
Johan Nordlander-sällskapet har beslutat att 2020 års kulturpris för framstående norrländsk 
kulturhistorisk gärning skall tilldelas Irma Ridbäck, Uppsala. 

Irma Ridbäck är född i byn Narken i Korpilombolo församling. Hennes modersmål är meänkieli och 
hennes mamma började tala svenska med henne först när hon var tre år. Efter studenten i Malmberget 
flyttade hon till Uppsala för högre studier och fortsatte därefter med biblioteksskolan i Stockholm.  
Hon började sin yrkesbana med arbete på olika bibliotek i Uppland och flyttade 1973 till Östersund för 
en tjänst vid Jämtlands läns bibliotek. Från 1987 tjänstgjorde hon som informationsansvarig vid 
Riksarkivets avdelning Svensk Arkivinformation och hösten 1994 utsågs hon till förste bibliotekarie 
vid Riksarkivets bibliotek. Hon gjorde en stor insats för spridandet av arkivinformation genom att 
besöka och träffa avtal med landets bibliotek om förmedling av de mikrofilmade kyrkböckerna, som 
då blev tillgängliga för släkt- och hembygdsforskare i hela landet genom fjärrlånesystemet.  
Hon har ägnat sig åt lokalhistorisk forskning i Uppland och Norrbotten. På 1980-talet började hon 
forska intensivt om sin egen släkt och kartläggning av släkterna i byn Narken.  
Irma Ridbäck har ett stort intresse av att sprida kännedom om bibliotekens och arkivens möjligheter. 
Hon har en imponerande produktion av skrifter, recensioner, artiklar, facklitteratur, 
utredningsrapporter och böcker på sin meritlista och i Libris återfinns hon med inte mindre än 85 titlar. 
Hon har aktivt deltagit i arbetet med att öka kännedomen om minoritetsspråket meänkieli. Hon är 
aktiv i föreningen Tornedalingar i Uppsala och hon har deltagit i översättningsarbetet av Nya 
testamentet till meänkieli. Hon har bl.a. givit ut böckerna Mobiliserad 1914, Menige 264 Tervahautas 
berättelse på svenska och meänkieli och Narken – Narkaus En by norr om polcikeln.  

Irma Ridbäck tilldelas priset från Johan Nordlander-sällskapet för sina gedigna insatser inom 
arkiv- och biblioteksväsendet, för forskning i person- och lokalhistoria samt för arbetet med att 
öka kännedomen om minoritetsspråket meänkieli. 

Priset delas ut i samband med Johan Nordlander-sällskapets årsmöte vid Umeå universitetsbibliotek, 
Avdelningen för arkiv och specialsamlingar (tidigare: Forskningsarkivet), onsdagen den 24 mars 2020. 
Pristagaren kommer vid det tillfället att hålla en föreläsning under rubriken ”Brott och straff i väglöst 
land. Koncept och protokoll i arkiv lyfter den lokala historien”.  

Observera att coronaläget våren 2021 eventuellt kan medföra ändringar rörande vårmötet. 


