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Postmuseum under 1954.

Postmuseini mnden.

Ledamöter av Postmuseinämnden : överintendenten N .-F. G. Antoni,
ordförande, intendenten B. S. Bengtsson, f. postdirektören E. G. Lannge,
fil. dr. G. Menzinsky, intendente n J. G. H . Stenerudh, sekreterare,
samt byråsekreteraren K. H . Wicksell. Un der året har hållits fem
sammanträden, varvid nämnden huvudsakligen haft att ta ställning
till olika frågor angående de under året påbörjade reparations- och
ombyggnadsarbetena inom museet (se nedan under Fastighet och loka-
ler). Bland öv riga · inom nämnden handlagda ärenden kan nämnas
frågan om flyt tandet av et t äldre postkontor ti ll Skansen. En särskild
kommitte har ti llsat ts för fr ägans vidare ut redande. Slutligen har ti ll
Kungl. Generalpoststyrelsen ingivits förslag om anordnandet av en
insamling av "postmannaminnen" bland postverkets pensionärer.

Personal.

Föreståndare för museet var intendenten J. G. H . Stenerudh.
Vid årsskiftet infördes den förändringen i museets personalorganisa-

t ion at t byräsekreterartjänsten ersatte s med en amanuensbefattning.
Den senare uppehölls under året av fil. kand. Skans N. T. N ilsson.
Under en övergängsperiod i början av året tj änstgjorde kont rollören
G. E. Sundman inom den historiska avdelningen. Som närmaste bit räde
ät föreständaren inom den filatelist iska avdelningen tjänstgjorde över-
postexpeditören N . Ingegerd H olmberg.

Det filatelistiska biblioteket sköttes av direktören N . Strandell med
bit räde av direktören V. O rg.

Kontorsbiträdet Britt-Karin Burman, f. Ostman, bit rädde huvud-
sakligen vid ommontering av utl ändska frimärken.

Som vaktmästare tjänstgjorde expeditionsvakten H . E. Anden.
Museets ordinarie städerskor voro fröken Elsa Olsson och fru Elsa

Sjöblom.
Från den 29 augusti tjänstgjorde vid museet förste postexpeditören

Majken Cederberg-Olsson och bit rädde vid allehanda arbeten inför
omordnandet av en del av museets avdelningar. Som fr ämsta arbets-
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uppgift hade Cederberg-Olsson upp rättandet av kartor, avsedda att
belysa den postala t rafikens utveckling under de senaste hundra åren.

Arbetet med beskrivning och fotografering av föremälen i museet
för uppläggandet av et t kort register fort satte under året. För fotogra-
feringen anlit ades brevbäraren K. Y. H ellst röm, Stockholm 6, som
uppehöll en tillfällig expedit ionsvaktsbefattning vid museet . Beskriv-
ningarna ut fördes av f. byråsekreteraren 0 . I. O lsen, vilken tjänstgjorde
vid museet fr . o. m. den 22 februari. Förutom nämnda beskrivningar
utförde Olsen regist rering och uppordning av diverse olika samlingar,
bl. a. inom museets arkiv.

Extra ordinarie kontorsbit rädet Birgitta A. L. N yberg har bit rätt
vid ommonteringen av utl ändska fr imärken och dessutom ut fört olika
renskrivningsarbeten.

Extra ordinarie reparatören P . W. Lindström har sedan den 11 maj
tjänstgjort vid museet . Lindström har varit vaktmästaren behjälplig
vid olika flyttningsarbeten m. m., betingade av museets ombyggnad,
varjämte även han har bit rätt v id ommonteringen av utl ändska fr i-
märken.

U nder museets öppethållande anlitades ext ra personal för vakthäll-
ningen, int ill ombyggnadens påbörjande i oktober fem personer på
vardagar och sex på söndagar. Sedan vissa avdelningar måst stängas
på grund av ändringsarbetena inom museibyggnaden har vaktstyrkan
nedskurits sä att den vid årets slut omfatt ade endast fyra personer.
Ersättning utgick till vakterna med 7 kronor å vardagar och 10 k ronor
ä sön- och helgdagar.

Fastighet och lokaler.

Den 4 oktober påbörjades i museilokalerna omfattande ombyggnads-
och reparationsarbeten, fr ämst berörande våningen två t rappor upp.
I ombyggnaden ingår även installerandet av en personhiss. Byggnads-
ent rep renör är Bröderna Wiklunds Byggnads AB och ent reprenör för
värme och sanitet AB P . A. Sjögren. Elekt riska installat ioner samt
mälningsarbeten omhänderhas av postverk ets verk stad. Ventilations-
arbeten ut föras av Ventilationsservice.

Ombyggnaden i våningen två t rappor upp avser att möjliggöra
besökarnas cirkulation i våningen. På bild 1 angivna rum 203 och
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Bild 1. Plan över rummen i v än in gen 2_tr. uPp.

207- 215 bli ut ställningslokaler, i vilka planeras ge allmänheten en
närmare bild av svenska postverkets utveckling under de sista 100 åren.
Besökaren int räder via t rapphallen (201) i rum 203 och kommer sedan
till hallen igen via rum 215. Expedit ions- och arkivlokaler förläggas i
rummen 216- 226.

I samband med omläggning av golven i rummen 216- 218 blottades
gamla målade bjälkar från 1600-talets mitt . D essa bjälkar frilades i
rummen 216 och 217 - de kommer således att vara synliga som tak-
bjälkar i det underliggande rummet .

I öv riga våningsplan har byggnadsarbetena huvudsakligen varit be-
tingade av hissinstallationen. H issen skall gå från bottenvåningens
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t rapphall till våningen t re t rappor upp. H isschaktet färdiggöts under
året .

I frimärksvåningen en t rappa upp igensat tes dörren mellan t rapp-
hallen och den s. k. stora svenska salen, vilken ligger till höger då man
kommer upp i hallen. Väggen mellan nämnda rum genombröts med t re
rektangulära hål, vari skall placeras glasmontrer. Ingången till fr i-
märkssamlingarna blir genom kvarvarande dörren rakt fr am till vänster
i t rapphallen.

Et t badrum har installerats i portvaktslägenheten i våningen t re
t rappor upp.

I vindsvåningen fyra trappor upp har et t rum för hissmaskineriet
murats upp.

I samband med arbetena för indragning av varmvatten till port-
vaktens väning har även förarb eten utförts för att bereda tillgäng ti ll
varmvatten i städcentralen i bottenvåningen, i lunchrummet och i toa-
lett erna en och två t rappor upp.

Under ä ret har till sist rummet med järnvägspostkupen i bot ten-
väni n gen slutgilti gt färdigställts. Framför vagnen har uppb yggts en
platt form i nivå med vagnens fotsteg. Till denna plattform leder t rapp-
steg fr ån uniformsrummet och från stora ut ställningshallen. Såväl
platt formen som rummets väggar och tak har målats mörka. Belys-
ningen har arrangerats med två mot vagnen riktade st rålkastare, var-

Bild 2.
Fran riv ningsarbetena i Postmuseum vintern

1954 1955.
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Bild 3.
Fran riv ningsarbetena i Postmuseum v inter

1954- 1955.

jämte det inre av vagnen upplyses av lysämnesrör, fästade på utsidan
av vagnens bort re takfönster. Arrangemanget är avsett att ge bet rak-
taren en vision av den i natten rullande postvagnen.

Inv entarier.

En Grundig bandinspelningsapparat med tillbehör har anskaffats för
upptagning och arkivering av olika radioprogram med postal anknyt-
ning, intervjuer med äldre post funktionärer etc.

H istoriska samlingarna.

J ärn vägspostv agnen frän linjen Stenstorp- H jo har renoverats av
personal från Statens J ärnvägars verkstäder. Vagnen har förset ts med
fullständig inredning försändelser, blankett er samt behövliga inven-
tarier avsedd att ge en bild av en fungerande postkupe vid sekel-
skift et .

I av delningen för frimärksfr amställning har av personal från post-
verkets frimärkstryckeri iordningställts en boktryckspress, t illv erkad
av H opkinson & Cope i London år 1854. U nder senare delen av den
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Bild 4. Interior av en p ostk up e v id
sek elsk if tet . I Postmuseum .

tid, den varit i bruk, har den använts som perforeringsmaskin. (Se när-
mare lektor H . Olssons uppsats här nedan.)

I avdelningen "Maskinella hjälpmedel i post tjänsten" har t ill de
tidigare brevstämplingsmaskinerna fogats en maskin av märke Sylbe-
Pondorf.

På Stockholms stads bokauktionskammare har museet förvärvat bl. a.
äldre postkarto r, äldre t ryck med postal anknytning och en del äldre
originalbrev. Främst bland förvärven må nämnas et t t ryckt brev, till-
ställt A. Wechel, date rat Köthen 25 dee. 1631 och berörande postgången
under kriget efter slaget v id Leipzig. Gravyrer och litografier med
postala motiv har inköpts i svenska och utl ändska antikvariat.

Med tidningspressens bistand företogs i december mänad en insam-
ling av äldre helgkort, vykort osv. Resultatet blev en samling av
ungefär 5,000 kort .

En under å ret företagen landsomfatt ande insamling av fotografier
av poststationer, ej förenade med järnvägsstationer, result erade i att
museets fotosamling berikades med 1,241 fotografier fr ån 522 post-
stationer.

Arbetet med inventarieregist ret fotografering och beskrivning av
museets föremälsbeständ har under äret slutförts bet räffande expo-
nerade föremål, varjämte föremålen i vindsmagasinen beskrivits och
deras fotograferande päbörjat s.
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Frankoteckenssamlingarna.

U nder äret har saml ingarna berikat s med tvä donationer. Bank -
kassören I van Adler, Stockholm, skänkte fyra album, innehållande en
samling fr imärken fr ån Et iopien, omspännande tiden 1894- 1953.
Genom testament ariskt förordnande skänkte fr amlidne apotekaren
Axel Wigforss, Stockholm, 34 album, 49 samlingskartonger och 39
saml ingsböcker med stämplade svenska fr imärken och brevomslag.

Direktör  V.  O rg har under äret med biträ de av överpostexpeditör
Ingegerd H olmberg och kontorsbit rädet Brit t Burman ordnat om fr i-
märkssamlingarna fr ån följande länder: Rumänien, Ryssland, Saar-
området , Sachsen, Samos, San Marino, Sardinien, Schlesvig-H olstein,
Schweiz, Serbien, Sicilien, Slesvig (Plebiscit) , Slovakien, Spanien, Stor-
brit annien, Th urn & T axis, Tjeckoslovakien, Toskana, T rakien, T rieste
och Tur kiet. D irektör N. Stran dell har författat beskrivande texter till
dessa samlingar.

Med bit räde av kontorsbit rädet Birgitta A. L. N yberg har direktör
O rg under året ommonterat fr imärkssamlingar frän 83 länder i
Afrika Algeriet t . o. m. Reunion. Art isten G. Westenberg har försett
albumbladen för länderna Algeriet- Liberia med texter.

"Tvätt ning" av fr imärkssamlingarna från Amerika har under året
päbörjats. Detta arbete har utfö rts av reparatören P . W. Lin dström.

Filatelistiska biblioteket.

Antalet besökande i biblioteket var 338. För hemlån rekvirerades
299 bokverk. Motsvarande siff ror föregående år voro 492 resp. 308.

På grund av den pågående reparationen har det filatelistiska biblio-
teket icke varit t illgängligt för allmänheten fr. o. m. 1 november.

Under å ret har museet prenumererat på in- och utl ändska filatelis-
ti ska tidskrifter t ill et t sammanlagt belopp av 824 kronor 88 öre.
Lit teratur har inköpts till et t sammanlagt belopp av 1,255 kronor 88
öre, därav filatelistisk litt eratur för 576 kronor 60 öre.

Utstill ingar.

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

En ungersk fr imärksutställning var arrangerad i museet den 13- 21
november.

Under mellandagarna mellan jul och nyår visades " J ul- och nyårs-
kort från fars och farfars t id".
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Postens konst förening i Stockholm hade i museet utställningar av
måleri, skulptur och grafik, dels den 8 16 maj och dels den 29 novem-
ber 5 december.

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

Inom landet :
En uts tällning i samb and med N orrbottens Fi latelistförenings 20-ärs -

jubileum. Luleå . 26 maj .
K arl sk ron a Filatelistk lubb s utstäl lnin g. 5- 9 september.
F rimärksklubben C . G. T :s utställning " Frimärken vår hobby" .

Sto ckhol m. 5 10 oktober.
I N ässjömässan " Vi v isar" den 22 30 maj deltog museet med en

särskild historisk utställning.

I utl andet :
First International Exhibit ion Postage Stamp D esign. Philadelphia,

U. S. A. 17 feb ruari- 17 mars.
India Postage Stamp Centenary International Stamp Exhibit ion.

N ew D elhi, Indien. 1- 15 oktober.

Sammank omster och f öred rag i museet .

Föreningen Postmusei Vänner hade sit t å rssammant räde museet
den 23 m ars. D irektör N . Str andell höll et t föred rag om symboler på
J apans fr imärken.

U nder våren anordnades i samarbete med Avd. I av Svenska Post-
mannaförbundet fem museikvällar, t ill vilka samtl iga avdelningens
pensionärer i olika omgångar inbjöds. Vid sammankomsterna förekom
bl. a. visn ing av museet , film och et t posthisto riskt föred rag.

Öppethållande.

Museet hölls liksom tidigare öppet för allmänheten söndagar och
helgfr ia onsdagar k l. 13- 15 samt helgfria torsdagar kl. 19- 21.
Filatelist iska biblioteket hölls öppet onsdagar kl. 13- 15 samt torsdagar
kl. 19- 21 (ej juni- august i). F rån 1 november var biblioteket stängt
på grund av reparat ion.

Besök sf rek v ens.

Antalet besökande var under året 9,830. J ämfört med år 1953 inne-
bär det t a en minskning med 671 besökande. N edgången i publik-
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frekvensen har sin grund däri att vårt erminen 1953 var den sista, under
vilken ordinarie visningar för klasser från Stockholms stads folkskolor
ägde rum i Postmuseum. Dessa ordinarie visningar till förde år 1953
museet 3,027 besökande. För at t kompensera bort fallet av de ordinarie
skolklassvisningarna, anordnas sedan början av höstterminen 1954
varje söndag i museet pristävlingar, som särskilt riktar sig t ill skol-
ungdom.

Besöksf rekv ensen 1945 1954.

1945 7 391 1950 9 960
1946 16 346 1951 20 540
1947 6 925 1952 13 266
1948 8 682 1953 10 501
1949 10 514 1954 9 830
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