
Alla våra program är kostnadsfria. Som 
avslutning får alla ett frimärke och vykort 
med sig att skriva i skolan.

Om skolklassen uteblir utan att avboka 
tar vi ut en avgift på 500 kr. Det finns 
skåp för värdesaker. Alla våningsplan 
är tillgängliga med hiss.

Kontakta oss
Kontakta våra museipedagoger för mer 
information eller bokning: 
010–436 4438 eller 
museivisningar@postnord.com

Besöksadress:
Lilla Nygatan 6
T-bana Gamla stan, Stockholm

Hemsida:
www.postmuseum.se

Facebook:
Följ oss gärna: 
Postmuseum, Stockholm

Välkommen!
Bilder: 
Kina Larsson, Ulf Michal, Unna Design, Ritator 
och Norbert Tamas.
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HEJ!
En lekfull utställning om kommunikation

Besöket inleds med ett samtal om vårt 
behov av kommunikation och hur vi 
kommunicerar idag.

I utställningen HEJ! kan du läsa brev, 
skriva brev och göra egna vykort. 
Träna handstilen, skriva spegelvänt 
och lösa chiffer. 

Prova att kommunicera utan röst med 
hjälp av handalfabetet eller med hela 
kroppen. 

Åk  7–9 och gymnasiet
Tid: ca 1 timme + egen tid
Max 30 elever

Din Post
Posten nu och då

Följ med på en händelserik vandring 
från 1600-talets budkavlar och post-
bönder till 2000-talets globala e-han-
del. Vad var viktigt då? Vad är viktigt 
nu?

Utifrån elevernas egna erfarenheter 
och nyfikenhet samtalar vi om hur be-
hovet av att kunna kommunicera dri-
vit utveckling av teknik och samhälle. 

Åk  7–9 och gymnasiet
Tid: ca 1 timme
Max 30 elever

Skattkammaren
med fokus på frimärken

Den 1 juli 1855 öppnar sig en ny värld 
i Sverige. Då inför Posten frimärken. 
Och snart vill människor över hela lan-
det börja samla. Skattkammaren är 
berättelsen om hur ett kvitto på sätt 
och vis kunde förändra världen.

Här finner du våra allra mest sällsyn-
ta och eftertraktade frimärken som 
skickats med Posten. Vi samtalar om 
hur det kommer sig att vissa frimärken 
blir så eftersökta. 

Åk  7–9 och gymnasiet
Tid: ca 1 timme
Max 15 elever

Uniform(t)
Om makt,mode och identitet

Utställningen berättar om Postens uni-
former från 1800-talets början fram till 
idag. 

Vad händer med din identitet när du 
ingår i ett kollektiv? Vi reflekterar över 
frågor som hur brevbärarna upplevde 
plikten att bära uniform förr och idag. 
Vad har Posten velat säga med sina 
uniformer. Vad är egentligen en uni-
form?

Åk  7–9 och gymnasiet
Tid: ca 1,5 timme
Max 30 elever


