
  

 FLYTT AV ARKIV- OCH FOTOSAMLINGAR   

   

 
Välkomna till MABBAS-seminariet den 26 november 2015! 
Vi bjuder in till ett halvdagsprogram då vi diskuterar flytt av arkiv- och fotosamlingar. Hur 
organiserar man bäst en sådan flytt? Vad ska man tänka på och hur blev det? Positiva och 
negativa erfarenheter? Vi tror att det här är frågor som engagerar våra medlemmar. Vi får 
ta del av erfarenheter från Nordiska museet, Stockholms stadsmuseum, Malmö Museer 
och Landsarkivet i Lund.  
 

 
PROGRAM 
 
12.30-12.40  
MABBAS ordförande Eva Hult från Statens maritima museer och Postmuseums museichef 
Lotte Edsbrand hälsar välkomna.  
 
12.40-13.20  
Jonas Engman och Karin Neander från Nordiska museets arkiv berättar om den stora flytt 
som arkivet genomfört från lokaler i Garnisonen tillbaka till museibyggnaden. Jonas är 
etnolog och chef över arkivet och Karin är arkivarie, arkeolog samt projektledare för 
arkivflytten. 
   



13.20-14.00  
Lina Ålenius från Malmö museer berättar om två flyttar som hon har varit projektledare för. 
Dels flytten av Stockholms stadsmuseums fotografisamling från Fotohuset på Södermalm till 
lokaler i Frihamnen i Stockholm, dels flytten av fotografsamlingen från Malmö museer till 
lokaler i Malmö Frihamn. Lina var tidigare fotokonservator vid Stockholms stadsmuseum och 
är nu intendent på Fotoenheten på Malmö museer. 
 
PAUS (20 min) 
 
14.20-15.00  
Landsarkivarie Göran Kristiansson och arkivarie Annika Tergius från Riksarkivet, Landsarkivet 
i Lund berättar om den stora flytt som genomfördes för ett par år sedan från centrala äldre 
lokaler i Lund till Arkivcentrum Syd. 
 
15.00-15.40  
Paneldiskussion och frågestund. 
 
15.40- 16.30  
Mingel med MABBAS som bjuder på ett glas vin eller alkoholfritt samt snittar.   
 

 
TID: Torsdag den 26 november 
2015, 12:30-16:30. 
 
PLATS: Postmuseum på Lilla 
Nygatan 6 i Gamla Stan, 
Stockholm.  
 
ANMÄLAN: Anmälan senast  
17 november 2015 till 
kajsa.lemon@posten.se 
meddela då också eventuella 
kostallergier samt om du deltar i 
avslutande mingel.  
 
KOSTNAD: Halvdagen kostar 200 kronor per person för individuella medlemmar och för 
anställda vid institutioner som är med i föreningen MABBAS. Övriga betalar 400 kronor per 
person. OBS! Betalning sker i förväg till föreningens plusgiro: 643 57 41-1. 
 
ORGANISATÖR: MABBAS – Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkiv-
anställda. 
 
 
 
 
Bildkällor: Stora bilden överst visar flyttförberedelser vid Nordiska museet arkiv, fotograf: Emma Fredriksson. 
Lilla bilden här intill dokumenterar Riksarkivet, Landsarkivet i Lunds flytt, fotograf: Göran Kristiansson. 
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