
Årsredogörelse för föreningen Postmusei Vänner under 1951.

Postmusei Vänner höll sitt årsmöte den 25 januari, 25-ärsdagen
för föreningens bildande. De medlemmar av styrelsen, som voro i tur
att avgå, omvaldes. O ch vid styrelsens sammanträde den 7 mars om-
valde styrelsen sina funktionärer.

O rdföranden höll ett kortare anförande i anledning av jubileet
och framhöll bl. a . " att ett museum skall genom särskilda åtgärder,
föredrag, visningar och liknande stärka kontakten med det kultur -
område, som det representerar. Denna kontakt blir livligare och intimare,
om bakom museet står en organisation av typen Nationalmusei Vänner .
Så tänkte man också för ett kvartsekel sedan, när föreningen Postmusei
Vänner bildades."

Efter årsmötet berättade sekreteraren om föreningens verksamhet
under de gångna 25 åren.

T ill jubileet hade inbjudits representanter för postmuseerna i de
nordiska länderna, men endast det danska postmuseet hade tillfälle att
sända en representant, kontorchef J.E . T. Andersen. M useets stordona-
tor, överste H ans Lagerlöf, hade i anledning av jubileet skänkt post-
museum mindre samlingar av frimärken från flera länder. J ubileums-
firandet avslutades med en lättare supe i museet.

I april hölls en större utställning i museet, ordnad av schweiziska
postverket och tryckerifirman Courvoisier. I samband med denna ut-
ställning anordnade Kungl. Generalpoststyrelsen och Postmusei Vänners
styrelse tillsammans en middag i postmuseum . Ti ll denna middag, som
intendenten Arvi d Swärd utm ärkt arrangerade, voro inbjudna schwei-
ziske ministern Vallotton med maka, som representanter för schweiziska
postverket sektionschefen  H .  Gaudard och förste sekreterare J.H agnauer
samt direktör G. Essig från tryckerifirman Courvoisier.

Föreningen har under året skänkt postmuseum en på T ekniska
Museet i Stockholm utförd modell av anordning för hissande av post
över fästningsvall i Stralsund vid mitten av 1700-talet.

M ed föreningens årsbok, Postryttaren, som utkom för första gången ,
sändes till föreningens medlemmar den till schweiziska frimärksutställ-
ningen i museet utgivna katalogen . En hälsning från denna utställning
fingo föreningsmedlemmar na ä ett illustrerat kort, stämplat med ut-
ställningens speciella stämpel. M edlemmarna erhöllo även inträdesbiljet-
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ter till den i oktober av tidningen Folket i Bild och postmuseum till-
sammans i museet ordnade frimärksutställningen för motivsamlare.

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut 236 mot 221

året förut .
Inkomster.

Årsavgifter kr . 1.165 : -

Utgifter.

M odell, gåva till museet .
Omkostnader . . . . . . . . . . . . . . . .

kr . 450 :
490 : 78

Föreningens tillgängar uppging o vi d ärets slut till kr. 4.5 30 : 97.
Dessa voro, med undantag av kr. 184 : 25, placera de i postsparbanken.

Nils-Fride Antoni.
Ordförande.

Paul H eurgren.
Sekreterare.
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