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SvD lanserar historiskt arkiv – med daglig 
uppdatering 
	
I morgon lanserar SvD ett historiskt arkiv med många nya och unika 
funktioner. Arkivet sträcker sig från SvD:s första nummer den 18 december 
1884 till dags dato och kommer att uppdateras med aktuell utgåva – varje 
dag. 
 
SvD:s nya historiska arkiv blir mer heltäckande än något annat i Sverige. När allt är 
indexerat och klart finns sammanlagt mer än 1,5 miljoner tidningssidor nåbara via ett 
klick på tangentbordet.  
 
På arkivets öppna startsida kan besökaren se SvD:s förstasida för tio, 50 och 100 år sedan 
och dessa sidor uppdateras varje dag. Men man kan förstås också se hur förstasidan såg 
ut den dag man föddes eller kolla om släktingar förekommit i spalterna genom åren. 
Eller uppleva historiska händelser i nostalgisk repris. 
 
– Arkivet är en spännande exposé över svensk journalistik och över hur SvD bevakade 
och skrev – när det faktiskt hände. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda våra 
prenumeranter denna kulturskatt, säger SvD:s chefredaktör Fredric Karén.   
 
SvD kommer också att bjuda in sina läsare att vaska fram guldkorn ur det digra arkivet. 
Och det med tävlingar som att kora de mest speciella förstasidorna, att hitta de bästa 
personliga guldkornen och de mest okända faktauppgifterna om historiska personer och 
händelser. Och att spåra historiska artiklar som aldrig skulle kunna publiceras i dag.  
 
För att locka till ytterligare djupdykningar i denna skattkammare drar SvD också igång 
en kampanj på Twitter, där historiska händelser uppmärksammas. Premiär i morgon 
med en tweet om den första vätebomben på Eniwetok-atollen, som detonerade den 1 
november 1952. 
 
– Det är ett enormt material som vi nu tillgängliggör för våra läsare, det mest 
heltäckande tidningsarkivet som någon svensk tidning erbjudit sina sina läsare. Att se 
hur tidningen förändrats och hur vårt varumärke under så många år levt med i sin 
historia är fascinerande, säger SvD:s utvecklingsredaktör Ola Henriksson som ansvarat 
för det omfattande projektet. 
 
Klicka här för en tjuvtitt: http://www.svd.se/arkiv 
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