hvilke informationer 

der kan hentes fra de respektive visualiseringer.  

Slutteligt vil jeg diskutere analyse og resultater, - sammenholde disse med allerede etableret viden 

fra faget produceret ved hjælp af klassiske historisk metode og argumentere for, at 

https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/viz.php?id=379&project_id=0
https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/viz.php?id=379&project_id=0
http://yvng.yadvashem.org/
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datavisualisering, Big Data og brugen af meget store datasæt, kan bruges positivt i fremtiden til at 

forske i Holocaust og andre historiske begivenheder.  

3.1 Motivation 

Der er flere årsager til, at opgaven har fokus på netop Holocaust. For det første er det en del af 

historien, der med sine grusomheder aldrig må glemmes, og som aldrig kan blive udforsket nok; 

hvad var det der skete, - hvordan kunne det ske, - og hvordan sikrer vi os, at det ikke sker igen? 

Ved hele tiden at insistere på at bruge de nyeste teknikker og metoder indenfor forskningen til at 

lære nyt om perioden, genereres nye spørgsmål, hvis svar hjælper os til at prøve at forstå.  

En anden årsag til at jeg valgte at fokusere på Holocaust er vigtigheden af, at der i analyse af 

visualiseringer skal bruges klassisk funderet domænerelateret viden (boyd & Crawford 2012, 

Ethington 2007, Gregory 2014, Knowles, Cole & Giordano 2014). Holocaust er et emne jeg i en del 

år har interesseret mig for og beskæftiget mig fagligt med, og vil derfor give mig mulighed for også 

at trække på egen viden indenfor Holocausthistorien. 

3.2 Afgrænsninger:  

Der vil i denne opgave ikke bliver diskuteret etiske overvejelser i forhold til Holocaustforskning.  

3.3 Begrebsafklaring 

Netop i denne opgave, er der en vigtig forskel mellem specielt de to begreber Big Data og store 

datasæt, hvorfor der nedenfor er en udførlig beskrivelse, af hvordan disse to begreber og andre 

kernebegreberne bliver brugt i opgaven.  

3.3.1 Big Data (herefter kaldet BD) 

Begrebet Big Data har ikke en entydig og klar definition. Det kan spores tilbage til 1997, hvor det 

blev brugt i forbindelse med datahåndtering hos NASA (Finnemann 2014). Big Data kan ses som en 

forlængelse af dataficeringen5 af samfundet. 

Data kan samles i usorteret form ved hjælp af Crawlere6 og matematiske algoritmer7, og kan så 

efterfølgende visualiseres og analyseres. Disse datamængder er så store, at man i 

visualiseringerne kan se mønstre og tendenser – eller mangel på samme, som ikke ville være 

mulige at se ved hjælp af andre metoder. 

                                                      

 

 
5 ” to datafy a phenomenon is to put it in a quantified format so it can be tabulated and analyzed” Meyer-Schønberger 

& Cukier, 2013. S. 78  
6 Softwareprogrammer der samler data fra internettet eller lukkede netværk. 

http://www.informationsordbogen.dk/search.php?text=crawler&type=all  set 17/4/2016 kl 10 
7 En algoritme er en beskrivelse af en proces som en skal udføre en given opgave, som for eksempel en maskine 
(computer) skal udføre. http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=2832  set 17/4/2016 kl 10,30 

http://www.informationsordbogen.dk/search.php?text=crawler&type=all
http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=2832
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Der er dog en vis generel konsensus indenfor både videnskaberne og erhvervslivet, (Mayer-

Schönberger 2014, Finnemann 2014, Kitchin 2014) omkring en definition på BD som mindst skal 

bestå af et datasæt der opfylder tre V’er som eksempel:   

Huge in Volume – Størrelse på data korpus som er de usorterede data der samlet ses som et 

datasæt til manipulering består af terabytes eller petabytes data. 

High in Velocity  – høj hastighed for at kunne analysere streamede data som analyseres i realtime 

eller næsten realtime. En type data, der ikke umiddelbart er egnet til historisk forskning. 

Large Variety of data – variation i data. Forskellige typer usorterede, urensede data modsat 

sorterede data i databaser, der ligger sorteret under metadata. 

 Definitionen er meget generel og flydende, da der dels er flere V’er i omløb i litteraturen (boyd & 

Crawford 2012, Mayer-Schönberger 2014, Finnemann 2014, Kitchin 2014) og dels fordi det kan 

diskuteres, hvilke af disse V’er der skal tages i betragtning, meget afhængigt af hvilke data der 

bruges og hvad datavisualiseringerne skal bruges til. Netop denne problemstilling omkring hvad 

BD er, hvordan BD defineres, og hvilke konsekvenser denne ”udvælgelse ” får for resultaterne, vil 

jeg vende tilbage til i diskussionen. 

Der kan i dag høstes data på mange måder. Der findes et stort udbud af software som for 

eksempel Import.Io, som kan høste data direkte fra internettet fra de store web baserede 

databaser, som for eksempel The Internet Movie Database (IMDB), som her Yad VaShems 

databaser og de mange offentlige åbne databaser, eller hente data fra de sociale medier som 

Facebook, Twitter, Instagram og andre.  

En anden kilde til BD er de dataspor, vi efterlader os enorme mængder af, når vi døgnets 24 timer 

er online på enten smartphones, div. tablets eller Pc’er.  Denne ”dataexchaust” kan samles op og 

lagres (Mayer-Schoenberger og Cukier 2014, Kitchin 2014) til mulig senere brug.  

Brugergenereret data er det hurtigst voksende område indenfor informationsuniversets udvikling 

(Manovich 2009). De mængder data som hele tiden produceres, vil uden tvivl fremadretter have 

indflydelse på vores syn - og forståelse også af historien. Der vil hele tiden tilføjes både nye og 

gamle digitaliserede billeder; lydfiler bliver samlet, og tekster som enten bliver født digitale, eller 

som er gamle dokumenter der bliver digitaliseret. (Kitchin 2013) Disse data vil alle være nye kilder 

til informationer og til belysning af historien som sammen med traditionelle kvalitative metoder vil 

være med til at bidrage med ny viden om emnet Holocaust.  

Big Data og Datavisualisering vil i denne opgave blive betragtet ud fra en post-positivistisk 

vidensskabsteori, som en kritisk videreudvikling af den klassiske positivisme hvor videnskabelig 

erkendelse kan opnås gennem systematisk indsamling af empiri8 - men som, - modsat den 

                                                      

 

 
8Klassisk positivistisk teori kræver dog også, at data kan testes ved induktion; Induktion som 
metode, tager udgangspunkt i konklusion ud fra sammenfatning af mange enkeltstående 
observationer (Beck-Holm 2011) 
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klassiske positivisme - tager højde for, at alle fænomener kan fortolkes og derfor vil være påvirket 

subjektivt (Myers, 1997). 

BD ses derfor her som et værktøj til indsamling af store, uorganiserede datasæt der som 

udgangspunkt kan vise mønstre og korrelationer fremfor årsager – men som ikke er neutralt i sin 

forankring. 

3.3.2 Store datasæt (herefter kaldet SD) 

SD består som BD også af meget store datasæt, men som, modsat BD, er sorteret i et Knowledge 

Organization system (KOS) ved brug af klassisk databaseopbygning og teknologi. Datasættene er 

dog så store, at det ikke ville have været muligt at kunne analysere data uden hjælp fra 

informationsteknologi. Data er her ”renset” ved hjælp af computersoftware og manuel sortering, 

og hentet over i en struktureret database, hvorfra der kan analyseres og visualiseres ved hjælp af 

forskellige software programmer. Det nye ved denne metode er, at det i dag er muligt at køre 

forskellige mindre databaser sammen ved hjælp af automatisk indeksering. De bliver hentet ind i 

en Master KOS, hvorefter indekseringen er baseret på en kombination af Probabilistic og Rule-

based indeksering, hvor data sammenlignes med store mængder allerede eksisterende data og 

derefter indekseres. Metadata som indekseres i Master KOS skal, for at være konsistent, være 

holdt i et af de gængse indekseringssprog som for eksempel XML og i henhold til gældende ISO 

dokumentation; For eksempel ISO 5964 — Guidelines for the establishment and development of 

multilingual thesauri. (Mikkelsen 2015).  

SD ses derfor i denne opgave som data der er indsamlet, manipuleret og eventuelt sammenkørt 

fra flere datasæt og lagt ind i strukturerede databaser, hvorfra der kan visualiseres ved hjælp af 

visualiseringssoftware og som BD ikke er neutralt forankret. 

3.3.3 Historical Geographical Information Science (Herefter kaldet HGIS)  

Mange af disse enormt store datasæt indeholder allerede spatial attributter (Kitchin 2013), og de 

repræsenterer derfor et stort potentiale for nye måder at se historien på ved brug af Historical 

Geographical Information Science (HGIS) indenfor historieforskning. Et Geografisk 

Informationssystem er kort sagt en database, hvor der håndteres geografisk refererende data. 

Tidligere indeholdt GIS altid attribute data9 i struktureret form, men med den hastige udvikling 

indenfor Informations Teknologi (IT), kan nu næsten alle typer af attribute data også 

ustruktureret, og så længe at der kan findes en location for disse, blive indlæst i et GIS. (Gregory 

2014). Anderledes er det med spatial data10, der altid må være af kvantitativ type, da de er 

                                                      

 

 
9 Attribute Fysisk data siger hvad hvorimod…..  
10 spatial data siger hvor (rummelig) 
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baseret på tal og matematiske formler. GIS bliver i dag brugt indenfor mange forskellige grene af 

videnskaben – og hvor HGIS i sin opstart primært blev brugt indenfor social science historie, bliver 

HGIS i dag brugt langt bredere, da den hastige teknologiske udvikling gør potentialet for at bruge 

HGIS både kvalitativ og kvantitativt større, - og også muliggør en spredning fra de historiskfaglige 

områder - det der kaldes spatial history  (White 2010) - til andre områder af de humanistiske 

discipliner; det der i dag bliver kaldt spatial humanities (Knowles, Cole & Giordano 2014. Gregory 

2014. Van Eijnatten, Pieters & Verheul 2013). 

HGIS ses derfor i denne opgave som en database, der indeholder spatial- og attribute historisk 

data som forklaret ovenfor, - hvorfra der kan indlæses data til visualisering. 

3.3.4 Visualisering af data (herefter kaldet VIZ)  

VIZ er de grafiske billeder der ved hjælp af værktøjer/software (VIZS) kan fremstilles og som 

præsenterer billeder af data, genereret ud fra givne forespørgsler og som ikke ville være mulige 

for det menneskelige øje at se uden brug af disse værktøjer.   

Visualiseringer kan være dels billeder, hvor specifikke situationer præsenteres konventionelt i et 

to- eller tredimensionelt billede, som er udvalgt til at repræsentere en given situation og dels 

interaktive animationer, hvor man ved hjælp af software, giver brugeren mulighed for at ændre på 

forskellige parametre som for eksempel tiden og derved se elementernes forandring og bevægelse 

over tid og rum. Visualiseringerne giver muligheder for ved hjælp af kvantitativ metode - at 

fænomenet kan anskues på makroniveau - i ”fugleperspektiv” -, og at analysere fremkomne 

mønstre og sammenhænge i. Disse analyser kan være grundlæggende for yderligere analyse af 

eksemplerne, - på  microniveau hvor analyse, modsat makro niveau, bygger på kvalitativ metode, 

baseret på dybdegående analyse og undersøgelse af et givent fænomen.   

4.0 Eksempler 

4.1 Eksempel 1 - ”Geographies of the Holocaust” 

Bogen ”Geographies of the Holocaust” er et trykt produkt, der er kommet ud af et meget bredt 

samarbejde mellem forskellige Holocaust forskningsinstitutioner og Universiteter i primært USA 

(Knowles, Cole & Giordano 2014).  

Ud over det trykte materiale i bogen, kan interaktive visualiseringer ses på Stanfords ”Spatial 

History Project”11s hjemmeside. https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-

bin/site/project.php?id=1015  (Ill. 1).  

                                                      

 

 
11En del af Center for Spatial and Textual Analysis (SESTA  17/5/2016 11,10 

https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/project.php?id=1015
https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/project.php?id=1015
http://cesta.stanford.edu/
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The Spatial History Project er et tværfagligt samarbejde mellem forskellige specialister på Stanford 

Universitetet. Gruppen er sammensat af historikere, studerende, geografikere, GIS- og 

visualiserings specialister, database arkitekter og dataloger. 

Materialet i bogen giver et godt billede af hvad HGIS allerede er blevet brugt til i 

Holocaustforskningen og lægger også op til nye spørgsmål, som kan give ideer til hvad spatial 

humanties fremadrettet kan bruges til.  

Bogen indeholder beskrivelse af seks projekter, der alle har brugt HGIS og visualisering til at forske 

i forskellige grene indenfor Holocaust.  

De seks projekter er følgende: 

 

1. Mapping the SS Concentration Camps. 

2. Retracing the “Hunt for Jews”: A Spatio-Temporal Analysis of Arrests during the Holocaust 

in Italy. 

3. Killing on the Ground and in the Mind: The Spatialities of Genocide in the East. 

4. Bringing the Ghetto to the Jew: Spatialities of Ghettoization in Budapest. 

5. Visualizing the Archive. Building at Auschwitz as a geographic Problem. 

6. From the Camp to the Road. Representing the Evacuations from Auschwitz, January 1945. 

 

Af disse seks projekter vil opgaven her primært, dog ikke udelukkende, se på det første projekt 

(kapitel 2). Dette projekt omhandler udviklingen af SS kz-lejre systemet fra 1933 til 1945. 

I "Mapping the SS Concentration Camps” – har forfatterne ved hjælp af mapping og visualisering 

ønsket at belyse lejrenes strukturelle udvikling, i håb om at kunne se en spaciel logik i denne 

udvikling.  

At bruge HGIS giver mulighed for at se specifikke karakterer ved flere hundrede forskellige lejre 

samtidig, og herved høste ny viden.  

Data er blevet hentet fra en eksisterende HGIS bestående af flere end 1.100 SS lejre –24 

hovedlejre og deres underlejre. Databasen er bygget af forskere fra ”Registry of Survivor at the 

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM12), og er dermed, trods det store volumen, 

et organiseret SD datasæt.  

Databasen indeholder ikke data fra dødslejrene, Auschwitz- Birkenau, Chelmo, Treblinka, Sobibór 

og Belzec.  

Ud over at indeholde geografiske koordinater og mindst én dato der relaterede til lejrens aktive 

periode, indeholdt Databasen også yderligere informationer som antal af indsatte, hvilken slags 

arbejde fangerne blev tvunget til at udføre, samt deres køn, nationalitet eller etnicitet og navne på 

firmaer der samarbejdede med Nazisterne om at udnytte fangernes arbejdskraft. (Knowles, Cole & 

                                                      

 

 
12 https://www.ushmm.org/  17/5/2016 11,00 

https://www.ushmm.org/
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Giordano 2014). At bruge HGIS til at visualisere giver derfor god mening i at udforske og 

sammenholde lejrene i tid og rum. 

Inden den konkrete analyse af visualiseringerne, er det her nødvendigt at indskyde, at der 

indenfor Holocaust forskningen har udviklet sig stærke konventioner omkring hvilke farver og 

endda hvilke farvetoner der er accepteret som ”passende” i film, kunst og selvfølgelig også på 

visualiseringer på kort (Knowles, Cole & Giordano 2014). Dette sætter nogle begrænsninger for 

hvordan visualiseringerne kan vises. 

 

 
Ill 1: – screenshot fra Spatial History Lab’s interaktive kort 

 

I den første fase af projektet er der fokuseret på udviklingen af KZ lejrene over tid og rum. I den 

første visualisering er alle de inkluderede lejre plottet ind i forhold til placering i juni 1943 (se ill. 

2).  
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Denne type cluster13 visualisering er god til at give et overblik, og kan også vise sammenhænge og 

korrelationer. Det er interessant her at observere, at underlejrene spreder sig over store områder 

og at underlejre ikke nødvendigvis ligger tættere på ”egen” hovedlejr end på underlejre til andre 

hovedlejre.  

Her kan også konstateres, som understøttelse af resultater af konventionel forskning (Ulrich 

2000), at det ikke kun har været afstand, der har bestemt placeringen af underlejre. Hvorfor 

placeringerne har været som vist på visualiseringerne, må der micro analyse til for, at finde svar 

på.  

 

 

 

 

  

                                                      

 

 
13Cluster analyse eller klyngedannelse er metoden hvor man gruppere et sæt af objekter på en sådan måde at 
objekter i samme gruppe er mere ens - end til de objekter i andre grupper (klynger). Det er en hovedopgave for 
eksplorativ data mining, og en fælles teknik til statistisk dataanalyse, der anvendes indenfor mange områder, 
herunder machine learning, mønstergenkendelse, billedanalyse, informationssøgning, bioinformatik, 
datakomprimering, og computergrafik. https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis 17/5/2016 kl 20,30 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis%2017/5/2016
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Ill. 2 Udviklingen af SS-lejre. De store prikker repræsenterer hovedlejre; mindre prikker i samme farve er deres 

relaterede underlejre. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, A. Geographies of the Holocaust. Indiana University Press s. 21 

 

Det var i forbindelse med mappingen af KZ lejrene store praktiske udfordringer i at skulle ensrette 

data, da der her er tale om SD, der skal passes ind i et HGIS. (Knowles, Cole & Giordano 2014). 

Datasættet som blev overtaget fra USHMM var ikke gjort klar til at kunne læses direkte ind i et 

HGIS og da det netop er SD og ikke Big Data - som leverer så store mængder af data at det som 

usorteret vil kunne vise sammenfald og korrelationer – blev der brugt meget tid på at sortere, 

rense og klargøre data samt på at tilføje informationer til brug i GIS.  

Analysen af KZ lejrene ved hjælp af HGIS viser en del fordele i forhold til klassiske metoder til 

historieforskning og har også rejst nye spørgsmål ved at finde mønstre, og som det ses på Ill. 1 og 

2 (specielt ill.1 som er den interaktive visualisering online), har lejrene spredt sig, - er blevet åbnet 

og lukket på en dynamisk proces over tid.  
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De store prikker på Ill. 2 illustrerer hovedlejrene, hvor de mindre prikker i samme farve som 

hovedlejrens prik, er dennes underlejre. Kan man ud fra denne udvikling lære nyt om Nazisternes 

politiske beslutninger over tid, og derved nyt om hele forløbet af krigen? Her må flere 

visualiseringer til, eventuelt med mulighed for at lægge flere lag af forskellige typer attribute data 

ovenpå spatial data, hvorved nye mønstre måske ville give ny information.  

  

I visualiseringerne i Ill. 3 har man taget åbning og lukning af lejrene med.  

Til gengæld kan man i denne visualisering ikke se forskellen på typerne af lejre; hvilken form for 

arbejde der blev udført. Her kunne det være interessant at køre disse to datasæt sammen og 

visualisere dem sammen. Det kunne måske lede til nye informationer om udviklingsprocessen på 

strukturen på lejrsystemet blev dikteret af industrien, politik eller andet?   

Det fremgår klart ved sammenlig mellem de trykte visualiseringer bogen og den online interaktive 

visualisering (Ill.1), at der er store fordele ved den interaktive model: Der er mulighed for i den 

interaktive model, at vælge mellem åbning/lukning eller begge dele. Der kan zoomes ind og ud på 

områder, der kan vælges at er differentieres i visualiseringerne mellem hovedlejre og underlejre. 

Her er mulighed for at fremhæve territoriale ændringer, at visualisere de allieredes fremmarch, 

vise byer og vise territoriale navne.  
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Ill 3: Fire perioder i den tid/rummelige udviklingen af kz-lejr systemet. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, A. 

Geographies of the Holocaust. Indiana University Press s. 27 

 

Billedet i illustration 3 er fra bogen og viser også klart, hvor stor kvalitetsforskel der er mellem en 

interaktiv visualisering af tid/rum og et billede hvor bevægelsen i tid/rum ikke kan fornemmes på 

samme måde. Det er også muligt at se forskellige ”clusters” der ændrer sig fra billede til billede, 

det vil sige over tid. I bogen ses nogle få udsnit af visualiseringerne, udvalgt af forfatterne og er 

derfor ikke et praktisk værktøj. Til gengæld er den interaktive visualisering14 et rigtig godt værktøj 

forhold til hypotese- og teoridannelsen indenfor historieforskning, da det er muligt at se 

                                                      

 

 
14 Det interaktive kort der viser Kz-lejrenes udbredelse fra 1933 til 1945. link: 
https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/viz.php?id=379&project_id=0 12/5/2016 kl. 10,45 

https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/viz.php?id=379&project_id=0
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udviklingsprocessen i forhold til, ikke bare tid, men også rum og dermed giver et anderledes 

klarere billede af processen i tid/rum og sammenhænge end det de sammenhænge, der kan 

dannes ved hjælp af klassisk historisk metode, ”hvor hypoteser skaber sammenhæng mellem, hvad 

vi kan slutte ud fra forskellige kilder og ud fra, hvad vi i øvrigt mener at vide. Der er en gensidig 

afhængighed mellem de slutninger, vi drager og de forhåndsteorier, vi har om sammenhænge.” 15 

 

 
Ill. 4: Lejrenes åbning i relation til vigtige perioder i udviklingen af SS-lejrsystemet. Hovedlejre er markeret med sort, 

underlejre med rødt. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, A. Geographies of the Holocaust. Indiana University Press s. 32 

 

I Illustration 4 giver det langt mere mening at se visualiseringen på tryk: Der er her fokus på 

hvornår de forskellige lejre (både hoved og underlejre) blev åbnet i forhold til forskellige vigtige 

perioder og begivenheder. Man ser den voksende koncentration af lejr åbninger -  en mulig 

konsekvens kunne være beslutningen om ”Endlösung”16 ved Wansee konferencen17 i slutningen af 

januar 1942, - der skulle gives plads til arbejdsduelige fanger? - og den kraftigere stigning frem til 

                                                      

 

 
15 Kristensen, B. E. (2007) Historisk metode. 1. udg. 1. oplag. Hans Reitzels Forlag. København s. 189 
16 Begrebet Endlösung er en forkortelse af ”Endlösung der Judenfrage” – hvor det Jødiske folk skulle udryddes. 
17 Wansee konferencen fandt sted d. 20.januar 1942. Reinhard Heydrich, den daværende chef for RSHA 
(Reichsicherheitshauptamt – Det tyske sikkerhedspoliti) samlede 15 højtstående tyske embedsmænd og SS-officerer 
(her i blandt også Adolf Eichmann) og planen for Endlösung blev udformet) (Christensen, Poulsen & Smith 2015) 
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krigens slutning, hvor KZ-fangerne i stigende grad blev nødvendige som arbejdskraft i 

krigsindustrien.  

Af denne visualisering fremgår også en anden interessant detalje: hovedlejre der blev åbnet fra 

1943, var ofte i områder, hvor der allerede var underlejre. Det åbner for flere spørgsmål omkring 

planlægningen af lejr systemet som for eksempel: var der fra 1942 allerede en tendens til at lade 

vilkårligheden styre, i stedet for at planlægge?   

En interessant visualisering der understøtter de informationer der allerede eksisterer og stiller nye 

spørgsmål.  

 

 
Ill. 5: Visualisering af seksten af de hovedlejre i SS-lejrsystemet. Di små linjer der går ud fra hovedlejrene 

repræsenterer afstanden i fugleflugtslinje til hver af den respektive lejrs underlejre. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, 

A. Geographies of the Holocaust. Indiana University Press s. 33 

 

I Illustration 5 bruger forfatterne en interessant teknik som de kalder en ”sight-line analyse”. 

Denne teknik tegner lige linjer fra en given placering til en andet givet målområde, - og viser 
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dermed afstand som på et fladt område. Der er visualiseret seksten af de store hovedlejre med 

afstand18 og beliggenhed til deres underlejre - en super spændende visualisering, hvor der er 

mulighed for at se afstanden og antallet af underlejre fordelt på områder og forholdet mellem 

disse.   

Her viser sig mønstre som ikke ville have været mulige at få øje på andre måder. Et godt eksempel 

på hvad datavisualisering kan. Det er absolut muligt at finde frem til disse lange afstande ved brug 

af klassisk metode, men visualiseringen af de mange lejre samtidig, giver et langt mere detaljeret 

billede af den indbyrdes forbindelse mellem hovedlejr og underlejr. Specielt, som forfatterne da 

også pointerer, er den slående store afstand der er til nogle af underlejrene. Blandt andet vil de 

lange afstande der ses til nogen af underlejrene føre til nye spørgsmål om hvorfor, hvilken 

funktion dette måtte have og hvilke konsekvenser det eventuelt har medført. Man ser også, at en 

del af hovedlejrene har underlejre ikke bare langt væk, men i andre territoriale områder, det vil 

sige, at det krydser grænser. Denne detalje er også interessant og lægger op til yderligere 

forskning på Micro niveau.  

 

 
Ill. 5a – udsnit af kort i ill. 5. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, A. Geographies of the Holocaust. Indiana University 

Press s. 33 

 

                                                      

 

 
18 Det skal her pointeres, at der er tale om afstande i fugleflugtslinjer og at den faktiske afstand derfor vil være langt 
større 
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For eksempel fremgår det af visualiseringen på Ill. 5, at hovedlejren Sachsenhausens ikke bare har 

flere underlejre, der ligger langt væk end andre hovedlejre, men også har en underlejr der ligger i 

Kiev, - 880 miles fra hovedlejren. (forstørret i ill. 5a) Dette i sig selv lægger op til nøjere granskning, 

og her er det netop at nødvendigheden for domænespecialister viser sig uundværlig. 

Historieforskerne har her mulighed for, på Micro niveau, at sammenholde denne information med 

anden viden om netop dette område i perioden, og kan måske finde frem til nye oplysninger om 

fangernes og arbejdernes vilkår. Var det hårdere vilkår at være fange i Sachsenhausens hovedlejr 

end i underlejrene? Hvem var samarbejdspartnere i Kiev ved etableringen af underlejren? Denne 

visualisering er netop et godt eksempel på, at visualiseringen sammen med domæneviden kan 

lede til ny viden og åbne for nye spørgsmål i forskningen.  

 

I samme visualisering (Ill. 5) ses det også, at Auschwitz’s (forstørret i ill. 5a) og Natzweiler’s 

underlejre primært er placeret på den side af hovedlejren, som vender væk fra territorier der var 

ikke var en del af Det Tyske Rige. Denne observation er også interessant, da den lægger op til 

spørgsmål omkring hele den Tyske industrielle infrastrukturs opbygning under krigen – ikke bare 

krigsindustrien, men også de lokale industrier der udnyttede den billige arbejdskraft fra lejrene. 

  

 
Ill 5b. Placeringen af dødslejrene. Gilbert, M. (1982) The Atlas of the Holocaust. 4. Edition. Routledge. Kort 182, S. 129 
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En anden detalje som må være ganske iøjnefaldende, i hvert fald for Holocaustforskere, er, at 

ingen af de visualiserede hovedlejre med deres underlejre, rækker ind over det terretorie, hvor 

fem af dødslejrene; Chelmo, Sobibor, Treblinka, Majdanek og Belzac blev opført! (se ill. 5b for at se 

placering af dødslejrene til sammenligning)  

Her må spørges hvorfor? Skulle fangerne i de ”almindelige” KZ lejre forskånes, for at se hvad der 

foregik i dødslejrene, eller holdes væk for ikke at kunne være vidner? Denne slags spørgsmål kan 

ikke besvares af datavisualiseringer, men kræver indgående forskning af domæneeksperter på 

microniveau. 

Igen ville det her være oplagt med en interaktiv visualisering, hvor der også ville være mulighed for 

at se udviklingen over tid. 

 

 
Ill. 6: Visualisering af SS-lejrsystemet fordelt på køn. Knowles, A. K., Cole, T., Giordano, A. Geographies of the 

Holocaust. Indiana University Press s. 38 

 



Bacheloropgave  2016  Lone G. M. Mikkelsen - kmc144 

 

 

Side 22 af 40 

 

 

 

Den sidste af de visualiseringer jeg vil tage med i eksempel 1, er igen en cluster visualisering, 

denne gang hvor der er plottet lejre ind, i grupperinger i forhold til fangernes køn, - i de tilfælde 

det er oplyst og i forhold til dominans blandt kønnene. Der skelnes mellem kvinder (lyseblå), 

mænd (orange) og blandede fanger (sort). Børn er dog ikke medtaget her.  

På Ill. 6 ses situationen den 30. juni 1943. Det er derfor igen kun i rum der kan observeres. Det 

kunne være yderst interessant at se samme visualisering som interaktiv, hvorved man så ville 

kunne følge udviklingen over både tid og rum. 

Det er interessant at se her, at en overvejende del af lejrene hvor der var flest kvinder, var 

lokaliseret i den nordlige del af det Tyske Rige, i Thüringia eller Sudetenland, hvorimod lejrene 

hvor mandlige fanger var i overtal, var langt mere spredt. Der er en lille tendens til flere mandlige 

lejre i den sydlige del af Riget, men ikke nær så udpræget som de kvindelige lejre.  

En anden observation fra visualiseringen der er ganske i øjenfaldende, er, at de fleste af lejrene 

med blandede køn er lokaliseret uden for de Tysklands grænser, som de lå før 2. verdenskrig. 

Hvorfor? Har den kulturelle baggrund i de respektive lande haft forskellig indflydelse på hvor 

fangerne blev placeret i forhold til deres køn? Var for eksempel nemmere eller sværere at være 

kvinde i en lejer uden for Tysklands grænser? Var racepolitikken en del af årsagen?   

Observationerne fra Ill. 6 lægger som de andre visualiseringer i eksempel 1 op til en hel del 

interessante spørgsmål som Holocaust forskningen kan tage fat på. 

4.1.1 Konklusion på eksempel 1 

Visualiseringerne i eksempel 1 er alle med til at give forskere i Holocaust, samt alle der er 

interesserede i emnet, nye måder at se SS- koncentrationslejrenes infrastruktur og funktion på. De 

giver på hver sin måde et nyt perspektiv på perioden og lægger op til en dybere kvalitativ 

undersøgelse af forskellige områder.  

Man ser her klart, at en af de mange styrker HGIS og visualisering har, er at kunne fremstille et 

synoptisk udtryk, som samtidig er detaljeret og som udbygger værdien af de grundlæggende data, 

ved at give nye muligheder for at præsentere data i forskellige visualiseringer. Dog skal det 

pointeres, at hvis datagrundlaget havde været større, med potentiale op til 50.00019 lejre i stedet 

for 1.200, så ville undersøgelsen være langt mere interessant, have givet langt mere mening og 

langt bedre information. 

Men som jeg vil vende tilbage til i diskussionen, kan data ikke stå alene. Det er i de alle 

visualiseringerne både interessant men også yderst vigtigt at se, hvordan informationer set fra 

Makro niveau leder til nye muligheder for analyse på Micro niveau, og hvor det dermed 

understreger, at domæneviden er essentiel, også ved brug af SD, HGIS og visualiseringer.  Derud 

                                                      

 

 
19 https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005144  23/5/2016 9,00 

 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005144
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over ville alle Visualiseringerne i eksempel 1, være langt mere interessante, hvis det var muligt at 

se dem interaktivt; selv at kunne bestemme hvordan processen skulle vises og at se denne 

illustreret løbende over tid.  

Dette betyder i virkeligheden, at denne slags visualiseringer, - udvikling af processer over tid og 

rum - egner sig bedre til formidling på digitale platforme end på tryk.  

4.2 Eksempel 2 - ”Yad VaShem” 

Institutionen Yad VaShem – The World Holocaust Remembrance Center - blev etableret I 1953 og 

er verdenscenter for dokumentation for-, forskning i-, uddannelse omkring- og til at mindes 

Holocaust.20  

Institutionen Yad VaShem har store forskerteams til rådighed, der sammen med teams i hele 

verden forsker intenst i Holocaust. Institutionen har adskillige digitale samlinger at arbejde med. 

Der er pt. seks forskellige online databaser, som alle kan tilgås fra Yad VaShems hjemmeside, der 

fungerer som indgangsportal. 

Databaserne er: 

 

1. The Central Database of Shoah Victims’ names – database med ca. 4,3 millioner separate 

individuelle ofre registrerede. 

2. The Online Photo Archive – Database med over 150.000 historiske billeder fra før, under og 

efter Holocaust. 

3. The Documents Archive – Database bygget som en bibliografi over mere end80 originale 

samlinger af dokumenter fra Yad VaShems arkiver. 

4. The Righteous Database – navnedatabase med personer der risikerede deres eget liv for at 

redde jøder under Holocaust.  

5. Yad Vashem Library – over 165.000 udgivne titler og på 65 forskellige sprog – som kan 

downloades eller kopieres.  

6. Visual Center Film Database –  Digital bibliografi med gode søgemuligheder, som rummer 

informationer om alle typer af film der handler om eller har forbindelse til Holocaust og 

perioden. 

7. The Shoah Related Lists Database – Database med diverse lister med navne fra Holocaust 

og perioden. Der er gode søge muligheder, og en del af de originale lister er scannet ind og 

vises i søgeresultatet.  

 

Derudover ligger der adskillige digitale underprojekter, som alle kan tilgås fra hjemmesiden. 

 

                                                      

 

 
20 http://www.yadvashem.org/yv/en/about/  set 18/5/16 kl 9,15 

http://www.yadvashem.org/yv/en/about/
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Der vil i denne opgave primært være fokus på navnedatabasen. The Central Database of Shoah 

Victims’ names; Navnedatabasen (se Illustration 7) http://yvng.yadvashem.org/, er en del af et 

Informations System, som er konstrueret med en kombination af et klassifikationssystem med et 

navigationssystem og et søgesystem. Databasen servicerer brugeren på to plan: Registrering og 

søgning. (Mikkelsen 2015) Databasen kan tilgås online og bruger flere former for indeksering. Der 

er mulighed for at bruge flere forskellige typer søgefelter i den facetterede del af systemet; Last 

Name, First Name, Maiden Name, Year of Birth, Year of Death, Place of Birth, Place before the war, 

Place during the war, Place of Death og flere. Fra 2004 har Navnedatabasen været online og 

indeholder pt. tæt på 6,5 millioner personlige indførsler21.  

Databasen bliver løbende opdateret, når der bliver indsendt nye udfyldte elektroniske – eller 

håndskrevne hard copies - af ”Page of Testemony”, som er en del af Yad VaShems “Names 

Recovery Project”, hvor man siden krigens afslutning har samlet og registreret navnene på ofrene 

fra Holocaust. Alle der ved noget om et offer kan udfylde en formular, hvorefter informationerne 

bliver registreret i Navne Databasen. Siden 2004 har det været muligt at registrere digitalt, - 

tidligere foregik registreringen manuelt. Navne databasen er løbende blevet opdateret med alle 

manuelt udfyldte formularer fra tidligere år. Der kan forekomme gengangere, hvor samme person 

står opført flere gange, da kilderne er forskellige, og der indekseres både manuelt og automatisk. 

Det skønnes derfor at der er ca. 4,3 millioner separate individuelle ofre registrerede i databasen. 22  

Ud over Page of Testemony, registrerer forskerne ved Yad Vashem løbende nye data fra 

forskerverdenen i Navne Databasen. 

 

 

 
 Ill. 7 Interface på ”The Shoah Victims’ Names Database - http://yvng.yadvashem.org/ 22/05/2016 kl. 21.00 

                                                      

 

 
21 http://www.yadvashem.org/yv/en/about/hall_of_names/about_central_database.asp   12/5/2016 kl. 10,15 
22 http://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance/names/why_collect_names.asp  12/5/2016 kl. 10 

http://yvng.yadvashem.org/
http://yvng.yadvashem.org/
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/hall_of_names/about_central_database.asp
http://www.yadvashem.org/yv/en/remembrance/names/why_collect_names.asp
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I foråret 2016 blev en ny BETA model lagt online, hvor der nu kan søges som før, men med en 

udvidet mulighed for at finde supplerende oplysninger, og der er nu mulighed for at søge ved 

hjælp af ”multilingual settings”23. Derudover har man i Beta udgaven - ved hjælp af en integrering 

af Google Maps24 - ved at klikke på et lille ”placeringsmærke” se et kort der visualiserer ofrets 

livsforløb i forhold til tid og rum.  

Derudover viser søgningen nu relaterede dokumenter fra andre af Yad VaShems digitale arkiver, 

som for eksempel i ”Document Database” hvor der ligger enorme mængder af materialer, der er 

blevet samlet af- eller doneret til Yad Vashem. Dette peger på, at man er i gang med at kombinere 

den tidligere database med dels en mulighed for at søge på ustruktureret data (BD) og dels med 

HGIS.  

Hvis alle Yad VaShems databaser kunne tale sammen, - eller endnu bedre hvis man ved hjælp af 

BD software kunne visualisere alle data om et stort datasæt sammen, - ville der måske være 

muligheder for at finde helt nye oplysninger.  

For at teste det nye Beta systems muligheder lidt dybere, blev der foretaget søgning på navnet 

ANNE FRANK25 i navnedatabasen. Ved forespørgsel på relaterede filer kom der et kun en relateret 

fil frem - og kun dette. Ved at foretage en ”Global” - søgning på samme navn i 

dokumentdatabasen var resultatet en 14 relevante dokumenter som man må forvente 

fremadrettet skal tages med i Navne Databasens ”relaterede dokumenter” søgning.  

Så Beta udgaven fungerer endnu ikke helt på dette område; der bliver kun hentet få dokumenter 

og ikke nødvendigvis relaterede, men funktionen er udtænkt og vil helt sikkert fremadrettet blive 

fuldt implementeret.   

Et spændende tiltag, der lover at der i fremtiden vil kunne præsentere helt nye muligheder dels 

for forskning i Holocaust og dels muligheder for, at registrerede ofres bekendte kan finde nye 

informationer.  

Integrationen af Google Maps visualiserer hvor offeret blev født, bopæl, opholdssted under krigen 

og stedet hvor offeret døde. Denne facet er en stor forbedring af tidligere visualisering, hvor det 

ikke var muligt at se disse informationer på et kort men kun beskrevet ved hjælp af tekst. 

                                                      

 

 
23 Multilingual indstillinger giver mulighed for at sammenligne på kryds af forskellige spræg. (Van Eijnatten, Pieters, & 
Verheul 2013) 
24 Google Maps er som mange af Googles produkter en gratis service, som giver mulighed for at hente data ind fra 
eksterne filer i Google maps og derved selv producere visualiseringer på kort. 
https://www.google.com/maps/d/?hl=da  set d. 12/5/2016 kl. 9,40 
25 Anne Frank er navnet på en tysk jødisk pige som, sammen med hele sin familie, bortset fra faderen, blev offer for 

Holocaust. Efter slutningen af 2. verdenskrig, fandt bekendte Annes dagbog gemt i den lejlighed i Amsterdam, hvor 
familien skjulte sig under krigen. Annes far har efterfølgende fået bogen udgivet og den kan i dag købes på adskillige 
sprog og overalt i verden. (Frank, A., - En ung piges dagbog. 1942-44. Oversat fra Hollandsk af H. Løvland. Grafisk 
Forlag 1952) 

https://www.google.com/maps/d/?hl=da
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At bruge netop Google Maps til at visualisere fra databasen er rigtig godt tænkt, da det er et GIS 

som de fleste mennesker kan genkende fra deres dagligdag, da det er grundlæggende for rigtig 

mange af Googles GIS visualiseringer på mange forskellige platforme som Android, IOS, Windows 

og andre. 

 
Ill.8 Screenshot at visualiseringen fra søgning på Anne Frank i Navne Databasens GIS. 

http://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_lastName=frank&s_firstName=anne&s_place= 

 

4.2.1 Konklusion på Eksempel 2 

Eksempel 2 i denne opgave, er som digital platform der henter data fra en database, ikke som 

sådan med til at producere nye informationer. Den kan, selvfølgelig hjælpe efterladte til at finde 

familiemedlemmer og bekendte, men skal der produceres nye informationer, skal man have fuld 

adgang til alle datebaserne på Yad VaShem; de oplysninger der kan hentes online er ikke nok til at 

producere store visualiseringer. 

Eksempel 2 er på mange måder anderledes end eksempel 1. Hvor eksempel 1 er visualiseringer 

som fremstår som en del af et projekt, med specifikke mål, er eksempel 2 en Open Source, hvor 

http://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_lastName=frank&s_firstName=anne&s_place
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alle kan tilgå data, alt efter hvilke oplysninger der ønskes. Visualiseringerne i Google maps er de 

eneste der er mulighed for at få frem som bruger af online systemet. Det er et stort fremskridt i 

forhold til tidligere, hvor navnedatabasen ikke kunne visualiseres ved hjælp af HGIS. Om det i 

fremtiden vil blive muligt at bruge interaktive visualiseringssoftware online, må stå hen i det 

uvisse. 

De enorme mængder information der findes på Yad Vashem rummer enormt potentiale i forhold 

til Holocaustforskning. Der er hele tiden en digitaliseringsproces i gang på Centret, og jo mere 

materiale der bliver tilgængeligt digitalt, jo større muligheder vil der fremadrettet være for, ved 

hjælp af nyt software - som hele tiden bliver bedre og mere sofistikeret, -  at sammenkøre og 

visualisere data. Centrets egne forskere som har fuld adgang til data, vil ved hjælp af 

softwareværktøjer til visualisering af SD og BD kunne finde mønstre og korrelationer som ikke før 

har været set og fra disse høste nye informationer der kan føre til ny viden.  

Det store billedmateriale der findes i billeddatebasen på Yad VaShem, rummer uanede muligheder 

for visualiseringer af mange forskellige slags; Cluster visualiseringer, ansigtsgenkendelses 

visualiseringer og mange, mange andre. 

De muligheder der pt. er for at skabe visualiseringer online i forhold til navnedatabasen er 

desværre meget begrænsede, men der vil givetvis i fremtiden ses flere og flere muligheder også 

her. Centret har stort fokus på hele tiden at digitalisere materiale, opdatere deres systemer og 

udbygge med nyeste digitale værktøjer; den nye Beta udgave ser lovende ud for fremtiden.  

5. Diskussion 

Baseret på de to ovenstående eksempler vil jeg argumentere for, at BD, SD og VIZ er digitale 

redskaber, som Holocaustforskerne såvel som historieforskere generelt ikke kan tillade sig at se 

bort fra. I forhold til mere konventionel historisk metode, giver de store muligheder for at høste ny 

viden ved at tilbyde nye måder at visualisere forskellige typer af data på.  

Selvom der i de to eksempler er tale om meget store datamængder, specielt i Yad VaShems 

databaser, er der umiddelbart ingen af de to eksempler, der lever op til BD definitionen med tre 

V’er. Men mange af de fordele BD har i forhold til forskning kan direkte overføres til SD, og der vil 

samtidig fremadrettet være behov for at diskutere hybride tilgange, som mikser små, store og 

ekstremt store datasæt (Kitchin 2014).  

Ved at bruge BD software som for eksempel Hadoop26, sammen med visualiseringsværktøjer som 

Tableau på SD kan der sammenkøres data og visualiseres så store datamængder, at selv om der er 

tale om organiserede databaser, vil de forskellige datasæt være forskellige, det samlede datasæt 

kan blive enormt, og herved producere datamængder, der kan vise korrelationer, mønstre – eller 

                                                      

 

 
26 Hadoop er en ”Open Source” software infrastruktur, der kan håndtere BD ved hjælp af ”map-reduce” 
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fravær af disse - som i eksempel 1 hvor visualiseringen på ill. 5 viser et fravær af både hovedlejre 

og underlejre i områderne omkring dødslejrene.  

Visualiseringerne kan ikke give et svar på hvorfor det var sådan. Spørgsmålet må gives videre til 

den klassiske historiker, der som altid indenfor humaniora med fokus på nærlæsning og 

omhyggelig analyse, måske vil kunne finde ny viden netop omkring dette faktum. Med BD, SD, 

HGIS og VIZ vil der kunne stilles spørgsmål og der vil kunne bygges algoritmer, der kan høste data 

og som kan blive grundlaget for nye analyser indenfor historieforskningen. 

Ifølge konventionelle Holocaustforskning åbnede Nazisterne mere end 40.000 lejre i perioden 

1933 til 194527 og antallet ændrer sig løbende, i takt med at nye kilder bliver undersøgt (Ulrich 

2000). Det er her helt oplagt at pege på, at en undersøgelse der inkluderer alle kendte lejre vil 

være langt bedre empirisk materiale at bruge i en visualisering, da netop størrelsen af data kan 

være med til at pege på ny information om Holocaust.  

Et eksempel på, hvordan klassisk historisk metode og de nye digitale metoder kan supplere 

hinanden. Det ville ikke være muligt at finde frem til lejrene ved hjælp af VIZ, men når først data er 

til stede, kan VIZ pege på nye informationer.   

 

5.1 Tid og sted 

I artiklen “Placing the Past: Groundwork for spatial Theory of History” diskuterer Ethington (2007) 

begrebet “Tid”. Dette begreb, som er grundlæggende i diskursen omkring HGIS, er blevet 

diskuteret indgående af filosoffer, historikere og lægmand helt tilbage så længe der findes 

dokumentation.  

Der findes ikke en fast definition for tid. Tid som begreb er opfundet af mennesket, for at vi kan 

forholde os til virkeligheden og den fysiske verden omkring os.  Tiden ”i sig selv” eksisterer ikke. 

Den er et måleinstrument for bevægelse i rum. Ethington (2007) argumenterer, at historie derfor 

kun kan repræsenteres ved steder, hvor menneskelig udfoldelse er forekommet. Ethington (2007) 

mener ikke at historien er en redegørelse for ændringer over tid, men mere en ændring gennem 

rum. Artiklen adresserer således den klassiske historieforskning ved at fokusere på begrebet ”tid” 

og ”rum” i historieforståelsen. Historikere har behov for at få hjælp til at forstå denne ”spacial-

turn indenfor humaniora, hvor der er fokus på rum, i stedet for på begivenheder der har fundet 

sted i en kronologisk rækkefølge, som historikere generelt forveksler med tid, - en teori om at tid 

er transcendent a priori, som flere af oplysningstidens store filosoffer som Kant og Heidegger, 

trods deres store forskelligheder, var tilhængere af (Ethington 2007).  

                                                      

 

 
27 https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005144  23/5/2016 9,00 
http://www.holocaust-uddannelse.dk/lejre/koncentrationslejrene.asp  23/5/2016 9,20 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005144
http://www.holocaust-uddannelse.dk/lejre/koncentrationslejrene.asp
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Denne ”spacial turn” som Ethington (2007) diskuterer, har stor betydning på hvordan historikere 

fremadrettet vil analysere og fortolke visualiseringer foretaget med BD, ST og HGIS. Det er lige 

netop denne kombination af tid og rum der er disse værktøjers styrke. Ved at lægge HGIS data 

sammen med historiske begivenheder i tid, kan der dannes visualiseringer, der lader os observere 

historien fra nye vinkeler. 

 

5.2 Data kan ikke stå alene 

Det er dog her nødvendigt, at understrege, at data ikke kan stå alene. Barnes (2013) 

argumenterer, at BD er en gentagelse af de Geospatial undersøgelsesmetoder, der helt tilbage fra 

starten af 70’erne har været brug indenfor geografien. Barnes er heftig forsvarer af, at data ikke 

kan tale for sig selv, heller ikke i når der er tale om BD. Tal stammer fra specifikke institutioner, og 

organisationer med forskellige politiske agendaer og interesser. At tro, at korrelationer kan 

erstatte kausalitet, er at bedrage os selv og andre (Barnes 2013).  

Her vil jeg dog argumentere, at netop BD med sine usorterede enorme mængder data, kan vise 

korrelationer der ikke erstatter kausalitet, men som understøtter denne; data kan bestemt ikke stå 

alene, men kan være med til at frembringe ny information. Som eksempel ville data hentet ud fra 

alle Yad VaShem´s forskellige databaser kunne danne grundlag for visualiseringer, der givetvis 

kunne tilføje informationer, der endnu ikke engang er tænkt.  

Som vi så i eksempel 1, er det muligt at ”lade data tale for sig selv”, men det er er problematisk – 

jeg argumenterer for, at data ikke kan stå alene.  

Data er ikke neutrale, de vil altid være fabrikerede (Kitchin 2014). Selv i BD exchaust, hvor data er 

fuldstændig tilfældige bits and bytes, er der i det øjeblik data bliver visualiserede, en menneskelig 

tolkning ind over – og dermed er det ikke muligt at visualisere data 100% objektivt – data vil være 

filtrerede på et eller andet niveau, som den givne forsker på forhånd har lagt, bevidst eller 

ubevidst. Lidt ligesom i Heisenbergs ubestemthedsrelation, hvor i det øjeblik, der i en 

undersøgelse bliver målt på kvantefysisk niveau, vil ske ændringer i empirien.28  

Flere parametre kan have haft indflydelse på visualiseringerne: hvem har valgt hvilke data og ud 

fra hvilke præmisser? Hvilke data er udeladt – hvilke er til valgt og hvorfor?  

Når BD og SD bliver brugt til at belyse historiske sammenhænge, bør der altid tages hensyn til, at 

ikke al relevant dokumentation er digitalt, og at det materiale som ikke er født digitalt, har været 

gennem digitaliseringsproces, hvor man ikke bare kan se bort fra, at der har været 

beslutningsprocesser inde over processen, som kan have påvirket materialet subjektivt.   

 

                                                      

 

 
28Heisenbergs ubestemthedsrelation:  http://fysikleksikon.nbi.ku.dk/u/ubestemthedsrelation/  

http://fysikleksikon.nbi.ku.dk/u/ubestemthedsrelation/
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Specielt i arbejdet med BD arbejdes der med så store datasæt, at der måske også kunne være en 

tendens til, at mistolke eller bare misforstå data. Der kan nemt opstå situationer hvor man mener 

at se sammenhænge, men hvor disse reelt set ikke er til stede. Det er derfor meget vigtigt i 

arbejdet med BD, at der før en analyse starter stilles klare spørgsmål til hvilke mønstre og 

korrelationer, der eventuelt KAN ses, og at det bliver holdt for øje, at disse ikke nødvendigvis viser 

et sandt billede, men måske snarere et bilede man forventer at se.  

Denne tendens underbygges af boyd & Crawfords kritiske artikel ”Six Provocations for Big Data” 

fra 2012, hvor de skriver:  

 

”Big Data tempts some researchers to believe, that they can see everything at a 

30,000-fooot view. It is the kind of data that encourages the practice of a 

apophenia: seeing patterns where none actually exists, simply because massive 

quantities of data can offer connections that radiate in all directions. Due to this, 

it is crucial to begin asking questions about the analytic assumptions, 

methodological frameworks, and underlying biases embedded in the Big Data 

phenomenon.” (boyd & Crawford, 2012.  Critical Questions for Big Data. 

Information, Communication & Society 15, no. 5.  s. 2). 

 

Artiklen blev skrevet blandt andet som et svar på Chris Andersons provokerende artikel ”End of 

Theory”29 fra 2008, hvor han nærmest fejer alle tidligere videnskabsteorier af bordet, idet han 

påstår, at når der arbejdes med Big Data, er datasættene så store, at data kan tale for sig selv.  

Jeg er som boyd & Crawford ikke enig med Andersons postulat.  

Det er til dels rigtigt, at datasæt kan blive så store, at de kommer tæt på at vise troværdig viden, 

men set fra en post-positivistisk vinkel, vil der altid være en subjektivitet ind over analysen. Fra 

udvælgelsen af hvilke datasæt der skal kigges på, til beslutning om hvilket software der skal 

indsamle data og helt frem til visualiseringen, vil der være menneskelige beslutninger der her 

filtrerer, modellerer og manipulerer den viden, der i sidste ende vil blive fremstillet; data er 

fanget: trukket ud af fænomenet – de er ikke identiske med fænomenet (Kitchin 2014).  

Der er stemmer, der går så langt at de argumenterer for, at drive videnskab ved hjælp af BD og 

VIZ, ikke er andet end en tilbagevenden til de rent positivistiske metoder. At ”Datadriven science is 

a chimera”.(Fricke 2015 s. 651). Fricke henviser til videnskabsfilosofiske ikoner som Hume og 

Popper og argumenterer for, at BD ikke kan leve op til de premisser disse videnskabsteorier 

præsenterer, og derfor ikke kan bruges i videnskabelig sammenhænge, da både vores viden om 

data er fejlagtig og data derfor er hypotetisk (Fricke 2015). Også Barnes (2013) i sin artikel ”Big 

                                                      

 

 
29 Anderson, C. (2008) The end of theory, will the data deluge makes the scientific method obsolete? Edge, 
http://www.edge.org/3rd_culture/anderson08/anderson08_index.html  set 17/5/2006 kl 10,20. 

http://www.edge.org/3rd_culture/anderson08/anderson08_index.html
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data, little history” argumenterer at BD, historisk set, ikke er en ny metode, men nærmere 

”gammel vin på nye flasker”; at BD er en metode der frembringer en serie problematiske 

antagelser, der blev diskuteret allerede for 40 år siden, da den geografiske kvantitative revolution 

holdt sit indtog.  Fricke (2015) mener, at det kunne være interessant at vide om BD kan bidrage 

med ny viden der ikke bare er data.  

Her vil jeg argumentere for, at BD eller SD sammen med HGIS og VIZ jo netop kan lægge op til at 

der kan findes nye informationer - men igen, at data ikke kan stå alene; der skal domænekendskab 

og klassisk kildeanalyse til, for at omforme informationer til ny viden, og det er vigtigt, at vi står 

vagt om ikke at lade integriteten i de humanistiske fag blive undermineret af en mulig 

opblomstring af empirisme og pseudo-positivisme og marginalisering af studierne af SD i forhold 

til BD (Kitchen2013.) 

Data visualiseringerne kan bestemt være gode til at pege på en mulig tendens, og kan i forhold til 

Holocaust være med til at belyse situationer og begivenheder over tid og rum, der ellers ikke ville 

kunne beskrives, og kan hermed levere en del af de brikker i det store uløste puslespil som 

Holocaust stadig er.  

De digitale værktøjer må ses som det de er: værktøjer, som giver mulighed for at se historiske 

begivenheder, tidsperioder og fænomener fra en ny vinkel. Som da mikroskopet tilbage i 

slutningen af 1500-tallet30 blev opfundet og som op gennem tiden er blevet forfinet i sin metode, 

så det har muliggjort at en hel ny verden har åbnet sig i mikrobiologien.    

Selvom BD synes at være et rigtig godt værktøj til at samle og analysere data i forhold til 

historieforskningen, skal vi stadig være omhyggelige med ikke at lade os forblinde af den magt BD 

og visualiseringer umiddelbart tilbyder, men på BD’s begrænsninger (Mayer-Schönberger & Cukier 

2014).  

BD kan være et godt og nyttigt værktøj til brug ved rationel beslutningstagning, men der vil altid 

være subjektive hensyn at tage i analysen, som i eksempel 2 hvor databasestrukturen er opbygget 

til et specifikt formål, og derfor ikke kan være objektivt.  

For at opnå sikker viden må der trækkes på domæneviden, som så kan blive understøttet af data. 

Det er vigtigt, at man har den nødvendige domæneviden, så der kan analyseres fra skiftevis Makro 

og Micro niveau. Datadreven metode til historiske analyser producerer ikke sikker viden, idet data 

produceret viden, som analyser og resultater indenfor al videnskab, ikke er objektiv.  

                                                      

 

 
30 Den Store Danske.  

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Cellebiologi_og_almen_histologi/mikroskop  
set d. 17/5/2016 kl 9,23 

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Cellebiologi_og_almen_histologi/mikroskop
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5.3 Digital Humanities kræver tværfagligt samarbejde 

Kært barn har mange navne, og Digital Humanities er blevet kaldt visionær diskurs med en utopisk 

kerne, en revolution og et fag, der åbner for den største historiske transformation i menneskets 

historie (Van Eijnatten, Pieters & Verheul 2013). Disse udsagn er måske en smule overdrevne, men 

der er ikke tvivl om, at BD, SD, HGIS og VIZ vil påvirke både den klassiske måde at forske i geografi 

på og den klassiske humanioras forskningsmetoder.  

BD og SD og visualiseringer af samme, kan i kraft af deres størrelse bibringe historisk forskning 

bedre gennemsigtighed, breder og mere sofistikerede forståelse af samfundet (Kitchin 2013) og 

dermed også af historien.  

Som det ses i eksempel 1 har flere af visualiseringerne peget på nye informationer, som i 

illustration 5, der lægger op til yderligere undersøgelser. Den kendsgerning, at HGIS forskning er 

baseret på software, fører dog ikke til at forskerne der bruger HGIS, nødvendigvis har en 

positivistisk vinkel, som det ofte er antydes (Gregory & Geddes 2014).  

HGIS tilbyder en platform der kan bruges til forskning, og sammen med BD eller SD og visualisering 

er det stærke værktøjer, men værktøjer som også nødvendigvis fordrer nye måder at arbejde med 

forskningen på: dataanalyse kræver specialister fra flere forskellige faggrupper, teknikere, 

dataanalytikere, informationsspecialister og historikere. Det er derfor vigtigt, fremadrettet, at 

arbejde i tværfaglige teams, for at få så stort udbytte af data som muligt (Van Eijnatten, Pieters & 

Verheul 2013, Gregory & Geddes 2014, Knowles, Cole & Giordano 2014). Disse eksperter fra hvert 

deres område, må i samarbejde beslutte, hvordan de får data omdannet til viden om historien og 

hvordan denne viden får skabt nye forskningsområder indenfor Digital Humanities. Som 

Finnemann (2015) så rigtigt påpeger: ”Et humaniora, der ikke afprøver disse perspektiver på de 

hastigt voksende mængder digitaliserede kulturarvsmaterialer, kender ikke sin besøgelsestid” 

(Finnemann 2015). 

 

Det kan være nødvendigt med kvalitative analyser i arbejdet med BD og specielt i forberedelsen af 

SD, hvor databasearkitekter og teknikere i samarbejde forbereder data.  Der bør i forbindelse med 

visualiseringer af store datasæt følge dokumentation på, hvorfra data er hentet og hvordan det er 

blevet manipuleret.  

Det er nødvendigt med et bredt samarbejde mellem eksperter at forstå og analysere de billeder 

visualiseringer tegner. Et af de områder der kræver stort fokus, er netop selve fortællingen ud fra 

data. Ikke kun tolkningen, men at bygge en historiefortælling ud fra visualiseringerne, som kan 

formidle den viden de kan tilføje området – og formidle den på en måde, så den viser så korrekt et 

billede af historien som muligt. Historieforskning er også historiefortælling. Specielt indenfor 

Holocaustforskningen, er det vigtigt at have micro analysen i mente, når de store penselstrøg 

overtager. Der ligger i alle data og tal menneskeskæbner til grund. Visualiseringerne kan vise 

hvordan og så er det op til humaniora at svare på hvorfor! 
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Der har indenfor de sidste årtier ikke været nok fokus på at uddanne unge forskere til at analysere 

store datasæt som BD og SD producerer – specielt inden for forskning i geografi, hvor HGIS hører 

til. Der findes kun få centre og specialister – denne nye form for videnskab er stadig i sin 

opstartsperiode (Kitchin 2013) og kræver en langt bredere sæt af kompetencer end de klassiske 

geografiske forskere besidder.   

 

Men selv om BD, SD, HGIS ov VIZ tilbyder mange nye muligheder, stiller de også videnskaben 

overfor store udfordringer. Det er blevet og bliver stadig nemmere og billiger at samle, opbevare 

og visualisere data. Det er blevet muligt at tilgå store datasæt online som i eksempel 2, hvor de 

digitale online redskaber er så brugervenlige, at det ikke er nødvendigt med nogen former for 

forudsætninger for at undersøge disse data. Tendensen til at de store datalagre bliver Open 

Source og kan tilgås fra ikke bare enhver hjemme pc, men også fra forskellige platforme, betyder 

at forskning bliver uafhængig af tid og rum (Berry, 2011), og dette faktum betyder, at der 

fremadrettet vil komme udfordringer i forhold til, hvad viden overhovedet er, hvem der skal tage 

beslutninger om dette, hvor al den viden skal opbevares, hvem der skal have tilgang til denne 

viden og hvem der kvalitetssikrer disse enorme mængder af producerede informationer.  

Det kan være langt sværere at finde fejl og problemer i dataanalyse visualiseret ud fra BD og SD 

end at udføre klassiske statistiske tests, der har forudbestemte regler om data. Dataanalyse af BD 

og SD er en langt mindre sort/hvid problemstilling end at finde elektroniske bugs i software.  

Reglerne for dataanalyse er mere heruristiske; derfor bør de digitale redskaber fremadrettet 

udvikles på en måde, der nok giver en ikke-ekspert mulighed for at bruge disse, men samtidig gør 

det klart for brugeren, at data ikke kan stå alene (Deline 2015)  

 

De digitale geografiske værktøjer udvikler sig hastigt, de integreres oftere og oftere i forskellige 

platforme og i takt med at brugergrænsefladerne bliver bedre og bedre, bliver det bliver således 

muligt for lægmand at lave raffinerede digitale visualiseringer hjemme ved skrivebordet på en pc 

forbundet med internettet. Hvordan kan den viden som en hobby-historiker producerer ved hjælp 

af avancerede online værktøjer og manipulation af data, og som han lægger online på en åben 

YouTube kanal, kvalitet-sikres? Også denne problemstilling må der taget hånd om i fremtiden.  

 

Projekter som eksempel 1 vil kun kunne gennemføres, ved at samle eksperter på tværs af fagene 

og med forskellige kompetencer; innovativt samarbejde på tværs af videnskaberne. Denne form 

for at drive videnskab er ny og lægger op til nytænkning af hele filosofien bag forskning. En sådan 

nytænkning må finde sted specielt indenfor forskning der involverer BD, HGIS og VIZ. Denne form 

for at drive videnskab kan måske i virkeligheden lede til et overload af informationer og derved 

måske føre til tab af vigtig viden, da der ikke altid vil være ressourcer til af få forskere med de rette 

kompetencer til analyse af data?  
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Et godt eksempel på behovet for samarbejde mellem eksperter og behovet for dybere analyser er i 

eksempel 1, hvor der, i forbindelse med opbygningen af GIS databasen, ikke bare var tekniske 

udfordringer med at få data ensrettet, men også mere filosofiske udfordringer, som: hvordan 

definerer og klassificerer man de specifikke lejre? Er Auschwitz for eksempel en dødslejr, en 

arbejdslejr, et fængsel eller en transitlejr – eller noget helt andet? Dette kan ikke besvares ud fra 

en kvantitativ dataanalyse. Spørgsmål som disse kræver også kvalitative undersøgelser af 

eksperter indenfor området. Auschwitz er, som mange af de andre lejre, en koncentrationslejr, der 

i den tid den har eksisteret, har været gennem alle nævnte funktioner og ikke kronologisk orden, 

men i parelle og overlappende forløb. Her må en langt dybere og kvalitativ undersøgelse til. Det 

der er brug for uanset hvilket værktøj der bliver brugt, er dybdegående, omhyggelig og kritisk 

refleksion, så vi kan bruge teorierne til at analysere empiriske studier (Kitchin 2014)  

I opbygning af databasen i eksempel 1 skal der nødvendigvis tages stilling til, hvordan det er mest 

korrekt at placere lejren, -  hvordan Auschwitz’ komplekse ontologi kan modelleres for at passe ind 

i en logisk struktur som HGIS kan arbejde med. Denne problematik viser, at også ved brug af 

informationsteknologiske redskaber som BD, SD og HGIS allerede i den tidlige start af et projekt vil 

være subjektive indflydelser i forskningen.  

Dette taler mod at HGIS som metode kan kaldes rent positivistisk som der end imellem er blevet 

argumenteret (Gregory & Geddes 2014). En historiedatabase er ikke bare en passiv databeholder, 

men et stykke historieforskning der er gennemarbejdet og fortolket af de eksperter der har bygget 

databasen (Knowles, Cole & Giordano 2014) Dette er et godt eksempel på, at data ikke kan stå 

alene! 

5.4 Serendipitet 

Nogle forskere er skeptiske og kritiske overfor BD & SD og stiller spørgsmålstegn ved, om denne 

form for data kun genererer informationer, og ikke viden som kan bruges konstruktivt. ”Even in a 

petabyte world, history matters. Big data comes with big history” (Barnes, 2013 s. 298).  

Man kan spørge sig selv om denne store fokus på indsamling af data, er for datas egen skyld, - 

fordi data nu én gang er tilgængelig og fordi vi nu kan? Et ganske relevant spørgsmål, men hvor 

svaret er mere komplekst end som så. Der er områder, indenfor alle de videnskabelige felter, hvor 

BD, brugt som et nyt værktøj til at studere verden fra en ny vinkel, vil kunne finde nye 

informationer, - ikke bare data.  

Specielt indenfor Holocaustforskning, hvor størstedelen af data ikke er digitalt født, men stammer 

fra materialer af forskellig former, der er digitaliseret med et specifikt formå for øje, er BD og 

visualisering et værktøj, hvor visualiseringerne kan generere ny viden. Sammenkørsel af disse 

ukurante og forskelligartede heterogene data, hvoraf mange har geografiske informationer 

tilknyttet, lægger i visualisering op til serendipitet.  

I processen af analysen af de store datasæt, vi der måske vise sig mønstre, der ikke specifikt blev 

kigget efter, men som ”dukkede” op i den store mængde af data. Og netop serendipitet er et af de 

begreber, der knytter sig til BD, SD og HGIS.  
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Lennart Bjørneborn (2008) bruger en definition på Serendipitet fra Informationsordbogen fra 

Dansk Standard, som lige netop peger på den måde at finde ny viden på, som brugen af BD, ST, 

HGIS og VIZ kan. Bjørneborn (2008) citerer definitionen ”Det at man, når man går årvågen 

gennem verden, får uventede informationer” Bjørneborn 2008, s. 51 og forklarer efterfølgende om 

serendipitet:  

”Definitionen er god, fordi den indfanger de to essentielle aspekter, der skal være til 

stede, hvis serendipitet skal opstå. Nemlig et centralt aspekt hos den 

serendipitetsopdagende person: årvågenhed, dvs. opmærksomhed, der skal være til 

stede samtidig med et centralt aspekt hos den serndidtitetstilbudende omgivelse: 

noget uventet, noget uplanlagt, noget tilfældigt.” Bjørneborn 2008, s. 51. 

 

I eksempel 1 ser vi netop denne type ny viden, der kan opstå tilfældigt: Visualiseringer i Ill. 5 viser 

ved sit fravær af hovedlejre og underlejre i områder hvor der var dødslejre, en information, der 

tilfældigt ”dukkede op”, da data blev visualiseret, netop fordi at information om dødslejrene ikke 

er en del af datasættet, der bliver brugt i eksempel 1, er denne information overraskende, og kan 

føre til nye områder for forskning, som ikke på forhånd var planlagt som en del af projektet.  

Denne serendipitet er en af de digitale værktøjers stærke sider. De kan med deres store datasæt 

og mulighed for at vise mønstre, korrelationer og mangel på samme over tid og rum, dreje 

Holocaustforskningen i nye retninger. Og ikke bare inden for Holocaustforskningen, men så at sige 

alle andre retninger indenfor videnskaben.  

5.5 Nye metoder – ny viden?  

Kan BD, SD, HGIS og VIZ noget indenfor holocaustforskning de konventionelle metoder ikke kan? 

Bent Egaa Kristensen (2007) forklarer konventionel klassisk metode:  ”Historisk metode bygger 

generelt på hypotese- og teoridannelse; historikerens forhåndsteorier er afgørende for, hvilke 

teorier om fortiden han når frem til, fordi forhåndsteorien dels styrer den metodiske bearbejdelse 

af kilderne, dels afgør, hvilke hypoteser der kan arbejders ud fra” (Kristensen 2007 s. 188)  

I forhold til denne form for metode, kan de digitale metoder igen kaldes for redskaber, der giver 

historikeren mulighed for at bearbejde og se sine kilder i et andet lys end tidligere. Denne tilføjelse 

til og eventuelle ændring at behandle historiske kilder på, vil uvægerligt kunne tilføje nye 

informationer til allerede etableret viden. Spørgsmålet er om disse redskaber producerer ny 

viden? Jeg argumenterer for at ja – ny viden vil uvægerligt blive skabt.  

Som det ses i eksempel 1 er der mulighed for at høste ny viden om lejrenes opbygning i forhold til 

køn og den indflydelse denne inddeling har haft på blandt andet fangernes dagligdag, deres 

familieforhold under deres ophold i lejrene, deres arbejdsforhold og udnyttelsen af deres 

arbejdskraft i krigsindustrien.  

Det har været overraskende at se, at der fandtes så mange både hovedlejre og underlejre i løbet 

af årene 1939 – 1945. Det dynamiske billede af hovedlejre der åbner, underlejre der bliver 
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konstrueret og lejre der lukker, har ikke kunnet ses ud fra traditionelle kortlægninger over KZ- 

lejre. Det har ikke været muligt, med de midler jeg har haft til rådighed, at finde et kort, der kunne 

holdes op mod både ill. 1 og ill. 2 i eksempel 1.  

Det bedste eksempel fra en pålidelig kilde, er USHMM’s egne kort, der er femstillet digitalt ud fra 

samme data som visualiseringerne i Eksempel 1, og derfor ikke kan bruges til sammenligning. Der 

findes lister over lejrene31, som hurtigt ved hjælp af Excel og Tableau kunne konverteres om til et 

godt og fyldestgørende kort – men da sammenligningen skulle være for at vise, at de manuelt 

optegnede kort ikke kan levere informationer på samme niveau som de digitaliserede kort, - giver 

dette ikke mening.  

Det næstbedste eksempel er derfor kortene i Martin Gilbert´ ”Atlas of the Holocaust” (Gilbert 

2007), som indeholder en stor samling af geografiske kort fra Holocaust. Men som al anden 

Holocaust dokumentation, viser kortene meget uregelmæssige og heterogene informationer og 

der er findes ikke et kort, der visualiserer alle hovedlejre og underlejre i SS -lejrsystemet. Dette 

understreger bare behovet for at bruge digitale værktøjer som her SD, hvor data kan køres 

sammen i HGIS, visualiseres og danne overblik, -  og er en tungtvejende del af argumentet for at 

DB, SD, HGIS og VIZ kan noget som klassiske historieforsknings metoder ikke kan. 

6. Konklusion 

Opgaven viser, at BD, SD og ViZ er stærke digitale redskaber, som Holocaustforskerne såvel som 

historieforskere generelt ikke kan tillade sig at se bort fra.  

Vi har set, specielt i eksempel 1, at visualiseringer af data ikke bare understøtter allerede etableret 

viden, men også kan være med til at producere nye informationer, der så igen kan stille nye 

spørgsmål til forskerne på området – som så kan lede til ny viden.  

BD og SD kan i kraft af deres størrelse tilføre historisk forskning mere gennemsigtighed samt 

bredere og mere sofistikeret forståelse af historien. HGIS og Visualiseringer af store datasæt 

skaber overblik og ved at kunne se et fænomen fra fugleperspektiv over tid, som i den interaktive 

visualisering i eksempel 1, bliver der mulighed for at analysere dette over både tid og rum. 

Visualiseringen af de store datasæt som BD og SD, lægger samtidig op til serendipitet som skaber 

innovative initiativer og nytænkning. 

Det er dog essentielt, at der indenfor Digital Historieforskning og Digital Humanities generelt, 

oprustes i forhold til at udnytte disse digitale værktøjer, da der er behov for nye måder at arbejde 

med forskningen på: dataanalyse kræver specialister fra flere forskellige faggrupper og insisterer 

på bredt fagligt samarbejde.  

                                                      

 

 
31 https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/cclist.html  17/5/2016 kl. 11,50  

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/cclist.html
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Med den hastige femmarch af digitalisering af historiske materialer vil begrebet Spacial 

Humanities blive centralt i fremtidens historieskrivning – også indenfor Holocaust forskningen. De 

store organisationer der beskæftiger sig med Holocaustforskning som Yad Vashem, EHRI og 

USHMM må etablere tværfaglige forskningsgrupper, der kan arbejde innovativt med BD, SD, HGIS 

og VIZ. 

De digitale værktøjer tilbyder mange nye muligheder, men stiller også videnskaben og forskerne 

overfor store udfordringer; den eksplosive vækst af data der produceres indenfor alle områder af 

samfundet, gør det svært at skabe overblik over og administrere den nye viden, der kan skabes. 

Det er vigtigt at holde fast i, at data ikke kan stå alene. Uanset hvilket værktøj der bliver brugt, er 

dybdegående, omhyggelig og kritisk refleksion essentiel for at ny konstruktiv viden kan opnås.  

De digitale redskaber kan producere nye informationer, men der skal domænekendskab og 

klassisk kildeanalyse til for at omforme informationerne til ny viden. Det er derfor vigtigt, at vi ikke 

lader integriteten i de humanistiske fag blive undermineret af en mulig opblomstring af empirisme 

og pseudo-positivisme ved at lade data tale for sig selv. 

7. Perspektivering  

Der ligger stort potentiale gemt i de enorme mængder data der hele tiden produceres; både det 

som bliver født digitalt, men også de store mængder historisk arkivmateriale som løbende bliver 

digitaliseret, dels i bevaringsøjemed men også for netop at kunne bruge de mange digitale 

muligheder, der bliver åbnet for i forskningen. Kunne man eventuelt forestille sig, at man ved at 

køre alle Yad VaShems databaser sammen og visualisere bestemte situationer ved hjælp af HGIS, -

kunne placere alle de individuelle ofre samtidig – geografisk og over tid og rum? En sådan 

visualisering vil kunne vise hele perioden ud fra en ny vinkel; vil både kunne stille spørgsmål - men 

også levere svar og lægger samtidig op til serendipitet.  

En af de store udfordringer Yad VaShem og det jødiske folk siden slutningen af krigen, har stået 

over for, er at få navngivet samtlige ofre for Holocaust. At ingen skal blive glemt.  

Kunne man eventuelt forestille sig, i stedet for at lede efter nåle i enorme høstakke, at man ved at 

lægge endnu et HGIS lag over visualiseringen med koordinater fra de databaser EHRI kan supplere 

med, eller en digitalisering af de gamle håndlavede kort fra Atlas of the Holocaust, -  måske vil 

kunne se mønstre eller fravær af samme, der kunne lede frem til områder, hvor det ville kunne 

betale sig, på Micro niveau at lede efter nogle af de millioner af navne på ofre, der stadig ikke er 

registrerede? Dette kunne i fremtiden blive en fornem opgave for de digitale værktøjer.  

Der er rigtig mange muligheder i kombinationen af BD, SD, HGIS og VIZ som i fremtiden vil kunne 

belyse Holocaust fra nye sider og tilføje viden til den allerede tilgængelige. 
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