
 

Verksamhetsberättelse för 2019 
 

Årsmötet 

Årsmötet hölls den 28 mars 2019 på Sörmlands museum i Nyköping. 

  

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordinarie styrelseledamöter 

Eva Hult, ordförande Sjöhistoriska museet, SMM Stockholm 

Agneta Höglander, kassör och medlemsansvarig Sörmlands museum, Nyköping 

Eva Lenneman, sekreterare Spritmuseum, Stockholm 

Sofia Svalmark Flygvapenmuseum, Linköping 

Karin Norberg Krigsarkivet, Stockholm 

Lina Ålenius Malmö Museer 

Ana Durán ABCD Kulturarv & Byggnadskultur 

 

Suppleanter 

Josefine Furu Västerbottens Museum 

Susanne Granlund Eskilstuna Stadsmuseum 

Jim Löfgren Östergötlands museum 

Petra Nygård Stockholms Stadsmuseum 

 

Revisor 

Lars-Erik Hansen, ordinarie TAM-arkiv, Sthlm 

 

Valberedning 

Kajsa Lemon Utbildningsradion 

 

 

 

 

 



Styrelsemöten 2019 

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året: den 21 januari på Postmuseum i 

Stockholm, den 28 mars (konstituerande styrelsemöte) på Sörmlands museum i Nyköping, 

den 20 maj på Stadsarkivet Liljeholmskajen i Stockholm, den 28 oktober på Prins Eugens 
Waldemarsudde i Stockholm samt den 18 november på Stockholms Stadsmissions café, 

Grillska Huset i Gamla Stan i Stockholm.  

 

Årsavgift 2019 

Årsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 500 kr för institutioner. 

 

Medlemsantal 

Vid utgången av 2019 hade MABBAS 10 enskilda medlemmar (12 st 2018) och 37 

institutions-medlemmar (34 st 2018). I institutionsmedlemskapet ingår även medlemskap  

och rösträtt för en person. 

 

Verksamhet 

Under året har medlemmarna erbjudits att delta i följande aktiviteter: 

 

-28 mars årsmöte och studiebesök i Nya Sörmlands museum som invigdes den 24 november 

2018. Den nya byggnaden som är 13 000 kvm har föremålsmagasin mitt i huset, vilket gör 

samlingarna synliga på ett helt annat sätt än tidigare. Vi fick en rundvandring i den nya 

byggnaden med visning av arkivmagasinen, utställningarna och biblioteket. Antal medlemmar 

som kom: 12 

 

-20 maj visning av Stadsarkivets nya filial på Liljeholmskajen i Stockholm. Filialen är tänkt 

att fungera som ett stadsbyggnadshistoriskt centrum med unika möjligheter att upptäcka och 

lära sig mer om stadens bebyggelseutveckling och bebyggelsehistoria. En viktig del av 

samlingarna består av Stockholms historiska byggnadsritningar som också är ett världsminne 

på UNESCOs lista. Här finns även en stor samling kartor och ritningar över Stockholms 

gator, parkområden, tunnelbana och geoteknik mm. All beställning av arkivmaterial sker 

digitalt, vilket man är först i Sverige med. Antal medlemmar som kom: 19 

 

-28 oktober studiebesök och visning av Prins Eugens Waldemarsuddes arkiv och bibliotek. 

Waldemarsudde var mellan åren 1905-1947 prins Eugens privata hem. Han testamenterade 

hela anläggningen och samlingarna till svenska staten och efter hans död öppnade det som 

museum. På Waldemarsudde finns huvudsakligen två arkiv: ett från prinsens tid innehållande 

bl a en brevsamling, fotografier och andra handlingar, och ett ämbetsarkiv från den museala 

tiden med korrespondens, fotografier och handlingar rörande utställningar.  Antal medlemmar 

som kom: 17 

 

-18 november studiebesök med visning av Judiska museet i Stockholm. Museet återöppnades 

i juni i Stockholms äldsta bevarade synagoga, ett hus som haft en mycket stor betydelse för 

den judiska församlingen och som fungerat som centrum för judiskt liv i Sverige under nästan 

ett sekel. Vi fick en presentation av museets samlingar som består av föremål, bilder, 

dokument, brev och konst. Dokumentsamlingen består av bl a dagböcker, frimärken, vykort, 

manus till böcker, korrespondens, pass, skisser mm. Mycket är ovärderligt men också delvis 

outforskat och ett arbete med att göra dem tillgängliga digitalt i sin helhet pågår. Antal 

medlemmar som kom: 10 



 
 

Websidor 

Föreningens websidor har under 2019 haft 1810 st unika besök (1108 st 2018). 

 

Stockholm i februari 2020 

 

 

Styrelsen 


