
PO ST MU SEUM U N DER 19 55

Postm useinämnden

Ledamöter av Postmuseinämnden: överintendenten N .-F. G. Antoni,
ordförande, intendent en B. S. Bengtsson, tekn. lie. R .-B. Eklund (1/7- -
31/ 12), f. postdirektören E. G. Lannge (1/ 1- 30/6), fil. dr. G. Men-
zinsky, intendenten J. G. H . Stenerudh, sekreterare, och byräsekrete-
raren K. H. Wicksell.

Under året har hållits t re sammant räden. Arbetet inom nämnden har
till stor del rört sig om frågor i samband med de ombyggnads- och ny-
ordningsarbeten, vilka hela å ret pågått inom museet . Med anledning
av museets förestäende 50-ärsjubileum i december 1956 har diskuterats
fr ågan om utgivandet av en jubileumsskrift. Slutligen kan meddelas att
nämnden tillstyrkt et t förslag om att t ill olika, icke-postala insti tutioner
och sammanslutningar mot ersättning upplåta lokaler i museet för ut-
ställ ni ngar.

Postdirektören Lannge, init iat ivtagare till och grundare av Post-
museum, kvarstod, på egen begäran, såsom ledamot av Postmuseinämn-
den endast t . o. m. utgången av juni. H an bevistade sit t sista samman-
t räde den 27 nämnda månad, varvid ordföranden med några kort a ord
belyste hans energiska och självuppoff rande arbete under ett SO-tal år
för Postmuseum. Lannge avled den 24 juli.

Personal

Museets föreståndare var intendenten J. G. H . Steneru dh. Som ama-
nuens v id den historiska avdelningen tjänstgjorde fil. kand. Skans N. T.
N ilsson och som föreståndarens närmaste bit räde inom den filatelist iska
avdelningen överpostexpeditören  N .  Ingegerd H olmberg.

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

Kontorsbit räde var Britt -Karin Burman, f. Ostman, ord inarie vakt-
mästare expeditionsvakten H . E. Anden, som emellertid fr. o. m. den
1 juni uppehållit annan tjänst i Generalpoststyrelsen. O rdinarie stä-
derskor voro fröken Elsa Olsson och fr u Elsa Sjöblom.
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U nder året uppehöll förste postexpeditö ren M ajken Cederberg-O lsson
en t illfäll ig överpostexpeditörstjänst vid museet . H on bit rädde vid olika
arbeten i samband med nyordnandet av en del samlingar inom den
historiska avdelningen. Förutom posthistoriska ut redningar i anslutning
härt ill har Cederberg-O lsson gjort översät tningar t ill och f rän f räm-
mande sp råk, regist rerat och ordnat material fr ån förra ärets fot otäv-
ling och insamlingen av " Postminnen" m. m.

Brevb äraren K . Y. H ellst röm, Stockholm 6, uppehöll en t illfällig
expeditionsvaktsbefat tning. U tom fotografering för museet , f rämst för
det blivande kort regist ret över museets föremälsbeständ, fullgjorde
H ellst röm diverse fotograferingsuppdrag ät olika avdelningar inom
Generalpoststy relsen och för Postdirektionen i Stockholms dist rikt .

F . by råsek reteraren 0 . I. O lsen utförde besk rivningar t ill ovan-
nämnda kort register samt regist rerade och ordnade olika a rkivsam-
lingar.

Ext ra ordinarie kontorsbit rädet Birgitt a A . L. N yberg har bit rät t
v id ommonteringen av utl ändska fr imärken samt ut fört olika rensk riv-
ningsarbeten.

Ext ra ord inarie brevbäraren H . 0 . Insulander, Stockholms dist rikt ,
v ikarierade f r. o. m. 1 juni för expeditio nsvakten Anden.

Ext ra ordinarie reparatören P . W. Lindström bit rädde vaktmästaren
vid diverse göromål i samband med museets ombyggnad, rengjorde fr i-
märken och ombesörjde klippning och klist ring för museets klippark iv.

U nder museets öppethållande anlit ades ext ra personal för vakth äll-
ningen. E rsätt ning utgick t ill vakterna med kr. 3: 50 per t imme ä var-
dagar och k r. 5 : 00 per t imme å sön- och helgdagar.

Fastighet och lokaler

D e under 1954 påbörj ade ombyggnads- och reparat ionsarbetena full-

följdes under å ret .
Förutom i föregående årsredogörelse redov isade förändringar skedde

bl. a. följande i fr imärksvåningen :
I väggen mell an t rapphallen och "Andra svenska f rimärkssalen" , be-

lägen utmed Lilla N ygat an, insat tes t re stycken fasta mont rer. Genom
mont rerna får besökaren redan från hallen insyn i fr imärkssalen.

Ent ren t ill fri märksväningen sker genom det s. k . Ent rerummet, ti di-
gare et t litet uppackningsrum. Entre rummet har förset ts med en fast in-
redning, bestående av en disk, ut rust ad med sex förvaringlädor, samt
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en skärmvägg, på baksidan försedd med hyllor. Det är avsett att v id
exempelvis tillfälliga utställningar från disken försälja frimärken, bil-
jetter m. m.

Fran Entrerummet kommer besökaren in i det s. k . Receptionsrum-
met, tidigare " Gamla kuriosan" . H är har uppsatts en fast väggmonter,
visande de fr imärken, som tillhandahålles av Postverkets fr ankoteckens-
expedit ion för samlare.

Till vänster om Receptionsrummet ligger i fil de t re salarna för till-
fälliga utställningar, varpå följer filmsalen, den tidigare "L agerlöfs-
salen" . Detta rum har uppdelats i två hälfter längs den takbärande
balk, stödd av två pelare, som redan tidigare fanns. De två ut rymmena
skiljas åt genom ett draperi. Rumshalvan närmast Munkbrogatan är av-
sedd för filmvisningar, föredrag m. m. och här har placerats et t inner-
tak av akustikplattor,delvis perforerade för varmluft sinbläsning. Rums-
halvan inåt gården är reserverad för utställningsändamäl.

Det väggfasta skäpet för förvari ng av museets tvä Mauriti usfri -
märken har flyttats fr ån filmsalen till närmast angränsande fr i-
märkssal.

Den hit tills berörda delen av frimärksväningen En tre- och Recep-
t ionsrum samt utställnings- och filmsalarna - kan , om så önskas, göras
oberoende av museets tjuvlarmsanläggning genom en s. k . förbikoppl are.

I fr imärksvåningens båda salar utmed Lilla N ygatan, "Första och
Andra svenska salarn a" , inmonterades innertak av akustikplattor. I
innert aken in fälldes salarnas belysning.

De fr ilagda 1600-talsbjälkarna i "N ordenrummet" konserverades
av konservator S. D alen, som även konservera de fragment av 1600-tals-
väggmälning i föreständarens tjäinsterum.

I redogörelsen omnämnda fasta inredningsdetaljer ha ritats av arki-
tekt L.-E. Lallerstedts by rä.

Den nya personhissen i museet levererades och installerades av Gra-
ham Brothers AB.

H istoriska samlingarna

De historiska samlingarna 2 t rappor upp nyordnades helt under året .
I t rapphallen uppställdes en ny upplaga av museets gamla " norr-

landsmonter" , visande en rörlig bussdiligens i et t vint rigt norrländskt
landskap.

Det första utställningsrummet i våningsplanet upptages av Post-
kontorsinteriören 1850. Ut rymmesbrist har nödvändiggjort en inskränk-
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ning i möbleringen j i mfört med interiörens föregäende uppställnin g,
vilken dock i stort sett följ ts. En 1800-talsdörr med t illhörande foder
har insatt s i rummets bort re vägg och i dörren har inmonterats en post-
lucka, använd å postkontoret i H örby under senare hälften av 1800-
t alet .

Ett minnesrum har inr et ts ät genera lpostdirektör A. W. R oos. R oos'
tjänsterum fanns i m useifast igheten t ill å r 1875. I interiören har place-
rats de möbler f rän generalpostdirektör R oos' tjäns terum, som finns i
museets ägo, jämte Roos' port rätt i olja. I öv rigt har interiören komp-
lette rats med t idsenliga invent arier. P å rummets inre långvägg har upp-
sat ts sju pannåer med text , belysande olika sidor av R oos' postal a gär-
nmng.

D en gamla Postkontorsinteriören frä n 1900-talets början uppställdes
ut an annan förändring, jämfört med den t idigare uppställningen , än
vad som bet ingades av det ökade ut rymmet. K assadisken försågs med
avslutande tillsatser v id dess bägge kort ändar.

I D ioramarummet igensattes al la fönster utom et t mot Munkb ro-
gatan. D etta fönster försågs med en persien n. I rummet insatt es vägg-
fasta mont rer för de gamla dioramorna med modeller av olika post-
skjutsar och uppställdes museets fem modeller av järnvägspostvagnar
jämte den norrländska fo rsbätsmodellen. En väggfast skärm uppfördes
mot väggen gränsande ti ll 1900-talspostkontoret , och på skärmen upp-
mont erades t re fotografiska rep roduktioner av kartor över Sverige, ä
v ilka markerat s postföringslinjer och postanst alter i landet under åren
1850 resp . 1900 och 1955. T ill belysning av kartorna installerades i
taket 3 st . st rålkast are.

Postkontoret 1955 inreddes med dels en kassaexpedi t ion , dels ock
avdelningar för ankommande och avgående post. K assaexpedit ionen
ut rustades med en halv frontal disk med två kassaplatser. K assorna har
ut rust ats med journaler, blankett er och andra t illbehör, allmänhetens
sk rivpulpet med blanketter och sorteringsfacken med fingerade b rev
etc., allt för at t ge ett levand e intry ck ät interiören.

D e närmast följ ande t re utställningsrumm en ä r ägnade olika sidor av
den moderna svenska posten. Så har b revbärarens arbetsområde t ill-
delats et t rum, kassatjänstemannens ett annat och postgiro och postspar-
bank et t t redje. In redningsarbetena i dessa rum hann ej slutföras under
ä ret . Enahand a var förhällandet med väni ngsplanets sista utställnin gs-
rum, där de internationella post förbi ndelsern a skall belysas. P å ena
långväggen i dett a rum har emellert id en av konstnären Lennart R odhe
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ut förd replik i olja av hans väggmosaik i Ostersunds postkontor , " P aket
på löpande band" , uppsat ts. Målningen har skänkts av fr imärksutst äll-
ningen Stockholmia 55 och Föreningen Postmusei Vänner.

Som konstnärlig rådgivare v id inredningsarbetet har anlit ats art isten
M art in Gav ler.

Bildhuggaren K arl H ultst röms bronsbyst av d rottning K rist ina,
vilken t idigare varit placerad i allmänhetens avdelning på postkontoret
Stockholm 1, överflytt ades t ill museet och fick sin plats i hallen en
t rappa upp.

På Stockholms stads bokaukt ionskammare förvärvades bl. a . äld re
postkartor, äld re t ryck med postal anknytning och en del äld re original-
brev . Gravyrer och litografier med postala mot iv inköp tes i svenska och
utl ändska ant ikvariat .

U nder året genomfördes en insamling av postmannaminnen i form
av en tävling, varti ll postverket s samtliga pensionärer inbjöds deltaga
genom personlig inbjudan. T ävlingen samlade 198 deltagare, vilka sam-
manlagt insände 3798 sidor minnesanteckningar förutom ett stort antal
bilagor i form av fotografier, teckn ingar, äld re handlingar m. m.

Frank oteck enssamlingarna

D irek tör V. O rg har under året med bit räde av kontorsbit rädet Britt
Bur man ordnat om fr imärkssamlingarna från följande länder : T yskland,
U k raina, Ungern, Vat ikanstaten, Västuk raina, Västungern, W iirtt em-
berg, O sterr ike, Ost rumelien och O vre Schlesien. Di rektör N. St rand ell
har förfat tat besk rivande texter t ill dessa samlingar.

Med bit räde av kontorsbit rädet Birgit ta A. L. N yberg har di rektör
O rg under å ret omordnat fr imärkssamlingar från 40 länder i Afr ika -
R hodesia t. o. m. O vre Volta och v idare från 13 länder i N ord-
amerika Amerikas förenta stater t .o.m. St . P ierre et Miquelon. Art isten
G . Westenb erg har förset t albumbladen för dessa länder med texter.

O mmonteringen av samlingarna fr ån Cent ral- och Sydamerika har

päbörj ats.

Lit teratur

Som nr 30 i sen en Meddelanden från Postmuseum utkom t ill det
svenska fr imärkets hundraårsjubileum en engelsk upp laga av O lsson-
Benzingers Svenska Postverkets F rank ote cken, D el 1 a. Boken bär på
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engelska t iteln Skil ling Banco Stamps of Coat of A rms Type. O ver-
sätt ningen t ill engelska ut fördes av civilingenjören Eric H allar, West
Englewood, N. J., U . S. A.

Filatelistiska bibliotek et

Ant alet besökande i biblioteket var 279. För hemlån rek virerades 318
böcker. Motsvarande siff ror föregående år voro 338 resp . 299.

P å grund av museets ombyggnad hölls biblioteket stängt t . o. m. den
13 april.

Tjänsteresor

M useets föreständare företog un der äret tj i nsteresor t ill ol ika orter
i samband med filatelist iska utställningar, för att håll a föred rag i olika
ämnen och slutl igen för att v id olika postmästarmöten föreläsa om
museet.

Utställ ingar

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

I samband med Stockholmia 55 anordnades en utställning " Svenskt
f ri märkst ryck 1855 1955" , där ett ur val av svensk t frimä rkst ryck-
materiel v isades. U nder t iden 1- 10 juli var utst ällningen öppen dag-
ligen kl. 12- 18, och regelbunden bussfö rbindelse uppehölls mellan
museet och Stockholmia 55 i Liljevalchs konsthall.

En utställning av gamla julkort , " God helg t illönskar . . . " , pågick
den 3- 23 decemb er, varvid Föreningen R ädda Barnen medverkade
med försäljning av sina julkort .

Postens konstförening i Stockholm hade i museet utställningar av
måleri, skulptur och grafik, dels den 9- 15 maj och dels den 14 20
november.

2. I v i l k a P o s t rn u s e u rn d e l t a g i t

Inom landet :
En N ordisk fr imärksutställning, arrangerad av M almöavdelningen

av Sveriges Filatelist-Förening 29 januari 6 februari .

148



En fr imärksutställning i Karlstads Museum 27 ap ril 15 maj.
J ubileumsutställningen "Stockholmia 55° 11 0 juli.
Göteborgs Filatelistförenings utstäl l ning "F rimärket 100 är" 29 0kto -

ber 6 november.
K rist ianstads filatelistklubbs fr imärksutställning 3- 7 november.
I utl andet :
"N orwex", jubileumsutställning i Oslo 4 12 juni.
N ord-Skandinaviska Frimärksutställningen "O ulex" , Uleåborg 2- 4

september.
Westeuropäische Postwert zeichenausstellung "Westropa" , D usseldorf

14- 18 september.
Exposition Philate lique aN antes 14 18 oktober.
" J ulemerket 50 år" Oslo 13 november.
Kunstenaars Ontwerpen Postzegels 15 december 1955- 15 januari

1956.

Sammank omster och f öredrag i museet

Föreningen Postmusei Vänner hade sitt å rsmöte i museet den 29 mars.
Förre postdirektören i kinesiska postverket E. N ordst röm höll et t före-
drag betitlat "N ågra minnen fr ån Kina i seklets början" och direktören
N. St randell kåserade om det engelska fr imärkets 10 -ärsjubileum.

I samband med utställningen Stockholmia 55 arrangerade Postmusei
Vänner en sammankomst i museet den 6 juli för omkring 400 in- och
utl ändska gäster. H älsningsanförandet hölls av föreningens ordförande,
envoyen Christian Gunt her, och ti ll underhällningen medverkade Post-
fl ickorna och D alaföreningens folkdanslag.

Frimärksklubben  C. G. T. ano rdnade under hösten en föredragsserie
för sina medlemmar i museet. Slutl igen har olika föreningar under å ret
haft sammankomster i museet , varvid någon av museets tjänstemän hål-
lit föredrag i filatelistiska eller posthistoriska ämnen.

Öppethållande

Museet hölls öppet för allmänheten söndagar och helgfr ia onsdagar
kl. 13- 15 samt helgfria torsdagar kl. 19- 21. Fr. o. m. den 15 sep-
tember utst räcktes torsdagarnas öppethållande till 3 timm ar, varvid
under den första t immen, kl . 18- 19, särskilda p rogram för skolungdom
arrangerades.
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Museets filatelist iska bibliotek var för allmänheten ti llgäng ligt ä ons-
dagar kl. 13- 15 samt, med undantag av sommarmånaderna juni-
augusti , ä torsdagar kl. 19- 21. P å grund av museet s ombyggnad var

biblioteket st ängt t . o. m. den 13 april.

A ntal besökande under äret :

j anuar1 567 juli . . . . . . . . . 1.918

februari . . . . . 1.498 august1 . . . . . . 331

mars . . . . . . . . 910 september . . . 463

apri l . . . . . . . . 675 ok tober . . . . . 901

may . . . . . . . . . 412 november 1.594

Jun1 . . . . . . . . 379 december 1.630

eller sammanlagt 11.278.

A ntal besökande åren 1946- 19 5 5:

1946 . . . . . . 16.346 1951 .. . . .. 20.540

1947 . . . . . . 6.925 1952 . . . . . . 13.266

1948 . . . . . . 8.682 1953 . . . . . . 10.501

1949 . . . . . . 10.514 1954 . . . . . . 9.830

1950 . . . . . . 9.960 1955 . . . . . . 11.278
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