
PO ST MU SEU M U N D ER 19 56

Postmuseinämnden

Ledamöter av Postmuseinäm nden : överintendenten N. -F. G. Antoni,
ordförande, intendenten fil. dr B. S. Bengtsson, tekn. dr R. -B. Ekl und,
fil. dr G. Menzinsky, int endenten J. G. H . Stenerudh, sek reterare, och
byråsekreteraren K . H . Wicksell.

Under å ret har håll its t re sammanträden. Därvid har bl. a. följande
fr ågor behandlats: Museets 50-ärsjubileum den 15 december 1956.
Overlämnande til l museet av eventuellt förekommande skissmaterial
till nya fr imärken. Komplettering av museets generalsamling av ut-
ländska fr imärken. Inventering av föremål av posthistoriskt värde,
som kan finn as i olika kulturhistoriska museer, bygdemuseer och bygde-
gårdar runt om i landet . Slutl igen har nämnden, på särskild begäran
av Generalpoststyrelsens organisat ionsavdelnin g, avgivit en redogörelse
för de arbetsuppgifter nämnden anser vara av väsentl ig betydelse att
museet fullgör.

Personal

Museets föreståndare var intendenten J. G. H . Stenerudh . Vid den
historiska avdelningen tjänstgjorde som amanuens fil. k and. Skans N .
T. N ilsson och vid den filatelistiska avdelningen som föreståndarens
närmaste biträde överpostexpeditören N . Ingegerd H olmberg.

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

Som vaktmästare vid museet tjänstgjorde ext ra ordinarie brevbäraren
H .  0 .  Insulander till den 1 juni, brevbärarbit rädet R . Mathson t ill den
21 juli, expeditionsvakten G. H .-O. Carlsson till den 4 oktober, ext ra
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ordinarie brevbäraren A. V. E. Ni lsson till den 6 november och brev-
bäraren N . 0 . Svensson fr . o. m. samma datum.

Kontorsbit räde var Brit t-Karin Burman, f . Ostman.
O rdinarie städerskor voro fröken Elsa Olsson och fru Elsa Sjöblom.
U nder året uppehöll förste postexpeditören Majken Cederberg-Olsson

en t illfällig överpostexpeditörstjänst vid museet , dock icke under tiden
@l - la, d hon ätnjöt tjänstledighet för spräkstudier i England. Större
delen av året tjänstgjorde Cederberg-Olsson vid den historiska avdel-
ningen. Bl. a. innehade hon under den tid amanuensen - på grund av
vikariat för föreståndaren och semester icke uppehöll sin tjänst
förordnande att fullgöra honom åliggande uppgifter. U nder årets två
sista månader hade Cederberg-Olsson sin verksamhet förlagd till det
filatelistiska biblioteket.

Brevbäraren K. Y. H ellst röm, Stockholm 6, uppehöll en till fällig
expeditionsvaktsbefattning un der tiden 1 / 1 - 3 1 / 10 samt en t illfällig
postiljonsbefatt ning i Ca 11 under återstående del av året . H an full-
gjorde foto graferingsuppdrag, f rämst åt museet , men även åt olika av-
delningar inom Generalpoststy relsen. Åt museet färdigställde H ellst röm
det mesta av det fotomaterial, som kommer att ingå i en ny vägled-
ning för besökande i Postmu seum.

Extra ordinarie kontorsbit rädet Birgitt a A. L. N yberg bit rädde vid
ommonteringen av utl ändska fr imärken samt ut förde olika rensk riv-
ningsarbeten.

Extra ordinarie reparatören P . W. Lindst röm rengjorde fr imärken,
ombesörjde klippning och klist ring för museets klipparkiv samt utförde
reparation av museiföremål.

Postiljonen P . 0 . L. N ilsson tjänstgjorde vid museet under hela å ret
med undantag för tiden 16- 31 april, ext ra ordinarie brevbäraren
Alice M. Bellsjö sedan den 9 januari och kontorsbit rädet Gurli Carlsson
under hela året . Carlsson sysslade huvudsakligen med det blivande
kort regist ret över museets föremälsbeständ, renskrivning av kort, sam-
manplockning av kort med foton m. m. Bellsjö och N ilsson arbetade
dels med kort regist ret , dels med en omordning av museets fotoarkiv.

Som ti llfäl lig förstärkning under kortare perioder tjänstgjorde vid
museet vidare ext ra ordinarie kontorsbit rädet Inga-Britt Ahnberg samt
brevbärarbit rädena H . S. Lindblom och S. Axelsson.

U nder museets öppethållande anlitades ext ra personal för vakthäll-
nmngen.
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H istorisk a sam lingarna

N yordnandet av de fyra sista rummen i de historiska samlingarna
2 t rappor upp slutfördes under året .

Brevb ärarens arbetsomrä de belyses i »Moderna posten I ». En läng
skärmvägg, upptagande texter, teckningar och två smärre dockor i
dioramalandskap, ger dels en återblick på brevbäringens historia, dels
olika aktuella stat ist iska uppgifter om brevbärarens arbete. Framför
denna vägg star en skyltdocka, iförd brevbä raruniform och med väska.
Tre montrer i rummet ger p rov på brev med dels riktig dels felakt ig
adressering och på skärmar i anslutning härtill ges anvisning om hur
försändelser bör adresseras.

Slutl igen berättas genom ett par typexempel om reklamationskonto-
rets arbete med ofullständigt eller felaktigt adresserade brev.

»Moderna posten I I » är ägnat kassaexpeditörens arbetsomräde. Vid
int rädet i rummet möts man av en plastiskt ut förd bild av en »post-
fröken» bakom sitt kassagaller. I en väggmonter visas de utensilier hon
behöver för sitt arbete - stämplar, journaler, kassask rin, blanketter
osv. På en rad skärmar berättas i text och bild om kassaarbetet (bl. a.
ges statistik från en normal kassavakt om 6 timmar) och om de möjlig-
heter kunden har att underlätt a för sig sitt besök »på posten». En skärm
ger upplysning om penningomsätt ningen under en månads t id vid 10 st
postanstalter runt om i landet . Siff rorna är utbytbara och uppgifterna
ändras kont inuerligt var t redje månad för att inte bli allt för töräldrade.

Innehällsmässigt har »Moderna posten I och I I» utfo rmats av byrä-
sekreterare Egon Jonsson vid Generalpoststyrelsens P ress- och informa-
t ionsavdelning.

»Moderna posten II I» redogör dels för postgirot och dels för post-
sparbanken. Girots avdelning ger i en monter anvisning om hur man
öppnar och använder ett postgirokonto och i anslutning härt ill visar
ett mont age av text, teckningar och foton en giroblankett s väg fr ån
utställaren t ill mottagaren. Bankens avdelning berätta r i t re montrer
bl. a. om lönsparande, sparklubbar och skolsparande, varjämte på två
stora skärmar görs reklam för postsparbankens verksamhet.

Innehållsligt har byråsek reterare H arry Wicksell vid Postsparban-
kens P ropagandaavdelning svarat för dett a rum.

I UPU-rummet har vid längväggen mitt emot den i föregäende ärs
redogörelse omnämnda repliken av »Paket i länga banor» uppbyggts
en skärmanordning i vars cent rum placerats en i stiliserad form utförd
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jordglob av metall , som kan fås att rotera med hjälp av en elekt risk
motor. På globen har markerats ett brevs väg fr ån Seskarö till Devon-
port på Tasmanien. En textplatt a på skärmen upp lyser bl. a. om be-
fordringstid och porto. En serie teckningar visar de olika transport-
medel som utnyttjas för brevets befordran. Runt globen har p lacerats
6 st dräktdockor, bärande brevbärar- och postiljonsuniformer frän
olika delar av världen.

Vid ena kort väggen i rummet visas i en monter UPU :s karta över
världens internationella postlinjer i y tplanet. Ovanför montern berättas
i text och fotomontage om UPU och dess verksamhet. I övrigt har
rummet inr et ts med en liten möbelgrupp .

Som konstnärlig rådgivare vid inr edningsarbetet har artisten Mart in
Gavler anlitats. Arbetena har huvudsak ligen utfört s av reklamfirman
K . G. Spennare.

På Stockholms stads bokauktionskammare förvärvades liksom under
föregående år bl. a. äldre postkartor, äldre t ryck med postal anknytning
och en del äldre originalbrev. Gravy rer och litografier med postala
motiv inköp tes i svenska och utl ändska ant ikvariat.

Den i föregående års redogörelse redovisade insamlingen av levnads-
besk rivningar av f. d. post funktionärer hade formen av en tävling.
Vid årets början var tävlingsjuryn klar med sin bedömning och p ri-
serna - fyra kontantp riser om sammanlagt 800 kronor samt 35 bok-
p riser till et t sammanlagt värde av 1 000 k ronor - fördelades. U r det
rikhaltiga materialet gjordes ett urval på 16 berättelser, vilka i delvis
förkortad form sammanställdes till den volym, vilken under t iteln
sPostman minns» utgavs av Föreningen Postmusei Vänner som nr 32 i
serien Meddelanden frän Postmuseum. Redaktör för boken var förre
överdirek tören Gunnar Lager.

Frank oteck enssamlingarna

Under året har företagits nymonteringar av fr imärkssamlingarna
fr ån följande länder : Centralamerika : Barbados- Mart inique, 551
albumblad med 5 101 märken. Sydamerika : Bolivia- Inini, 468 album-
blad med 3 664 märken. Australien : Aitutaki Wallis och Futuna-
öarna, 368 albumblad med 3 280 märken. Antarktis: K ing Edward VII
Land och Victoria Land, 2 albumblad med 3 märken. Komplett erande
monteringar har företagits av samlingarna fr ån : Europa : Danmark-
N orge, 192 albumblad med 1 246 märken. Afrika : Algeriet- N jassa-
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land, 51 albumblad med 432 märken. N ordamerika : Amerikas förenta
stater, Canada och Förenta N ationerna, 9 albumblad med 54 märken.
Sammanlagt har således företagits nymonteringar eller kompletterande
monteringar av 1 641 albumblad med 13 780 fr imärken. Fö r de saknade
märkena har ut räknats och reserverats plats på albumbladen och s. k .
mankolistor upp rättats. I förekommande fall har samlingarna komplet-
terats med märken ur d'O rchimonts donationssamlingar.

Monteringsarbetet har lett s av direktör V . O rg, vilken även upp rätt at
man k olistorna. Monteringarn a har utförts av kontorsbit rädet Brit t
Burman och kontorsbit rädet Birgitta A. L. N yberg. Direktör N ils
Strandell och tf överpostexpeditör Majken Cederberg-Olsson har för-
fattat beskrivande texter t ill de europeiska samlingarna. Art isten G.
Westenberg har försett albumbladen för samlingarna med utomeuro-
peiska fr imärken med texter.

Filatelistiska bibliotek et

Antalet besökande i biblioteket var 482. För hemlån rekvirerades
368 böcker. Motsvarande siff ror föregående år var 279 resp. 318.

Under året har museet p renumererat på in- och utl ändska filatelis-
tiska tidsk rift er till ett sammanlagt belopp av 784 k ronor 38 öre.
Litteratur har inköpts till ett sammanlagt belopp av 1 747 k ronor
77 6re, därav filatelist isk litteratur för 1 342 k ronor 27 öre.

U tställningar

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

I samband med utgivandet av de s. k . N orden-fr imärkena den 30
oktober anordnade museet i samarbete med Föreningen N orden en
utställning, belysande t illkomsten av de aktuella fr imärkena, det nor-
diska postala samarbetet och Föreningen N ordens verksamhet . U tställ-
ningen var öppen dagligen t . o. m. den 4 november. Under öppethållan-
det skedde non-stop-visning av olika nordiska filmer. Under utställ-
ningstiden var en t illfällig kassaexpedition med särskild datumstämpel
i funkt ion i museet.

Till museets 50-årsjubileum den 15 december arr angerades en utställ-
ning, upptagande t re olika avdelningar. Dels redovisades materialet
fr ån den av museet å r 1955 företagna insamlingen av levnadsbesk riv-
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ningar av f . d. postfunkt ionärer, dels visades en serie pressklipp och
fotografier rörande Postmuseum under de gångna 50 åren och dels
slutl igen ut ställdes delar av fr imärksdonationer vilka museet under
åren fått mottaga. För den konstnärliga utformningen av utställningens
första avdelning svarade fru Paija Smidt, Postsparbankens P ropa-
gandaavdelning. U tdrag av de vid jubileet mott agna donationerna och
gåvorna visades i fr imärksvåningens receptions rum.

J ubileumsutställningen var öppen dagligen under tiden 152 1 de-
cember. Under öppethållandet var i museet anordnad en t illfällig
kassaexpedit ion med särskild datumstämpel.

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

Museet deltog under året i följande internationella frimärksutställ-
nmngar :

»Fipex», N ew York, den 28 ap ril 6 maj.
»Jufiz I I I », Zagreb, den 20- 27 maj.
»Finlandia 56», H elsingfors , den 7- 15 juli.
»Exmex 1956», Mexico City, den 1- 10 augusti .

Sammank omster och f öredrag i museet

Föreningen Postmusei Vänner hade sit t å rsmöte i museet den 27 mars.
D irektör N ils St randell höll föredrag om N ordborneo och dess fr i-
märken samt visade sin samling av dylika märken.

Museets 50-ärsjubileum högtidlighölls i museet den 15 december.
Under vårt erminen anordnades varje torsdagskväll särskilda p ro-

gram för skolungdom med föredrag, filmvisning, specialvisning av
olika samlingar osv.

Under året har olika föreningar haft sammankomster i museet , varvid
någon av museets tjänstemän på olika sätt medverkat.

Postmuseums 50-årsjubileum

Den 15 december högtidlighölls Postmuseums SO-åriga tillvaro.
Under förmiddagen nedlade ordföranden i Föreningen Postmusei

Vi nner, envoyen Christian Gunther, en k rans vid museets gru ndares,
postdirektören Erik Gustaf Lannge, gra v ä N orra Kyrkogården i när-
varo av bl. a. överintendenten N ils-Fride Ant oni.
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H ögtidligheten i museet tog sin början kl 14.00 i Centralhallen och
övervars av ett 250-tal särskilt inbjudna med H . M. Konungen i spetsen.
Programmet inleddes av kören Postfl ickorna, v ilken under ledning av
Tord Wetterberg sjöng en svensk och två amerikanska postiljonsvisor.
Generaldirektör Erik Sward ing lämnade en översikt över museets ut-
veckling och framförde Generalpoststyrelsens tack till de personer och
institutioner som på olika sätt stött museet. För Föreningen Postmusei
Vänner talade dess ordförande, envoyen Christian Gunther. H an över-
lämnade såsom gåva från föreningen ett port rätt i olja av fr amlidne
postdirektören  E.  G. Lannge, en samling av 86 kopior av dels B- och
F-stämplade brev fr ån slutet av 1600-t alet, dels ock fjäderbrev och
militärbrev frän 1800-talet , samt slutl igen ett par fi latelist iska p rakt-
verk, »Goya et le t imbre-poste» och »Les oiseaux et le timbre-poste».
Ramen t ill port rättet var bekostad av Föreningen Frimärks-Samlaren.
Förste intendenten fil. dr Carl H ernmarck gratulerade museet ä Svenska
Museimannaföreningens vägnar och överstelöjtnanten H erman Schult z-
Steinheil framförde de svenska filatelistorganisat ionernas välgangs-

önskningar.
H ärefter överlämnades till museet en del donationer och gåvor, vilka

motto gs av generaldirektör Swart ling:
C ivilingenjör Nil s Gellerstedt , Stockholm, donerade 15 album, inne-

hållande bl. a. specialsamlingar av frimärken fr ån Sverige, D anmark,
Finland, Island och N orge, jämte ett belopp av 10 000 k ronor för
komplettering av dessa samlingar.

Distri ktschefen Filip Tillman, Stockholm, donerade fy ra album,
innehållande 226 k ronopostbrev, bl. a. fjädermärkta brev för ilbe-
fordran, kronstämplade brev och brev befordrade med s. k . soldatpost .

Museets föreständare ti llkänna gav att följande gävor hade över-
lämnats till museet i samband med jubileet :

Av bokt ryckaren Gustaf Olofssons stärbhus, Stockholm, 8 album
innehållande stämplade fr imärken att tjäna såsom studiematerial,
stämpelmärken, jul- och välgörenhetsmärken samt reklammärken för
fr imärksutställningar.

Av finska Post- och Telegrafstyrelsen fil. mag. Leo Linders t ill »Fin -
landia 56» utgivn a arbete »Finlands ovalmärk en».

Av direktör Thor Mandahl, Stockholm, en av honom är 1912 upp -
funnen automatisk apparat för fr ankering och avstämpling av brev.

Av ingenjören Erik Wahlst röm, Västerås, fyra fjädermärkta brev
fr ån början av 1800-talet .
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Av bankkassören I van Adler, Stockholm, äldre brev och postal
kuriosa.

Gästerna bereddes nu t illfälle att ta del av den till jubileet arrange-
rade ut ställningen och den nyinredda våningen 2 t rappor upp, varefter
man ånyo samlades i Centralhallen, denna gång för att intaga förfr isk-
ningar. För alla arrangemang i samband med förfr iskningarnas serve-
rande svarade intendenten Arvid Swärd.

Olika institutioner, organisat ioner och enskilda personer såväl inom
som utom landet uppvaktade under dagen med blommor eller telegram.

I anledning av jubileet hade Generalpoststyrelsen låtit t rycka ett
särskilt brevkort, som äte rger en av konstnären Bertil Kumlien utförd
lavering, visande postmuseibyggnadens fasad och portal jämte en häst-
dragen postvagn med postiljon.

D onationsm edel

De Postmuseum tillhöriga d'O rchimontska och Sundstedtska fonderna
upPpgingo den 31 december, ränta för å ret medräknad till 3 844 kronor
93 öre resp . 9 574 k ronor 54 öre.

Fonden f r f örsälda f rim ärk en

postsparbanksbok nr 67 96 98 ser. 1 innestäende medel vid ärets
början ut gjorde 817 kronor 44 öre. Räntegottgörelsen utgjorde 28
k ronor 60 öre, varför vid årets slut fondens behållning uppgick till
$46 k ronor 04 öre.

Öppethällande

Under många år har museet hållits öppet för allmänheten söndagar
och helgfria onsdagar kl 13- 15 samt helgfr ia torsdagar kl 19- 21.
Fr. o. m. den 15 september 1955 hade öppethållandet utst räckts en
timme, nämligen kl 18- 19 ä torsdagarna. Fr. o. m. den 22 januari
flytt ades denna ext ra t imme till söndagarna, under vilka således museet
från angivna datum är öppet kl 13- 16.

Museets f ilatelistiska bibliotek var ti llgängligt för allmänheten ä ons-
dagar kl 13- 15 samt - undantagandes sommarmånaderna juni-
augusti ä torsdagar kl 19- 21.

Museets besökssiff ra för året var 12 834.
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