
 

 

 

Resultatrapport  
För samarbete med Tekniska museet 

 
 

Wikimedia Sverige brinner för att sprida fri kunskap, inte minst om vårt fantastiska kulturarv. De 

samlingar som finns på svenska museer och arkiv har ett mycket högt utbildningsvärde och det är extra 

spännande när det fyller luckor i informationen på Wikipedia och når allmänheten.  

Vi har haft förmånen att den senaste tiden samarbeta med  Tekniska museet, som har bidragit till att 

tillgängliggöra, sprida och förbättra kunskaperna om Sigurd Curmans studieresor. Museet har bidragit 

med 560 bilder och 560 metadataobjekt på Wikidata, information som nu kan användas på världens 

största encyklopedi Wikipedia, Wikipedias systerprojekt och av andra aktörer. Därigenom bidrar 

Tekniska museet till att miljontals människor får tillgång till fri kunskap, och att öka intresset för vårt 

gemensamma kulturarv. 

Arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet hade aldrig varit möjligt utan våra samarbetspartners. Genom 

sitt samarbete med oss har Tekniska museet hjälpt till att bygga vidare på det arbete som har gjorts av 

volontärer, myndigheter, museer och andra organisationer över hela världen. Som ett resultat av 

samarbetet har nu 558 bilder lagts till i Wikimediaprojekten, varav 44 på Wikipedia på 7 olika språk; 

information som kommer alla till del. 

Stort tack, Tekniska museet! 

John Andersson 

Verksamhetschef, Wikimedia Sverige 
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Bilderna används 
 
 
Flera av bilderna från 
samlingarna har använts i 
olika Wikipediaartiklar, och 
får därmed också mycket 
större synlighet. De används 
som flitigast på tyskspråkiga 
Wikipedia eftersom de flesta 
av korten är tagna i Tyskland. 
 
Bilden “Gatumotiv från 
Stolberg, Harz” har bland 
annat lagts till i 
Wikipediaartikeln om Stadt 
Stolberg (Harz), eftersom 
kortet visar hur en gata i 
denna ort såg ut år 1909. Den 
artikeln lästes 12 282 gånger 
från februari till juni 2020, 
och således har bilden nått 
en stor skara människor 
sedan användare Olaf2 lade 
till den i februari. 
 
 

 

Bilderna engagerar 
 
 
Wikipedia och 
Wikimediaprojekten bygger 
på att många volontärer 
hjälper till att bidra, och de 
hundratals bilder som 
laddats upp har också 
engagerat våra volontärer. 
 
Bland annat har volontärerna 
lagt till bilder till 21 olika 
artiklar på tyskspråkiga 
Wikipedia. Användaren 
Tulipasylvestris har varit 
särskilt aktiv här och lagt till 
flera av bilderna redan i 
februari. 
 
I juni 2020 skapade 
användaren Olaf2 en ny 
artikel på tyska: Westendorf 
52, där en av bilderna 
används för att illustrera hur 
huset har förändrats över tid. 
 

 

Bilderna sprids 
 
 
Några av bilderna har 
dessutom tagit sig till flera 
språkversioner. Den här 
bilden används exempelvis i 
artiklarna om byggnaden Alte 
Hofhaltung på tysk- och 
italienskspråkiga Wikipedia. 
 
Bilden “Alhambra med 
lejonfontänen Patio de los 
Leones”, som visar hur ett 
världsarv i Spanien såg ut för 
100 år sedan, används 
dessutom på engelskspråkiga 
Wikipedia i artikeln Court of 
the Lions. Varje månad får 
denna artikel över 2 000 
visningar. 
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Samarbetet i siffror 
Under perioden februari – juni 2020 

 

Antal bilder uppladdade:   1 560 

Antal Wikidataobjekt uppladdade:  2 560 

Antal bilder använda på Wikipedia:  3 44 

Andel av bilderna som används på 
Wikipedia:  4

7 % 

Antal språk där bilderna används:  5 7 

Antal projekt där bilderna används:  6 10 

Totalt antal sidvisningar:  7 102 316 

 

 

 

 

1 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Tekniska_museet:_2020-02  
2 https://w.wiki/X4f  
3 https://glamtools.toolforge.org/baglama2/index.html#gid=391 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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