
P O ST M U SE U M U N D ER AR 19 57

Generalpoststyrelsens organisationsavdelning har under året låt it
t f by råsekr eteraren T. Dittmer granska de olika arbetsuppgifter, som
fullgöras vid Postmuseum, i avsikt att dels klarlägga hur arbetet be-
drives och vilka förenklingar eller kompletteringar, som bör göras
bet räffande arbetsrutinerna, dels ock fastställa· antalet befattningar i
olika tjänsteställningar.

Result atet av undersökningen redovisades i en i oktober avlämnad
redogörelse med bilagor. Generalpoststyrelsen hade vid årets utgång
ännu icke tagit ställning till de i redogörelsen fr amförda förslagen.

Postmuseinämnden

Ledamöter av Postmuseinämnden : överintendenten N .-F. Antoni,
ordförande, förste intendenten fil dr B. S. Bengtsson, tekn dr R. -B. Ek-
lund, fil dr G. Menzinsky, intendenten J. G. H . Stenerudh, sekreterare,
och byråsek reteraren K. H . Wicksell.

Menzinsky avgick på egen begäran såsom ledamot av Postmusei-
nämnden med utgången av år 1957. Under de sex år han verkat inom
nämnden har han på olika sät t mycket aktivt arbetat för Postmuseums
utveckling. Ett result at av hans init iat iv är att specialsamlingar av fr i-
märken fr ån de nordiska länderna komma att permanent utställas i ett
särskilt rum inom frimärk savdelningen, »N orden-rummet ».

U nder å ret har hållits två sammanträden. På förslag av nämnden har
bl. a. a rbetet med omordning och komplettering av civilingenjör N .
Gellerstedts donation av fr imärken från de nordiska länderna igång-
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sat ts, greve P . A. Sparres originalteck ning t ill 1862 års lejonmärken av
Generalpoststyrelsen deponerats i Postmuseum samt åt konstnären
Si g-Ake Möller uppdragits att uta rbeta lämp lig bild t ill en ny datum -
stämpel för museet .

Slutl igen ha r den av Generalpoststyrelsens organisat ionsavdelning
avgivna redogörelsen för arbetsuppgifter och personaluppsättning vid
Postmuseum diskuterats vid ett sammant räde den 20 december. D å
nämnden ansåg sig icke k unna ta ställning t ill de många fr ågorna i
ut redningen v id endast et t sammant räde uppsköts ärendets v idare be-
handling t ill et t sammant räde i början av 1958.

Personal

Föreståndare för museet var intendenten J. G. H . Stenerudh. Vid den
historiska avdelningen tjänstgjorde som amanuens fi l ka nd Skans N . T .
N ilsson och vid den filatelist iska avdelningen som föreståndarens
närmaste biträde överpostexpeditören N. Ingegerd H olmberg.

D et fi latelist iska biblioteket förestods fr . o . m. den 1 februa ri av t . f .
överpostexpeditören Majken V. Cederberg-O lsson.

Kontorsbit räde var Bri tt -Karin Burman, f. Ostu an.

Som vaktmästare v id museet tjänstgjorde brevb äraren N. O .
Svensson.

O rdinarie städerskor voro fröken Elsa O lsson och fr u Elsa Sjöblom.

Brevbäraren K. Y. H ellst röm, Stockholm 6, upp ehöll en t illfäll ig
posti ljonsbefat tning i Ca 11 un der t iden 1/ 13 0/ 6 samt under äter-
stående del av året en t ill fäll ig förste postiljonsbefatt nin g. H an full -
gjorde fotogra ferin gsuppdrag dels åt museet , dels åt olika avdelningar
inom Generalpoststy relsen . Fotograferingen åt museet innefat tade
f rämst föremäl sfotografering för museets förem äl sregister.

Kon torsbit rädet Birgit ta A . L. N yberg - ordinarie fr . o . m. den
1 ap ril bit rädde vid ommont eringen av utl ändska frimärken samt
utförde olika rensk rivningsarbeten.
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Sedan d irek tören N ils St randell med janua r i månads utgång från-
t rädde förestånda rsk apet för det fi latelist isk a biblioteket ha r han
sysslat med genomgång och o rdnan de av civ ilingenjör Ni ls G ellersted ts
donat ion av frimärken fr ån de nordiska länderna .

Di rek tö ren Votele O rg ledde ommonteringen av de u tl ändsk a fr i-

märkssamlingarna .

Posti ljone n P . O . L. N ilsson tjänstgjo rde v id museet under hela å ret
lik som ex t ra ordina rie brevbä raren Alice M . Bellsjö och kontorsbit rädet
G urli C arlsson . N ilsson sysslade huvudsak ligen med montering av
fotografier och ti dnin gsklip p , Bellsjö med omsortering av olika sam-
linga r av b revomslag m. m . medan C arlssons huvudsysselsätt ning v a rit
maskinsk ri vn ing av text till museets fotoa rk iv .

Ext ra o rdina rie rep aratören P . W . Lindst röm va r i tjänst v id museet
t . o. m . den 29 mars. H an ombesörjde en del smärre rep arati ons-

a rbeten .

Fr . o . m . den 2 decemb er tjänstgjorde b revb ä ra rfö rmannen O . E . G .
Lindeberg, Sto ckholm 6, tillfälligt v id m useet . H ans fr ämsta a rbets-
up pgift v a r komplet ter ing av personal regist ret t ill mater ialet fr ån

museets minn esinsamling 1955.

U nder museets öppethållande anlit ades ex t ra personal för vak t -

hålln ingen .

H istoriska samlingarna

Såsom deposit ion för utställ ande i Postmuseum överlämnade K ungl.
V it terhets H istorie och Ant ikvitetsakademien den 27 august i t ill K ungl.
G eneralpoststy relsen en kopp a rp låt med av H ieronymus N i.itzel å r 1595
graverade b rickor fö r post fö ra re. Föremälet har inplacerats i de perm a-

nent a samlingarna i C entra lhal len ä nedre bot ten .

F rån postexped it ionen i H ällefors har t ill museet levererats en

post disk f rän 1800-tal ets senare t id .
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På Stockholms stads bokauktionskammare förvärvades äldre t ryck
med postal anknytning och en del äldre originalbrev . Grafisk konst
med postala motiv inköptes i svenska och utländska antikvariat.

Frank oteck enssam lingarna

U nder året har nymonteringen och den kompletterande monteringen
av nyinkomna märken till museets generalsamling av fr imärken av-
slutats för nedanstående områden :

Ant al Antal
Antal monterade fr imärken
blad fr imärken som fattas

Europa 4.234 38.239 5.652
A f rik a 1.679 17.461 3.458
A merik a:
N ord- 243 2.022 421
Sy d- 1.338 8.955 4.387
A ustralien 436 3.801 1.132

7.930 70.478 15.050

N ymonteringen av samlingarna fr ån Centralamerika har fortsatts
under året varjämte nymontering av samlingarna fr ån Asien har på-
börjats.

Monteringsarb etet har letts av direktör V. O rg, vilken även upp-
rättat mankolistorna. Monteringsarbetet har ut fört s av kontorsbit rädet
Brit t Burman (Europa och Aust ralien) och kontorsbiträdet Birgit ta
A. L. N yberg (Afrika och N ord- och Sydamerika). Burman har fort -
satt monteringen av Cent ralamerika och N yberg har päbörjat monte-
ringen av Asien .

T. f. överpostexpeditör Majken Cederberg-Olsson har författ at texter
till de kompletterande monteringarna av Europa-samlingarna. Art isten
G. Westenberg har försett albumbladen för samlingarna med utom-
europeiska fr imärken med texter.
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Direktör N . Strandell har slut fört ordnandet och kompletteringen
av de i N. Gellerstedts donati on ingående fr imärkena fr ån N orge.
Motsvarande arbete med Danmarks fr imärken har påbörjats.

Filatelistiska biblioteket

Antalet besökande i biblioteket var 302. För hemlån rekvirerades
616 böcker. Motsvarande siff ror föregående år var 482 resp . 368.

Under å ret sammanställdes och stencilerades två fört eckningar över
nyförvärv till biblioteket , vilka utsändes t ill filatelistiska samman-
slutnin gar, filatelistiska tidskrifter och enskilda filatelister inom landet .

Museet prenumererade på in- och utl ändska filatelist iska tidsk rifter
t ill et t sammanlagt belopp av 509 k ronor 13 öre. Lit teratur inköptes
till et t sammanlagt belopp av 2.388 kronor 73 öre, därav fi latelistisk
litteratur för 1.860 kronor 53 öre.

Utställningar

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

Israels legation i Stockholm anordnade i museet en utställning om-
fat tande fr imärken, bokkonst och annan grafisk konst m. m. av israelis-
ka konstnärer. U tställningen var öppen dagligen under tiden 3- 12
maj. En tillfällig kassaexpedition med särskild datumstämpel var under
utställningstiden i funktion i museet .

I rummen för tillfälliga utställningar visade museet ur Lagerlöfs
donationssamlingar följande länders frimärken : H olland, Kyrkostaten,
Labuan och Siam. Vidare visades, ur museets generalsamling, N ord-
amerikas frimärken samt en intendent Arvid Swärd t illhörig samling
s. k . kraschpost .
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2. I v i 1k a P o s t m u s e u m d e 1t a g i t

Inom landet:

En utstäl lning i anlednin g av Ostersunds Filat elistfö renings 30-ärs-
jubileum, Ostersund, den 9 och 10 mars.

En utställning i anledning av Enköpings Filatelistförenin gs 10-ärs-
jubileum, Enköping, den 20- 27 oktober.

En av Västerås Filatelistförening anordnad utställning, Västerås, den
21- 25 november.

I ut landet:

DIJUPEX , Philatelic Society of India' s jubileumsutställning i Bom-
bay, den 6- 9 mars.

BYPEX, nationell fr imärksutställning, O ttawa, den 2 4 maj.

TABIL, internationell fr imärksutställning, Tel Aviv, den 17- 23

september.
Interna tionell posthisto risk uts tällning i Salzomaggiore Terme, Ita -

lien, den 12- 14 oktober.

Sammank omster och f öred rag i museet

Föreningen Postmusei Vänner hade sitt å rsmöte i museet den 26
mars. Intendenten P . L. G . H eurgren höll ett föredrag betit lat »Svensk
fältpost i k rig», varefter visades den norska filmen »Frimerket

jubilerer».
I samband med öppnandet av Israel-utställningen arrangerade

Israels minister i Stockholm, H. E. Chaim Yakil, den 3 maj i museet
en mottagning med anledning av I sraels 9-årsdag som självständig stat .

D onationer och gäv or

Ingenjör Åke Jönsson, H älsingborg, donerade svart avdrag av gravy rer
och klicheer ti ll skilling banco-märken och 1958 ärs vapenmärken samt
till 1862 ärs lejontypsmärken och märken för lokalbrev.
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I övrigt berikades museets olika samlingar genom gåvor fr ån et t
100-tal enskilda personer, företag och institutioner. N ordiska museet
skänkte en större samling äldre filatelistisk litteratur : 47 årgångar in-
och utl ändska tidskrifter fr ån ären 18749 7, 27 utl ändska handböcker
fr ån ären 1877- 93 och 20 utländska kataloger fr ån ären 1880- 1919.

Ingenjören Bengt Orne och teckningsläraren Arvid O rne, Stockholm,
skänkte en större samling hyllningsadresser, studentmössa och doktors-
hatt m. m. som tillhört deras fr amlidne fader, generaldirektör Anders
Orne. Fru Ellen A.-S. Olsen, Stockholm, skänkte en samling person-
lig korrespondens och andra dokument , fotografier, lit teratur m. m.
som tillhört framlidne sekr eteraren i Kungl. Generalpoststyrelsen Victor
Flodman. Overkontrollören Gillis Schreiber, Stockholm, skänkte en
s. k . vapenbricka för »Post bud» frän 1700-talets förra häl ft.

Donationsmedel

De Postmuseum tillhöriga d' Orchimontska och Sundstedtska
fonderna uppgingo den 30 juni ti ll 3844 k ronor 93 öre resp. 9574
kronor 54 öre.

Rek lam

En sedan flera å r tillbak a planerad folder rörande museet färdigställ-
des under året liksom en ny museiaff isch. Båda t rycksakerna fr am-
ställdes av postverkets try ckeri. För den konstnärliga utformningen
svarade artisten Martin Gavler.

Museifoldern dist ribuerades vid höstterminens början via överlärar-
expeditionerna till samtl iga lärare vid Stockholms folkskolor.

Öppethällande

Museet hölls öppet för allmänheten söndagar kl 13- 16, helgfri a
onsdagar kl 13- 15 och helgfr ia torsdagar kl 19- 21.

Museets filatelist iska bibliotek var tillgängligt för allmänheten ons-
dagar kl 13- 15 samt undantagandes sommarmånaderna juni-
augusti torsdagar kl 19- 21. Museets besökssiff ra för å ret var
15.506.
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