
Vad är ABM Resurs?
ABM – står vanligtvis för samverkan mellan ar-
kiv – bibliotek – museer, och vad gäller ABM Re-
surs Västernorrland så är det just detta som är 
vårt uppdrag - samverkan!

Bakom ABM Resurs finns Riksarkivet Landsar-
kivet i Härnösand, Länsbiblioteket Västernorr-
land och Murberget Länsmuseet Västernorrland, 
samt Landstinget Västernorrland.

ABM Resurs bemannas av en arbetsgrupp bestå-
ende av representanter för de samverkande or-
ganisationerna (ca 25 % tjänst/institution) samt 
en samordnare som arbetar 100 %. Bengt Witt-
gren och Christian Bajomi representerar muse-
et, Lina Marklund landsarkivet och Per-Erik Wik 
länsbiblioteket. På kontoret finns Märta Molin.

Uppdraget
Syftet med ABM Resurs, som bildades i början 
av 2000-talet, är framförallt att stimulera till 
samverkan mellan arkiv, bibliotek, museer, för-
eningsliv etc. i länet. Under de första åren med 
ABM Resurs sonderade vi behoven och följande 
inriktningar framstod då som nu som extra vik-
tiga:
• Gemensam fortbildning
• Nätverksbyggande
• Omvärldsbevakning
• Tillväxt och IT-frågor
Arbetet genomförs av arbetsgruppen tillsam-
mans med en ledningsgrupp bestående av res-
pektive verksamhetschef. 

ABM Kulturarv
I Västernorrland finns nätverket ABM Kul  turarv 
med representanter för länets kommuner, läns-
styrelse, landsting, ABM-institutioner, kultur-
arvsföretag, turismnäring osv. Nätverket träffas 
3-5 gånger per år och är en viktig referensgrupp 
för ABM Resurs. 
http://abmresurs.se/natverk.html

Portalen Kulturarv Västernorrland - 
www.kulturarvvasternorrland.se
Portalen Kulturarv Västernorrland ägs och drivs 
av ABM Resurs. I portalen finns mycket av lä-
nets digitaliserade kulturarv; texter, bilder, län-
kar osv. Materialet kommer främst från mindre 
verksamheter och enskilda. Portalen etablera-
des under åren med Accessprojekt -http://abm.
murberget.se/access.html
 
I september 2011 påbörjades arbetet med det 
tvååriga projekt Kulturarv Västernorrland - med 
plats för allas kulturarv. Projektet finansieras 
främst med medel från Statens Kulturråd. Genom 
projekt ska vi förbättra portalens färg och form, 
och vi ska prova att implementera en webbaserad 
databaslösning http://collectiveaccess.org/ och 
genom detta erbjuda föreningar mfl möjligheter 
att långsiktigt spara material samt att visa det i 
portalen, och på sikt kunna leverera det vidare 
till Europeana.

EuropeanaLocal – www.europeanalocal.se
2009-2011 var ABM Resurs som enda region i 
Sverige part i EU-projektet EuropeanaLocal. 
Syftet var att förbättra gränsöverskridande an-
vändande av digitala källor samt öka mängden 
lokalt och regionalt kulturarvsmaterial i porta-
len Europeana. Ca 30 europeiska regioner sam-
arbetade, och vi levererade material från olika 
abm-verksamheter i länet. Under projekttiden 
blev vi medlemmar i Europeana Network, ett öp-
pet nätverk för verksamheter som levererar data 
till Europeana.
http://pro.europeana.eu/web/guest/network 

Det arbetet ger inspiration och kunskap till oss i 
länet. Portalen Europeana hittar ni här - 
http://www.europeana.eu/portal/

Webben – abmresurs.se
Vår webbplats är viktig, dels för att berätta om 
kommande aktiviteter, men även för att tillhan-
dahålla information och tips av olika slag. Till 
webbplatsen finns en e-postlista med flera hund-
ra prenumeranter. Det är enkelt att anmäla sig 
via:
http://abmresurs.se/epostlista.html. 

ABM Resurs ingår i det nationella portalnät-
verket där samarbetet rör digitalisering, tillgäng-
liggörande och samverkan. 
http://abmresurs.se/portalnatverk/



Vill Du veta mer om vår verksamhet – 
kontakta oss gärna:

ABM Resurs 
Murberget Länsmuseet Västernorrland
Box 34
871 21 Härnösand
Telefon växel  0611 - 886 oo
Telefon direkt  0611 - 886 59
Mobiltelefon  070 - 388 86 59
Fax  0611 - 187 30
E-post  abm@murberget.se

  - för kulturarv i utveckling

Landsarkivet i Härnösand
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förbättra förutsättningarna för lokalt utformat 
ABM-samarbete, samt att förbättra samverkan 
med forskningsvärlden, och fortsätta med 
analysarbete kring ABM-frågan.

Är Du intresserad av ABM-samverkan och vad vi 
gör i projektet, tveka inte att ta kontakt med oss! 

ABM Resurs
Länsmuseet Västernorrland
Box 34
871 21 Härnösand
http://abm.ylm.se

Bengt Wittgren, Länsmuseet Västernorrland, 
projektledare
0611 - 886 88
bengt.wittgren@ylm.se

Märta Molin, projektsamordnare
0611 – 886 59
070 – 38 88 659
marta.molin@ylm.se

Astrid Forsberg, Landsarkivet Härnösand
0611 - 34 76 52
astrid.forsberg@landsarkivet-harnosand.ra.se

Per-Erik Wik, Länsbiblioteket Västernorrland
0611 – 865 55
per-erik.wik@bib.mh.se
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