Samlingsmagasinet

LEIRA i Ekenäs
En bit utanför Ekenäs centrum, i närheten av riksväg 25 och Hangö-Hyvingebanan, ligger
Samlingsmagasinet Leira, ett regionalt center för museisamlingar och kulturarv. Här förvaras
samlingar från tio olika organisationer i västra Nyland, främst regionens yrkesmässigt skötta
museer i Hangö, Högfors, Lojo, Vichtis och Raseborg men också från t.ex. Raseborgs
stadsarkiv och stiftelserna Pro Artibus och Villa Schildt. Det är ett projekt som visar på
möjligheterna och styrkan i att samarbeta också över kommungränser.
Fastigheten har en våningsyta på 6 113 m2. Kontors- och sociala utrymmen (sammanlagt ca 620
m2) är i två våningar, övriga utrymmen är i ett plan. Stora lagerhallen har en takhöjd på 7,5 m.
I bildarkivet finns inemot 1 100 hyllmeter förvaringsutrymme. Som centrets namn antyder har
fastigheten ursprungligen inrymt en läkemedelsfabrik inom Leiras-koncernen.
I magasinet finns i detta nu ca 100 000 föremål, från brandbil och industrimaskiner,
tandläkarutrustning och radioapparater till gatuskyltar och gamla mynt. På grund av
produktionens art i den tidigare läkemedelsfabriken har man i byggnaden fäst särskild
uppmärksamhet vid effektiv luftkonditionering och renlighet, vilket gör att den passar utmärkt
för museiändamål. Med sina breda korridorer och tröskellösa dörröppningar är den också
logistiskt väl lämpad för museibruk.
Att ha flera museers samlingar under ett tak har flera fördelar:
-

kostnadsbesparingar uppstår genom effektivare utrymmesanvändning, fördelning av
personresurser och gemensamma varu- och materialinköp
man har kunnat avstå från oändamålsenliga, små och utspridda magasin
vården av samlingarna underlättas
forsknings- och utställningsarbetet främjas

Tillgänglighetsaspekten är en viktig del av magasinets grundidé. Redan från början var det klart
att allmänheten skulle ha möjlighet att besöka magasinet som öppnades officiellt 1.3.2018.
Fram till att corona slog till var gruppbesöken regelbundet återkommande. Nu planerar man
att via förbättrad teknik och pedagogik utöka tillgängligheten.
Peter Sjöstrand
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