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Postmuseum under 1952

P ostmuseinämn den.

Är 1950 föreslog P ostmusei föreständare hos K ungl . Generalpost-
styrelsen inr ättandet av en nämnd för Postmuseum och den  7  december
195I beslöt denna styrelse, att en sädan nämnd kallad P ostmuseinämn-
den skulle inr ättas samt att den skulle bestå av 6 ledamöter, nämligen
en representant för K ungl. Generalpoststyrelsen, t illika ord förande, en
av R iksantikvarieämbetet utsedd musealt sakkunnig ledamot, en av
Generalpoststyrelsen på gemensamt förslag av Svenska P ostmannaför-
bundet , P osttjänstemännens förening och P ostverkets kontorspersonals
centralförbund utsedd representant för postverket s per sonalorgan isa-
t ioner, en representant för föreningen P ostmusei Vänner, en av Gene-
ralpoststyrelsen på gemensamt förslag av Sver iges F ilatelist förening,
Svenska Fr imärksbytesföreningen och F öreningen F r imärkssamlaren
utsedd representant för landets filatelistsammanslutningar samt före-
ståndaren för P ostmuseum, t illika sekreterare. Ledamöter i nämnden
under året ha varit följ ande personer : över intend enten N. -F . G. Antoni,
intendenten vid Nordiska museet, f il. lie. B. S . Bengtsson, t f förste
kontrollören K. H . W icksell, f . postdir ektören E .G. Lannge, f il. dr
G. Menzinsky och intendenten P . L. G. H eurgren. Stadgar för nämnden
fastställdes av Generalpoststyrelsen den 17 oktober 1952.

P ersonal.

Museets föreständare var intill den 1 december intendent en P . L.
G. H eurgren, som nämnda dag avgick med pension. T ill hans ef ter-
trädare utnämnde Generalpoststyrelsen den  7  november byråsekreteraren
J. G. H . Stenerudh . Som biträden åt föreståndaren under året tj änst-
gjorde förutom Stenerudh överpostexpeditören N . Ingegerd H olmberg.
U nder tiden 1 augusti 3 o november var Stenerudh tj änstledig för
språkstudier i utlandet och som vikar ie för honom tj änstgjorde kontrol-
lören G. E . Sundman, trafikavdelningen.

Museets filatelistiska bibliotek sköttes liksom tidigare av direktören
N . Strandell med biträde av direktören V . Org. F rån början av september
förordnades kontorsbiträdet E . Margareta H indolff, intendentsavdel-
n ingen, som kontorist för utskr ivning av stenciler t ill en handbok över
monogra fier m. m. i det f ilatelist iska biblioteket .
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K ontorsbiträdet Br itt-Karin M . Burman, f. Östman, bankavdel-
ningen, biträdde Strandell vid ommontering av utländska fr imärken,
renskrev fr ån museet utgående skr ivelser samt biträdde i övr igt med
olika göromål. F rån mitten av augusti t ill börj an av december anlitades
postbiträdet U lla M . W idlund dels som vikar ie under sjukledigheter,
dels ock som förstärkning.

Brevbäraren H. E. Anden, Stockh olm 6, tj ins tgjorde som vakt -
mästare i museet . De t ider museet var öppet för allmänheten anlitades
dessutom extra per sonal för vakthållning : fem personer på vardagar
och sex på söndagar .

Museets ordinar ie städerskor voro fröken E lsa O lsson och fr u
E lsa Sjöblom.

Fas tighet och lokaler.

Rummet två trappor upp i museet med interiör av ett postkontor
frän mitt en av 18oo-talet har byggt s om. E n vägg utan för interiören
med fönster i och tegelpannor på har borttagits, så att rummet i sin
helhet nu kan disponeras ö r postkont orsinteri ören . I detta rum har även
satts in en t idstypisk kakelugn. I fi lm-och föreläsningsrummet en trappa
upp har lj udisolerande plattor satts upp på en vägg för att förbätt ra
akust iken i rummet, vilket var av betydelse sär skilt vid lj ud film före-
visningar . Å nedre botten har i ett rum utan dagslj usbelysning satts upp
en fast inr edning av trä och glas ( väggmontrer ) , vilken levererats av
snicker ifirman E . Lindgren, Stockholm. R itningarna t ill denna inr edning
ha uppgjor ts av arki tekt erna L. -E . Lallerstedt och L. Billgren. Arbeten
med bort tagandet av en vägg mellan tva rum  ä n.  b. för beredande av
plats ät en äldre järnvägspostvagn päbörjades i decembe r mä nad.

Beträffande hallen en trappa upp hade museets föreståndare
t idigare föreslagit , att den skulle byggas om. Det första förslaget t ill
ombyggnad, som uppgjorts av arkitekten L. -E . Laller stedt, var mycket
tilltalande men ansägs av postmuseinämnden för dyrbart att genomföra.
Arkitekten fick därf ör i uppdrag att utarbeta nytt förslag.

I v entarier.

E n flyt tbar skärm har anskaffats för filmrummet för att avskärma
fiimapparaten. Skärmen är även ljudisolerande. T ill den s. k. Dorotea-
plogen har anskaffats ett nytt monterbord fr ån Östermalms Snicker i-
verkstad. Maskiner iet i den stora montern med den rörl iga modellen av
en bildiligens har reparerats av Ingenjörsfirman S . R egnholm, L idingö.
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H istoriska samlingarna.

Arbeten med iordningställande av ått a rum ä nedre botten i P ost-
museum för museets svenska histor iska samlingar har pågått med längre
eller kortare uppehäll sedan 1946. Av ätskilliga anledningar ha sj u rum
först i november 1952 blivit helt ordnade och t illgängliga för allmän-
heten. T vå rum av de åtta skall enligt Generalpoststyrelsens beslut genom
borttagande av en mellanvägg sammanslås t ill ett , för beredande av
utrymme för en ä ldre järnvägspostvagn, som trafikerat linj en Stens-
torp- H jo.

Om man går genom en dör r längst fram till vänster i stora salen
å nedre botten, kommer man först in i ett av två rum, där j ärnvägs-
postvagnen efter sammanslagningen skall placeras. I det ta rum f inns en
äldre öppen spis. N ästa rum innehåller föremål använda ä postanstalter,
som t . ex . en äldre postdisk och två gamla kassakistor, vilket allt får
utställas på annat håll, när de två rummen slagits ihop t ill ett .

F öljande rum inrymmer ett väggfast stort skåp med åtta post-
uniformer. T re av dessa ha ej t idigare utställts, nämligen en paraduni-
form för postmästare fr ån 18oo-talets börj an, en uniform för båtsman
a postängfartyg pa 1830-talet och en uni form  för  svensk brevbärar e i
H amburg pa 1840-talet. H är ut ställes även olika typer av posthorn,
pistoler och sablar, som landsvägspostiljoner i gångna t ider var it ut-
rustade med. I nästa rum exponeras modeller av posthus, brevlådor och
postskyltar . Intill detta senare rum ligger det i det föregående under
rubriken "F astighet och lokaler" omnämnda rummet utan dagslj usbelys-
ning. H är utställes brevtaxor, förordningar om brevbefordran, brev
fr ån flera århundraden och bilder över brevskr ivning och brevläsning.
E tt i en vägg inbyggt skåp innehåller skrivställ och annan skr ivmater iel.
Det därpå följande rummet är ägnat ät f rimärkstillverkning. En fr i-
märkstryckpress av amerikansk t illverkning, den s. k. St ickney-pressen,
med vilken 1920 1938 alla svenska frimärken trycktes, är uppställd
här . I samma rum vi sas en per forer ingsmaskin för fr imärken, tryck-
mater iel för äldre fr imärken och ett fotomontage över postverkets nu-
varande fr imärkst illverkning. I nästa rum utställes frankostämplings-
maskiner, brevstämplingsmaskiner och frimä rksautomater. A en vägg i
samma rum har konstnären Anders Beckman ut fört en abstrakt målning.
Det sista rummet inrymmer inga museiföremål. Men på en vägg fr am-
ställes i färg såsom en fr amtidsvision en postrakets färd fr ån Stockholm
till N ew York.
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Frimärkstry ckp ress och montrerna try ckma teriel till äldre svenska f rankotecken.

Brevstämp lingsmaskiner och f rankostämp lingsmaskiner.

d väggen mdlning av A nders Beckman.



F öreningen F ostmusei Vänner har skänkt P ostmuseum en jord-
glob, som kan upplysas inifrån. Det är avsett , att globen skall monteras
upp vid en vägg i det första rummet av den utländska fr imärksavdel-
nmngen.

P arad unif orm f ör p ostmä stare pd 182o-talet och unif orm f or d tsma n

d p ost@ngf art yg pd 183 o-talet.

Doktor innan E va Kempe har för museets räkning bekostat en tor -
storad kopia i olja av ett porträtt över löj tnant Curry Gabri el T reffen-
berg, som 1823 föreslog in förande i Sver ige av portostämplat brev-
papper.

P å Stockholms stads bokaukt ionskammare inköpte museet några
gamla exemplar av P ostt idningen, bl. a . ett nummer av denna t idning
frän 1645, det år då denna tidning för första gången utkom. Så gamla
exemplar av Postt idningen äro ytt er st sällsynta .
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Samlingen av modeller har utökats med en modell av en svensk
hästdiligens frän 1830-talet. Denna modell, som placera ts i en monter
bland de h istor iska samlingarna på nedre botten, har för P ostmusei
räkning tillverkats av ingenjörsfirman S. Regnholm.

» Brevet under boo är.»

Såsom redan nämnts har det rum två trappor upp där ett post-
kontor fr ån mitten av 18oo-talet är inr ymt byggts om. H är igenom har
denna inter iör kunnat ordnas på ett t revligare sätt . Bl. a . har , som
tidigare nämnts, en t idstypisk kakelugn, som P ostmuseum erhållit i
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deposition från Stadsmuseet, murats upp i rummet t ill höger invid dör r-
öppningen. V idare har i detta rum satts upp en mindre kristallkrona,
som P ostmuseum inköpt.

Museets föreståndare hade föreslagit , att två moderna postkassor
( där bl. a . museet besökande skolbarn skulle kunna undervisas i enklare
postgöromål) skulle förläggas t ill hörnrummet bortom utländska avdel-
ningen. P ostmuseinämnden ansåg det lämpligare att dessa kassor in-
reddes i en del av det rum, i vilket nu utställes utländska postuniformer
m. m. Arkitekt L. -E . Laller stedt fick sedan av över intendenten i uppdrag
att upprätta r itningar och kostnadsförslag för er forderliga omändrings-
arbeten .

Frankoteckenssaml ingarna.

Direktör N ils Strandell har under året med biträde av direktör
V . Org, överpostexpeditör Ingegerd H olmberg och kontorsbiträdet Br itt
Burman ordnat om P ostmusei samlingar av fr imärken från följ ande
länder : K roatien, Kyrkostaten, Lettland, L iechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Lubeck, Malta , Marienwe rder, Mecklenburg-Schweri n, Mecklen-
burg-Strelitz och Mellersta L itauen. Strandell har även för fattat be-
skr ivande tex ter t ill dessa fr imärken.

Det i r edogörelsen för är 1951 omtalade arbetet med förtecknand et
av museets fr imärkssamlingar avslutades och alla dessa samlingar över-
lämnades fr ån intendenten t ill överpostexpeditö ren. F örteckningarna
utskrevos i fyra exemplar, av vilka intendenten, byråsekreteraren och
överpostexpeditören f ingo var sit t. Det fj ärde ex emplaret överlämnades
t ill över intendenten.

Museets föreståndare t illställde P ostmuseinämnden en promemoria
med förslag beträffande exponeringen av museets fr imärkssamlingar .

T vå värdefulla donationer av fr imärken har P ostmuseum under
året mottagit från konsul Fredrik Benzinger . Den första donationen
innehöll utkast, teckningar och provtryck t ill Oscar II fr imärkena och
den andra liknande material t ill de första Gustaf V fr imärkena.

Filatelistiska biblioteket.

E nligt Generalpoststyrel sens beslut den 11 juli 1952 skulle den
av direktör V . Org utarbetade katalogen över monografierna i det fila-
telistiska biblioteket mångfaldigas genom stencilering i 1oo exemplar .
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Såsom under rubriken "P ersonal" redan nämnts påbörjades utskriv-
ningen av stenciler i börj an av september månad. Arbetet med stencil-
skr ivningen beräknades pågå året ut.

S tudieresor.

M useets föreständare före tog pa uppdrag av Generalpoststyrelsea
en resa t ill Nederländerna under tid en 25 j uni3 juli för att deltaga i
firandet av de nederländska fr imä rkenas 1oo-ärsj ubil eum i U trecht och
för att studera en där anordnad internat ionell fr imärksutställning.

Byr åsekreterare G. Stenerudh vistades med bidrag av postmedel
under t iden august i- november i F rankrike för språkstudier .

S amma nkoms ter och f örcdrag i mu seet.

F öreningen P ostmusei Yänner hade sitt år ssammanträde i museet
den 1 1 mars. Direktör Strandell höll föredrag beledsagat av lj usbilder
om T ur kiets fr imärken.

Den 17 mars hade f ilatelist föreningen F r imärks-Samlaren sam-
mankomst i museet, varvid direktör Stranclell höll ett föredrag.

Ut ställningar.

1 . I P o s t m u s e u m.

U nder t iden 7 16 novembe r anordnade Sveriges Fi latelist-F öre-
ning i Stockholm i samarbete med Postmuseum en utställning benämnd
"P oststämpeln genom fyra sekler " . I denna utställning, som var elen
första i sitt slag i Norden, cleltogo förutom P ostmuseum även post-
museerna i K öpenhamn, Oslo och H aag, det schweiziska postverket samt
flera enskilda utställare både inom och utom landet.

T illfälligt har visats konsul F redr ik Benzingers donationer av
Oscar II fr imärken och de första Gusta f V fr imärkena.

P ostens konst förening i Stockholm hade utställningar i museet av
mäleri, skulptur och gra fik 1o 18 maj och 25 oktober2 november.

2 . I v i I k a P o s t m u s e u m d e 1t a g i t .

P ostmuseum har under året deltagit i följ ande utställningar, näm-
ligen, inom landet, H allsbergs köpings fr it idsnämnds hobbyutställning
18 23 februari, Sver iges F ilatelist-Förenings ung domssecktions i Malmö
fr imärksutställning 5 1o apri l, K ultur- och Industr imässan i Borlänge
4 27 juli, och i utlandet , internationella fr imärksutställningar i Luxem-

20



burg " C E NT ILU X") 24 mai 4 juni och Ut recht (" IT E P ") 28 j uni-
6 juli samt T roms F ilatelistklubbs fr imärksutställning i T romsö
(" NO-SKA-F IL 1952") den 27 30 august i.

U nder de år P . L. G. H eur gren varit föreståndare för P ostmuseum
ha 24 utställnin gar hållits i museet. U nder H eur grens tid har vidare
museet inom landet deltagit i 36 f rimä rksutställningar och 30 andra
utställningar samt utom landet i 2o frimärksutställningar.

Sedan är 1945 har P ostens konst förening varje år ha ft två konst-
utställningar i P ostmuseum.

M useivisningar f ör sk olbarn f rån S tockholms f olkskolor.

Liksom under närmast föregående år har P ostmuseum besökts av
elever vid Stockholms folkskolor (f emte klassen ) under vår- och höst-
terminen i samband med museiundervisningen vid nämnda skolor.
Antalet barn uppgick under vårterminen ti ll 2.8 17 och under höstter-
minen 2.228 st.

H ela antalet besökande under äret var 13.266.
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