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Ledamöter av Postmuseinämnden var : överintendenten N .-F. Antoni,
ordförande, förste intendenten fil. dr. B. S. Bengtsson, tekn. dr.  R.-B.
Eklund, intendenten J . G. H . Stenerudh, sekreterare, och förste byrå-
sekreteraren K.  H .  Wicksell.

N ågon för Föreningen Frimärks-Samlaren, Svenska Frimärksbytes-
föreningen och Sveriges Filatelist-Förbund gemensam represent ant i
nämnden var under året icke utsedd.

Två sammanträden har hållits. Bland behandlade ärenden märkas
bl. a. sådana som avse postmuseums deltagande i olika utställningar,
deposit ioner till olika museer, utbyte av olika föremål och persedlar,
vilka användas i postt jänsten, mellan svenska och japanska postverken
samt ökad propagandaverksamhet för postmuseum.

Personal

Föreståndare för museet var intendenten J. G. H . Stenerudh. Vid
den historiska avdelningen tjänstgjorde som amanuens fil. kand. Skans
N. T.  N ilsson och vid den filatelistiska avdelningen överpostexpeditören
N. Ingegerd H olmberg. I det filatelistiska biblioteket tjänstgjorde t f
överpostexpedit ören Majken V. Cederberg-Olsson.

T jänstled igheter

Under året har amanuensen Skans N ilsson varit tjänstl edig för studie-
arbete under t iden 1 januari- 30 ap ril samt 16 juli- 31 december.
Tf överpostexpeditören Cederberg-Olsson har tiden 12 januari- 12
april delt agit i en utbildningskurs på Kungl. Biblioteket .

Förste postexpeditören, fil. kand. Gunnel A. J önsson, Uppsala 1, har
tjänstgjort som förstärkning under tjänstledigheter för Skans N ilsson
och Cederberg-Olsson.
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H istoriska samlingarna

Arbetet med utskrivning av nya föremålsetiket ter i skådesamlingarnas
montrer, vilket påbörjades i slutet av förra året , har slutförts. Utsk rif-
ten är gjord på elekt risk skrivmaskin och en del ändringar av den
äldre texten har företagits.

Slutkontrollen av de under förra året färdigskrivna och med före-
målsfotografi försedda registerkorten kontra museiföremålen i respek-
tive magasinsut rymmen har fort satt .

En genomgång av museets bestånd av in- och utländska postunifor-
mer har påbörjats, varvid et t större ant al uniformspersedlar blivit
konststoppade och reparerade av en textilexpert eft er kemisk tvätt
resp. eulanisering.

I museet har i början av året deponerats et t antal moderna kvinnliga
och manliga postuniformer avsedda för utlåning vid exempelv is postala
utställningar och kongresser.

Samlingarna har utökats genom gävor, överlämnade frän olika
postala avdelningar samt genom inköp. Bland gåvor märkas bl. a. et t
antal plaket ter, medaljer, skylt ar, port rätt, fotografier, hyllnings-
adresser, postala dokument, posthistorisk litt eratur samt genom FN ett
större antal kuvert adresserade till generalsekreterare D ag H ammar-
skjöld. D essutom en järnbandad t räkista för diligenspost Göteborg-
K arlstad samt en släde, en s. k. Tornedalsrissla, känd fr ån postmordet
vid H arrioja 1906.

Från cent ralförrådet har bl. a. överlämnats 12 kassakistor, 3 vatten-
behållare av koppar, fyra brevlådor och två vågar.

Från upphandlings- och förrådsavdelningen har överlämnats en
skrivbokföringsmaskin av märket U nderwood-Simplex. Dessutom har
museet fått mottaga en checkprotektor, en skrivpulpet fr ån Tobo, en
myn träkningsapparat och en skylt f rän Uppsala, en plastskylt frän
Stockholm 11 och ett stort antal kartor frän generalpoststy relsens
bibliotek.

Genom inköp har samlingarna utökats med en oljemälning, teck-
ningar, gravyrer, litografier, skisser t ill fr imärksbilder, äldre brev,
äldre postala förordningar samt en lappdräkt med tillbehör (t ill den
förut befintl iga renen och akjan).
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Frank oteckensamlingarna

N ymonteringen av museets generalsamling av fr imärken, den samling
som omfattar de frimärken som erhålles frän Värl dspostföreningen i
Bern, har fortsat ts.

Sålunda har frimärken fr ån vissa länder i Asien bl. a. I ran, J apan
och Libanon nymonterats. Under året har fr imärken fr ån Afrika, N ord-
amerika och vissa länder i Asien kompletterats med nyingänget mate-
rial. Av Europas länder har Georgien, Tjeckoslovakien och Turkiet
kompletterats med de fr imärken, som utkommit under de senaste å ren.

Sammanlagt har under året denna nymontering omfat tat .

An tal An tal
An tal monterade fr imärken
b lad fr imärken som fat tas

Asien (Indokina- Libanon) . . 998 5 457 3 558
Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 553 20
N ordamerika . . . . . . . . . . . . . . 24 126 8
Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 231 27
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 491 120

N ymonte ringen fort sätter med frimärken fr ån de båda världsdelarna
Amerika och Asien. Totalt omfatt ar nu museets generalsamling 10 879
blad med 88 349 monterade fr imärken och reserverade platser för
24 449 frimärken.

Vissa luckor i samlingarna har kunnat kompletteras med fr imärken
ur d'O rchimonts donationssamlingar, varjämte museet genom köp av
fr imärken komplet terat en del mera omfattande luckor i huvudsam-
lingen av utländska fr imärken. För dessa kompletteringar har museet
av sit t anslag under året förbrukat kronor 6 638: 73.

O rdnandet och monteringen av fr imärkena i N. Gellerstedts donat ion
har fort gåt t under å ret. I samband därmed har dessa samlingar även
komplett erats genom inköp av fr imärken under utnyttjande av de medel
civil ingenjör N. Gellerstedt donerat för dett a ändamål.

Filatelistiska och historiska bibliotek en

Filatelistiska bibliotekets nyförvärv omfat tar 68 komplett a årgångar
periodiska publikat ioner, 66 allmänna och specialiserade kataloger, 45
allmänna handböcker, 69 monografier och 30 övriga arbeten.
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Totalt har biblioteket utökats med 278 publikationer.
Museet prenumererade på in- och utl ändska filatelistiska t idskrifter

till et t sammanlagt belopp av kronor 626: 17.
N yutgivna kataloger och böcker har inköpts för sammanlagt kr onor

1 534: 03.
H istoriska biblioteket har utökats med 78 böcker och 18 tidskrifts-

årgångar t ill ett sammanlagt belopp av k ronor 645: 61.
Utgifter för p renumerat ioner och nyförvärv för båda biblioteken

uppgick sammanlagt t ill k ronor 2 805: 81.
Uppdelningen av nyförvärvad litt eratur fr amgår av de under året

sammanställda och stencilerade t re fört eckningarna. Dessa utsändes t ill
filatelistiska sammanslutningar, filatelistiska tidskrifter och enskilda
filatelister inom landet.

Det filatelistiska biblioteket regist rerade 388 besökare. För hemlån
rekvirerades 917 böcker och t idskrift särgängar.

T jänsteresor och uppd rag

Museets föreständare företog under äret fem tjänsteresor. Den första
till Avesta för at t i Rotary-klubben därstädes hålla föredrag om fri-
märken och frimärkssamlande. Den andra till Luleå för att tala om
postmuseums filatelistiska verksamhet i samband med N orrbottens Fila-
telistförenings jubil eumsutställning 4- 12 april. Den t redje resan före-
togs till Visby för att demonst rera museets exponat vid öppnandet av
Gotlands Filatelistförenings utställning den 20 april och hålla föredrag
vid en sammankomst med filatelistföreningen. Fjärde gången gick resan
till Trollhätt an där föreståndaren talade i filatelistföreningen om fri-
märken och fr imärkssamlande samt om postmuseums samlingar. Slut-
ligen besökte föreständaren J önköping för att montera postverkets
exponat vid den nat ionella f rimärksutställningen »IEN ECOPIA 59»
och närvara som postverkets representant vid Jönköpings Filatelist-
förenings 40-ärsjubileum.

K onf erenser

Museets föreståndare deltog i en av ICOM (International Council
of Museums) under tiden 1- 8 juli anordnad museimannakongress i
Stockholm. Kongressens sektion för kommunikationsmuseer besökte
postmuseum den 1 juli.
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Publik ationer och sk rif ter

Postmusei årsbok, Post ryt taren, utkom under december. Förutom
sedvanliga redogörelser för postmuseum och Föreningen Postmusei
Vänner innehöll boken följande art iklar :

F rankostämplingsmaskinernas införande i Sverige, av by råsek reterare
G östa Sundman.

Svenska postv erkets förs t a passagerare- och p akett rafik inom Sverige
1831- 1834, av intendent P aul Gerhard H eur gren.

En postmästare har bekymmer. Per J ohan August Barcks levnad, av
revi sor Ake Barck Berk en.

N orden rummet i postmuseum, av amanuens Skans Torsten N ilsson.

U tställningar anordnade i postmuseum

I början av året v isades i rummen för t illfäll iga utställningar ett
u rv al av minister A . P aulins donat ion av fr imärken ( de två sicilierna,
K y rkostaten, Lombardiet-Venet ien, Modena, P arma, R omagna, Sard i-
nien och Toscana, Port ugal, Schweiz, Argent ina, Cordoba, Corrientes,
Brasilien, D anska Västin dien, C hile, Mexiko, P araguay , U ruguay).

U nder t iden 13- 20 mars, i samband med Föreningen Postmusei
Vänners å rsmöte, utställdes civilingenjör Ni ls Gellerstedts don at ion av
N orge-fr imärken, i ommonterat sk ick.

Svensk-R umänska föreningen i Stockholm v isade under t iden 22
mars- 11 ap ril ett urval fr imärken, v ilka utkommit i R umänien efter
folk republikens införande i landet .

D en 28 maj öppnade postsparbanken en utst ällning i museet med
anledning av sit t 75-årsjubileum. D en visade dels bankens utveckling
under de gångna åren, dels också bankens insatser på olika områden
inom svenskt samhällsliv av i dag. U tställningen pågick t . o. m. den
15 oktober.

Med anledning av at t postverkets fr imärksgravör Sven Ewert avled
den 11 augusti ordnades i museet en minnesutst äl lning, visande först
och främst p rov på hans graveringar av fr imärken men även gravyrer
av datumstämplar och kvit tenskuponger. Vad angår fr imärkena v isades
originalt eckningar, avdrag av gravyrer (p rovgravyrer och original-
gravyrer), gravyrplattor, överföringsrullar, gravyrcylindrar, färgp rover
och s. k. normalark. Vidare v isades en hel del graveringsarbeten, som
Ewert utfört i sin p rivata verksamhet . U tställningen pågick t ill i börj an
av 1960.
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U tställningar i v ilka postmuseum deltagit

I n o m S v e r i g e

Sveriges Filatelistförenings U ddevallaavdelnin gs 10-ärsjubileum den
7 och 8 mars.

Postmuseum visade ett ur val av sina samlingar »Sven H edin-brev»
och »Moderna svenska fr imärken» samt »kuriosa».

N orrbottens Filatelist förenings frimärksutställning i Luleå med an-
ledning av dess 25-ärsjubileum under t iden 4- 12 april.

Museet ut ställde i t re ramar provt ryck, färgprov m. m. till Oscars-
fr imärkena ur Fr. Benzingers donationssamling och i två ramar krono-
postbrev, fjäderb rev och soldatpostbrev ur F. Tillmans donat ionssam-
ling. Dessutom visades »Sven H edin-kuvert » och »postal kuriosa».

Gotlands Filateliförening hade under tiden 19- 26 april en fr imärks-
utställning i Visby.

Postmuseum deltog med utdrag ur F. Tillmans donationssamling av
kronopostbrev, »Moderna svenska frimärken», »Sven H edin-brev» och
»postal kuriosa».

Med anledning av att staden Kungälv under å ret fyllde 1 000 år
arrangerades där 4- 19 juli en utställning.

Exponatet som postmuseum deltog med bestod av fem ramar »Svensk
posthistoria», skildrad genom postala handlingar och brev och fem
ramar med skisser, förslagsteckningar och gravyrprover till H ällrist-
ningsfrimärket och N ordenfr imärket . Dessutom hade den s. k . kugle-
postvagnen ställts t ill utställningsarr angörernas förfogande.

Karlsk rona Filatelistklubb firade sit t 35-ärsjubileum med en fri-
märk sutställn ing under tiden 4- 7 september.

Postmuseums material bestod av »Sven H edin-brev» och »postal
kuriosa».

Ienecop ia 59, fr imärksut ställning med anledning av Jönköpings Fila-
telistförenings 40-ärsjubileum, under t iden 29 oktober 1 november.

Postmuseum deltog med skisser, förslags- och originalteckningar,
gravyrprov, helark med färgpro v och normalark t ill fr imärken ut givna
med anledning av Domänverkets 100-ärsjubileum. Dessutom visades en
del posthistoriskt material fotografier, kartor, förfi latelistiska brev

Som hade anknytning till Jönköping.
N yköpings Filatelist-Förening höll en ut ställning den 28- 30 no-

vember.
Museet deltog med 21 blad ur sin samling »Sven H edin-brev».
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Slutl igen har museet lånat ut en del material till en av p ress- och
informationsavdelnin gen anordnad postal p ropagandaaktion i N orr-
köping under oktober- november och t ill radiop rogrammet Moroku-
liens diligensresor.

I u tl a n d e t

Frimärksutställningen Interpex i N ew York under tiden 27 februari
- 1 mars.

Exponatet omfattade t re ramar med kopior av förfilatelistiska brev,
ritade av art isten G. Westenberg, och fem ramar med »Moderna svenska
frimärken».

Internationell fr imärksut ställ ing arrangerad av Fresno Stamp Club,
Californien, U . S. A. , Frespex 1959, under tiden 6- 8 mars.

Postmuseums material omfattade 16 albumblad med svenska frimär-
ken med motiv belysande förbindelserna mellan Sverige och U . S. A.
samt 16 albumblad »Moderna svenska fr imärken».

Internat ionell fr imärksutställning i H amburg, Interposta 1959, under
tiden 22- 31 maj.

Postmuseum v isade 32 albumblad förfilat elisti ska brev och krono-
postbrev samt 32 albumblad ur sin utställningssamling svenska fr imär-
ken utgivna eft er år 1920. Dessutom utställdes en uniform för lands-
vägsposti ljon frän 1880-talet.

N ationell frimärksutställning i Manila, Filippinerna, Phinapex 1959,
den 12 juli- 2 august i.

Exponatet omfatt ade fem ramar ur utställningssamlingen »Moderna
svenska fr imärken».

Internationell fr imärksutställning i Palermo, Sicilia 59, den 16-
26 oktober.

Postmuseum deltog med tvä ramar »Svensk posthistoria», skildrad
genom postala handlingar och brev, en ram med brev ur F. Tillmans
donation, en ram med äldre svenska kuvert med s. k . blandad fr anke-
ring samt två ramar med fr imärken ur samlingen »Moderna svenska
fr imärken». Dessutom utställde museet ur sina historiska samlingar en
lapp med ren och akj a samt en uniform för landsvägspostil jon frän
1880-talet , ett skulpterat lapphuvud av t rä samt en brevlåda.

Kiwanis Stamp Club of H anover, Pennsylvania, U . S. A., den 19-
21 november.

Postmuseum deltog med 48 albumblad ur sin samling »Moderna
svenska fr imärken».
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Donationer och gåv or

Civilingenjören N ils Gellerstedt, som i samband med sin donation
år 1956 av frimärken fr ån de skandinaviska länderna skänkte 10 000
kronor t ill att best rida kostnaderna för komplettering av samlingarna,
har skänkt ytterl igare 5 000 k ronor till samma ändamål.

Föreningen Postmusei Vänner har skänkt en av konstnärinnan Vera
Malmström ut förd applikation »Posten går» i storleken 157 X 180 cm.
Den är uppsatt på fondväggen i andra våningens vestibul.

För en del övriga gävor har redogjorts un der  H istoriska samlingarna.

Donationsmedel

D e Postmuseum tillhörande fonderna uppgick den 30 juni 1959 t ill :
d'O rchimontska fonden . . . . . . . . . . 4 175 k ronor 31 öre
Sundstedtska fonden . . . . . . . . . . . . 10 397 » 30 »
Fonden för försålda fr imärken . . . . 918 73 »

Donat ionsmedlen uppgick den 31 december till :
Gellerstedts donation . . . . . . . . . . . . 4 502 k ronor 96 ore
Paulins donation . . . . . . . . . . . . . . . . 5 236 » 65 »

Som tidigare meddelats har Gellerstedts donat ionsfond ti llfört s et t
kapit al av 5 000 k ronor. Behållningen vid årets början utgjorde 1 768
k ronor 51 öre och vid dess slut 4 502 k ronor 96 öre. Et t belopp av
2 449 kronor 19 öre har använts för komplettering av samlingarna.
Ö vriga fonder och donationsmedel har icke tagits i anspråk.

Postmuseums årsanslag

Postmuseums årsanslag, 15 000 kronor, till utökande och vidmakt-
hållande av samlingarna förbrukades helt under budgetåret 1 juli
1958- 30 juni 1959.

R eklam

Varje söndag annonserades om museet i t re av Stockholms morgon-
tidningar. Annonseringar i tidskrift er eller liknande företogs endast i
mycket begränsad omfattning - inalles för 829 k ronor. Den sammanlag-
da kostnaden för museets annonsering uppgick till 4 433 kronor 76 öre.

Anslag med inbjudan att besöka museet ut sändes till skolorna i Stock-
holm under vår- och höstt erminen. Ett sådant anslag uppsattes också
i de skolor som under våren och sommaren t ar emot skolklasser fr ån
landsort en.
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Öppethållande

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

Museets filatelistiska bibliotek var tillgängligt för allmänheten ons-
dagar kl. 13- 15 samt torsdagar kl. 19- 21.

Museet besöktes under året av 14 193 personer.

Förteck ning öv er personer och institutioner som under år 1959

öv erlämnat gåv or till p ostm useum .'

Ar gentinska Ambassaden ; K. V. And zens stä rbhus, Enköping; Bernhard And ers-
son, Göteborg; H . 0 . Anderssons st ärbhus, Johanneshov ; R . Ahonius, H elsingfors,
Finl and ; Energie Assoc. de Belgique, Brussel, Belgien ; Ivan Adler ; Theodor Beens
dödsbo, Göteb org ; B. Benzler, Solna; Ä. Barc k-Berken, Vi llin gby ; Georg Ber gman ;
A. Bergst röm, Luleå; J. Bleyer, Tallinn, E. S. S. R .; Inger-Britt Brandt, Bromma ;
Bokförlags AB Tiden ; Richard Borek, Braunschweig, Tyskland ; O tt o Brum mer ;
Bundesmin ister fur das Post- und Fernmeldewesen, Bonn, Tyskland ; Bundespost-
museum, Fr ankfurt (Main), Tyskland ; Casa Filatelica H evia, Madrid, Spanien ;
H elge Carlson ; H . A. Carlander, Karlsborg; Alex Cederquist ; Majken Cederberg-
Olsson ; Emilio Crescenzi, R om, It alien ; W. Dahlin, H ärnösand ; Dansk Post- og
Telegrafm useum, Köbenhavn V., Danmark ; B. Edström, Edit ion s Philateliques
»C r es», Paris (1r ), Frankrike; Embajada de la R epublica Argent ina ; H enning
Eriksson, N yköping; K. Ericson, Trelleborg; Axel Fagerst röm ; FN, N ew York,
U . S. A.; Fr imärkshuset AB; Ni ls Färnst röm ; Föreningen Postfo lket ; N. R. H andley,
Coulsdon, Surrey, England ; Bengt H enning; L. H . H arris, Bury St. Edmunds,
Suffolk, England ; P . G. H eurgren, Lidingö ; Vilhelm H jertst rand ; H . H olmberg;
Ingegerd H olmberg; Gerhard H orn, Stocksund ; IOGT :s Scoutförbund, Västkust-
lägret , Marst rand ; Ir ish Study Group, Wexford, Irland ; Lennart Jacobsson, Lidingö ;
Birger Jeansson, Kalmar ; Elisabeth Johansson, Gävle; Jönköpings Läns Filat elist-
förening, Jönköping; H. E. Kallenberg; 0 . C. A. Karlssons stärbhus; J. J. M. Kiggen,
H aag, N ederländerna ; Kungl. Livrustkammaren ; Kungl. Biblioteket ; E. F. Kjell-
ström, Sundsvall ; N ils Klerdal, N orrköping; KLM-Kungl. H olländska Flygbolaget ;
G. Kobylka, Berwyn, Ill., U . S. A. ; Kobstadmuseet »Den gamle By», Ärhus, Dan-
mark ; Ingrid Lagerström, Sto cksund ; J. A. Lindahl, Sollentuna; G. Lindman,
Bromma; T. 0 . Lindquist , Sundbyberg; Karla Lindskog, Odense, Danmark ; Gunvor

1 Givarens adress är Stockholm, där ej annat angivcs.
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Lindström, Jönköping; R udolf Aladar Metall, Great N eck, N . Y., U . S. A. ; Glyn,
Mil ls & Cos, London E. C. 3, England ; Ministere des Post es d'Etat d'Israel, Jerusa-
lem, Israel ; H . Mohl&n, N ora stad ; Musee des Postes et Tl &communicati ons,
Wroclaw, Polen ; Museum fur H amb urgische Geschichte, H ambur g, Tyskland ; Ernst
Muller, Basel Aeschenhof, Schweiz ; Si g Ni lsbert h, H uddinge; H enry O . N ouss,
Pompano Beach, Fla., U . S. A.; Mar ie-Louise N orberg, Västerås; H . N ylander,
Väster vik ; Emma O lsson, Lur ; H . Peterson, Falun ; Post Office Depart ment Info r-
mation Service, Washington 25 D. C., U . S. A.; Post- und Telegraphenmuseum ,
Wien XIV, Osterr ike; AB R adius; Spiro R aft apulos, Athen, Grekland ; Bebs von
Reybekil ; Royal Philatelic Society of Victoria, Victor ia, Aust ralien ; F. R oslund ;
Eric R oos; Machias R osin ; G. R osenqvist, Vingäker ; Erik R ud, Töreboda ; J. A.
R undqvist , Ystad ; Francisco Schiffer, Sao Paulo, Brasilien ; H oward J . Selzer,
Chicago 44, Ill., U . S. A.; H ermann Walt er Sieger , Lorch, Wiirt temberg, Tysk-
land ; H . Skogsborg; G. Sundman ; Victor Swan, Alton, H ants., England ; Sv. Post -
mannaförbundet avd. 5, Malmö ; Swen Swedman, Jönkoping; Paul Svenb rink,
Sollefteå ; Fred. Svenson, Luleå; H arald Svensson, Jönköping; Arvid Swärd ; S.
Svärdst röm; H ans Tanner, Rohrbach b. H ut twil, Schweiz ; Carlos Tacch ino, N ovi
Ligure, I talien ; Tidningen Julpost ; T idningen Statsanställd ; Tjeckoslovakiska Lega-
tionen ; Turkish Information Office Ltd, N ew York, U . S. A.; Sydney R . Turner,
Cheam, Surrey, England ; Ut rikesdepart ementet ; Verlag des Berufs-Philatelist ,
Berl in W. 30, Tyskland ; R obert D . West , Chillicothe, Ohio, U. S. A.; Georg West-
man, Västerås; Lars Wiege, Täby ; J. Wolfkind , Belleville 9, N. Y., U. S. A. ; P. V
T. Wilhelmsson, Säffle.
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