
2022-10-17

PRESSMEDDELANDE

Norrbottens museum 
satsar på digitalisering
I augusti fick Norrbottens museum en miljon kronor utöver ordinarie 
budget av den regionala utvecklingsnämnden för att växla upp arbetet 
med att digitisera och digitalisera museets arkivhandlingar, föremål och 
fotografier. Satsningen är en del av den ökade kulturbudgeten. 

Syftet med digitaliseringen är att bevara unika kulturarv, men också 
att materialet tillgänglig görs för allmänheten vid exempelvis utbildning 
och forskning. 

Digitaliseringen på Norrbottens museum har redan gett resultat. Efter vecka 42 
kommer 41 000 fotografier och över 25 000 föremål att finnas tillgängliga och 
sökbara i den nationella kulturarvstjänsten Kringla. 

Samtidigt pågår ett arbete med att digitisera Lea Wikströms stora fotografiska 
samling med över 100 000 bilder som donerades till museet. Lea Wikström 
verkade som fotograf i Malmberget mellan 1917/1918 till och med 1972, och 
hennes samling är ett unikt tidsdokument som ofta efterfrågas av allmänheten.

I takt med att museets samlingar tillgängliggörs digitalt ökar också spridningen 
av samlingen, vilket stärker den kulturella infrastrukturen inom och utanför länet.

Grundtanken i Sveriges kulturarvspolitik är människors rätt att kontinuerligt 
utveckla och forma kulturarvet. Ett av de nationella kulturpolitiska målen är att 
främja ett levande kulturarv för att bevara, använda och utveckla det. 

För att hantera löpande utveckling och underhåll kommer digitaliseringen på 
Norrbottens museum att behöva extra resurser över tid. Museets förhoppning är 
att kunna fortsätta denna digitala satsning som är nödvändig för framtiden.

Mediaträff 21 oktober
Fredagen den 21 oktober bjuder vi in till mediaträff med personal på museet som 
arbetar med projektet. Vi visar delar av vårt digitala material och berättar mer 
om den digitala satsningen. 

Mer information samt tidsbokning
Nils Harnesk, nils.harnesk@norrbotten.se

Förklaring av digitisering / digitalisering
• Att digitisera betyder att analoga material görs digitala,  

till exempel ett fotografi som scannas in. 
• Att digitalisera ett material handlar om hur det förmedlas,  

används och tillgängliggörs. 


