
POSTMU SEUM UND ER ÄR 1960

Ledamöter av postmuseinämnden har varit överintendenten N .-F.
Antoni (t . o. m. den 30 juni), ordförande, förste intendenten fil. dr.
B. S. Bengtsson, tekn . dr. R. -B. Eklun d, förste byråsekreteraren G. A. E .
Jonsson, intendenten J. G. H . Stenerudh, sekreterare, och förste byrå-
sekreteraren K. H . Wicksell. Som ordförande vid de sammanträden som
hölls under andra halvåret 1960 fungerade cf överintendenten G. N .-C.
H . N icklasson. Förste byråsekreterare Jonsson har enligt beslut av gene-
ralpoststyrelsen i egenskap av föreståndare för postverkets p ress- och
informationsavdelning inträtt som ny ledamot av nämnden.

N i gon för Föreningen Frimärks-Samlaren, Svenska Frimär ksbyt es-
föreningen och Sveriges Filatelist-Förbund gemensam representant i
nämnden har under året icke varit utsedd.

Fyra sammant räden har hållits under året . I nämnden har bl. a . be-
handlats ärenden angående ökat öppethållande för postmuseum, med-
hjälp frän museet vid en sociologisk undersökning av vissa postt ji nste-
ma nnagrupper, förvärv t ill museet av originalskissmaterial ti ll dekora-
tiva konstnärliga arbeten vid posthus och i postlokaler samt mu seets
deltagande i olika ut stäl lni n gar.

Personal

Föreståndare för museet har varit intendenten J . G. H . Stenerudh.
Vid den historiska avdelningen har tjänstgjort t . o. m. den 30 sep tember
som byråsekreterare fil. lie. Skans N . T. N ilsson och vid den filatelistiska
avdelningen överpostexpeditören N . Ingegerd H olmberg. I det filate-
listiska biblioteket har tjän s tgjort överpostexpeditören Majken V. Ce-
derberg-Olsson. Skans N . T . N ilsson entledigades på egen begäran från
den 1 oktober. Från nämnda dag och till årets slut har amanuensbefat t-
ningen icke uppehållits.
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Tjänstledigheter

Under året har e. o. byråsekreteraren Skans N ilsson varit tjänstledig
för studiearbete under tiden 1 januari 15 maj .

H istorisk a samlingarna

O versyn av et t 30-tal äldre brevlädor har företagits pa postverkets
verkstad. N ycklar till brevlådorna har anskaffats.

Genomgången av in- och utländska postuniformer har for tsatt, var-
vid ett större ant al blivit kemiskt tvätt ade resp . eulaniserade och lagade.

Utlåningen av färgdiap ositiv til l filatelistsammankomster har varit
livlig, och ytterligare et t par nya serier har under äret iordningställt s.

En ny hyllinr edning, p lacerad i amanuensens rum, har anskaffats för
museets arkivariesamlingar.

Samlingarna har utökats genom gåvor och inköp. Bland gåvor kan
nämnas böcker, kataloger, postala dokument, fotografier, plaketter,
medaljer, uniformspersedlar, en diligenslåda, en fana, kort- och brev-
samlingar.

Från postverket har bl. a. överlämnats en lädtömmarb il av märket
Morris, modeller t ill bildiligens och plastbrevlåda, ett skrivschatull, en
checkprotektor, brevlädor, skylt ar , batong och lösväska. Dessutom har
intendentsbyrän överlämnat en del arbetsmaterial, som tillhört fram-
lidne fr imärksgravören Sven Ewert .

Genom inköp har samlingarna ut ökats med äldre svenska och ut-
ländska dokument och brev, litografier, gravyrer, en oljemålning, ett
brevschatull, et t 1700-tal sbord, skisser, en ballongposttidning, et t skil-
lingbancobrev m. m.

Frank oteck ensamlingarna

N ymonteringen av museets generalsamling av fr imärken, den samling
som omfatt ar de fr imärken som erhålles fr än Världspostföreningen i
Bern, har fort satts.

Under årets lopp har nymonteringen av Asiens fr imärksländer av-
slutats . För närvarande pägär nymont ering av Cent ralamerikas fr i-
märksländer. Sammanlagt har under året monteringen omfattat :
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Antal Antal monterade Antal frimärken
blad frimärken som saknas

Europa . . . . . . . . . . 160 959 101

Afrika . . . . . . . . . . . 38 248 19

N ordamerika . . . . . . 7 40 1

Centralamerika . . . . 89 330 217

Sydamerika . . . . . . . 113 640 80

Asien . . . . . . . . . . . . 853 4 783 2 388
Australien . . . . . . . . 33 202 35
Antarkt is . . . . . . . . . 3 18

Totalt omfatt ar nu museets generalsamling 12 210 blad med 95 529
monterade fr imärken och reserverade platser för 27 290 fri märken.
Specifikation här nedan .

M onteringen av slutad :
Blad

Europa .
Afrika .
Amerika

a) N ord .
c) Syd .

Asien .
Australien .
Antarktis . . . . . . . .

4 490
1 799

274
1 451
2 773

499
6

Frimärken Manko Totalt

39 689 5 873 45 562
18 262 3 497 21 759

2 188 430 2 618
9 595 4 467 14 062

14 656 10 048 24 704
4 003 1 167 5 170

22 22

M onteringen pagar:
Amerika

b) Cent ral . . . . 918 7 114 1 808 8 922
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

12 210 95 529 27 290 122 819

Vissa luckor i samlingarna har kunnat kompletteras med fr imärken
ur d' O rchimonts donationssamlingar, varj ämte museet genom köp av
fr imärken komplett erat en del luckor i huvudsamlingen av utl ändska
fr imärken. För dessa kompletteringar har museet av sit t anslag under
året förbrukat kronor 230 : 55.

Ordnandet och monteringen av fr imärkena i N . Gellerstedts don ation
har for tgått under året . I samband därmed har dessa samlingar även
kompletterats genom inköp av fr imärken under utnytt jande av de me-
d el civi lingenjör N . Gellerstedt donerat för detta ändamål.
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Filatelistisk a och historiska bibliotek en

F i l a t e l i s t i s k a b i b l i o t e k e t

Enligt förvärvslistan, som sedan år 1957 föres över nyförvärv genom
gåvor, köp eller byten har filatelistiska biblioteket, här kallat F. B.,
under äret tillförts 291 poster . Av dessa har i ärets litte raturförteck-
ningar upp tagits 98 monografier, 31 allmänna handböcker, 87 kataloger
och 31 övriga arbeten. D ärt ill kommer 70 hela t idskriftsärgängar .

Under maj månad har företagits en uppmätning av antal hyllmeter i
F. B., som den 31 maj var 192. Vid årets slut hade denna siffra ökat till
196,2 m.

Rekvisitioner av litteratur har till största delen skett med ledning av
annonser och recensioner i den filatelistiska pressen, men även genom
bevakning ä bokauktioner i in- och utlandet .

Katal o giseringsar b etet i F. B. har under året , liksom under föregående
år, förutom av katalogisering av nyförvärvad lit teratur, bestått av
kompletteringar och ändringar av kort i kort katalogerna. Komplett e-
ringarna har bestått av dels utskrift av kort för vissa områden av den
äldre litt eraturen, där kort saknas, dels tillförande av signum ä äldre
böcker jämte till dessa hörande kort . År 1957 infördes systemet med
signum för all lit teratur i F. B.

För de ändlösa serierna av kataloger och för andra arbeten som ut-
kommer i delar under en längre period, har for tsättnin gskort upplagts.

För de löpande tidskrift ernas registrering har anskaffats under 1959
ett Kardex-Skandex kort register. Under året har registerkort upplagts
för alla löpande tidskrift er . Varje tidskrift har tvä kort, som ti llsam-
mans upptar alla för t idskriften nödvändiga uppgifter, såsom adress,
abonnemangspris, betalningsdag, specifikation av tidskrift sbeständet och
antal utgivna nummer per årgång. Fortlöpande föres dessutom uppgift er
om ankomstdag för tidskrift erna, om reklamation av saknade exemplar
samt om inbindnin g av hela ärgängar.

De sedan et t par år upplagda tvä ämn eskat alogerna för F. B. en
över de nyförvärvade böckerna och en över tidskrift sartiklar har
under äret utökats.

Under året har av böcker och t idskrift särgängar hos postverkets bok-
binderi bundits 58 volymer i klotband och 130 volymer i enklare band.

T re stencilerade förteckningar över nyförvärvad lit teratur har utg i-
vits un der äret och ti llställts fi latelistiska samm anslutningar samt en-
skilda filatelister inom landet .
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Den första filatelistiska bokutställningen har anordnats i Postmuseum
under t iden 19 februari1 0 april. Den finns refererad under U tställ-
ningar anordnade i Postmuseum. I två andra utställningar i museet har
biblioteket delt agit med ett par montrar med lit teratur.

Utlåning av lit teratur fr ån F. B. har, liksom tidigare, skett både ge-
nom rekvisit ion av lånt agare vid besök i biblioteket och genom rekvisi-
tion per post .

Und er äret har antalet besökande i F. B. varit 638. För hemlän har
rekvirerats 1 276 bokverk. Av dessa har 342 sänts till läntagare ä andra
orter.

Antal besökande och ant al hemlån under ären 19511 960

Besökare H emlån

1951 505 349
1952 499 311
1953 492 308
1954 338 299
1955 279 318
1956 482 368
1957 302 616
1958 281 749
1959 388 917
1960 638 1 276

N ågon siffra ä antalet läsesalslän finn s icke. För dessa lån har ännu
icke införts länekort . Tidigare fördes för hemlän endast ett kort per län.
Dessa kort var sorte rade eft er utl äningsdag. Sedan ut li ni ngen började
öka, inf ördes tvä kort per län. Det ena, som utskrives av länta garen, in-
sort eras i en kortlåda efter låntagarens namn, det andra i en annan låda
efter författarnamn e t (ev. bokens ti tel).

H i s t o r i s k a b i b l i o t e k e t

Enligt förvärvslistan för historiska biblioteket, här kallat H . B., har
bibliotekets bestånd utökats med 81 poster.

Under augusti har päbörjats en omgruppering av bok- och tidskrift s-
beständet i H . B. I samband därmed har företagits en omf at tande ut-
gallring av äldre litteratur , som ej ansågs behövlig för biblioteket . Det
återstående materialet har delats upp i en postal och en icke-postal av-
delning, med undant ag för matriklar och encyklopedier, där alla sam-
manfördes t ill den posta la av delningen. För den postala avdelningen har
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bibehållits i stort sett de redan förekommande grupperna. Två nya
grupper postal föreningsverksamhet och postal personhistoria - har
dock tillförts.

För den icke-postala avdelningen har med ledning av klassifikations-
systemet för svenska bibliotek, signum infört s för all lit teratur.

Arbetet med ändringar och komplett eringar av katalogkort en har i
stort sett slut förts un der äret .

A ven i H . B. har i förekommande fall fortsät tningskort upplagts och
löpande t idskrifter registrerats på samma sätt som tidskrifterna i F . B.

En ämneskatalog över bokbeståndet har påbörjats.
Den ämneskatalog över tidskriftsart iklar som finns sedan mitt en av

1950-talet har ut ökats under året.

T jänsteresor

Museets föreständare har under äret företagit fyra tjänsteresor . Den
första företogs till Barcelona och Madrid, dels för att i Barcelona svara
för postverkets exponat v id den int ernationella fr imärksutställningen
där 26 mars 5 april och att jämväl närvara vid den samtidigt pägäen-
de filatelistiska kongressen i staden, dels också för att i Madrid göra
studiebesök hos den spanska postförvaltn ingen och det statl iga värde-
t ryckeriet. Den andra resan företogs till Warszawa för att mont era
postverkets exponat m. m. vid den internationella fr imärksutställningen
P OLSKA 60 3- 11 september. Vidare har föreståndaren deltagit vid en
av N ordiska Museet och Skansen gjord besiktning av en äldre, av post-
verket tidigare använd byggnad i Virserum, avsedd att flyttas t ill Skan-
sen. Slutl igen har föreståndaren besökt Göteborg, där han i Sveriges
F ilatelist-Förening talade om »några intryck fr ån olika internationella
f rim är ksutställningar.»

Publik ationer och sk rif ter

Postmusei årsbok för 1960, Post rytt aren , har tyvärr ej hunnit utkom-
ma under året . Förutom sedvanliga redogörelser för Postmuseum och
Föreningen Postmusei Vänner kommer den att innehålla följande artik-
lar :

Till minnet av Sven Ewert , av redaktör Sven Akerstedt
Postmuseifastigheten. En anrik postal byggnad, av amanuens Skans

T orsten N ilsson
Om post och stämplar under några världshistoriska epoker i Frank-

rikes historia, av intendent Arvid Swärd.
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Utställningar anordnade i Postmuseum

Den 19 februari invigdes uts tällningen »Boken i filat elins värld .» Den
omfattade både böcker, t idskrifter och fr imärken och ville bl. a. ge ung-
domen en vägledning hur den skall samla fr imärken och genom den
filatelistiska litt eraturen berika sin kunskap om dessa. U tställningens
sista dag var den 10 april.

Mellan den 6 maj och 6 juni har utställts tjeckoslovakiska fri märken
i rummen för t illfälliga utställningar. Vid invigningen närvar den tjec-
koslovakiske och den svenske kommunikat ionsministern.

Fr. o. m. den 22 juni och tvä mänader framät har i ett av rummen
för tillfälliga utställningar visats överste H ans Lagerlöfs Maltasamling.
I de övriga har under sommaren och fram till den 13 september visats
Världsflyk tingärets frimärken samt de fr imärken, som utgavs me d an -
ledning av den är 1959 bildade Conference Euro peenne des Administra-
tions des Postes et des Telecommunicatio ns (CEPT). Fran den 28 augusti
fram till den 13 september har visats olympiad- och sport frimärk en i ut-
ställningsrum 3.

Tiden 14 september3 0 oktober har Röda korsfrimärk en frän 220
länder visats på Svenska Röda korsets utställning »Filateli och huma-
nite t.» D är kunde man också genom fotomont age m. m. följa denna
organisat ions arbete på olika håll ut e i världen.

Den 27 november öppnades utställningen »Brev och brevomslag under
olika tider.» Den visade brev fr ån olika länder och århundraden, brevet
och dess behandling, brevet i konsten och i humorn ävensom böcker i
vilka publicerats korrespondenser från kända brevskrivare.

Utställningar i v ilka Postmuseum deltagit

I n o m S v e r i g e

Sollentuna Filatelist-Klubb den 31 januari.

Postmuseum visade i sex ramar kronopost , klassiska svenska frimär-
ken, klassiska svenska fr imärken på kuvert , svenska välgörenhetsfr i-
märken, moderna svenska fr imärken samt Sveriges UPU-märken.

Samlarexpo Lincopia den 6- 8 maj.

Museet utställde i fyra ramar svensk fr imärkstillverkning, skildrad
med fr imärken och fotografier, i två ramar svenska välgörenhetsfri-
märken och i två ramar postal kuriosa.
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Sundsvallsutställningen V ängåv an under tiden 1- 10 juli.

Museet deltog med en samling stämplade frimärken fr ån Sundsvalls
underlydande postanstalt er samt brandskadade brev och andra doku-
ment med Sundsvallsanknytning.

Postens dag på Liseberg i Göteborg den 4 sep tember.

Postmuseum deltog med konsul Fr. Benzingers donationssamling av
essayer och p rovtr yck till Oscar II :s och Gustaf V :s fr imärken samt
brevbäraruniformer och museets halv täckta diligens. I samband därmed
utlånades en postdisk (tidigare använd som kyrkbänk i Mariefred) och
två äldre skyltar till det »postkontor» som inr ett s i den s. k. N onnen-
ska paviljongen på Liseberg.

Utställ ingen »Ett brev bety der sa my ck et» pa N . K. under tiden
17- 24 ok tober.

Postmuseum deltog med in- och utländska postuniformer, frimärks-
tavlan över generaldirektör J uhlin, äldre kuvert , gravyrer visande brev-
läsning och brevskrivning samt en del andra föremål såsom skriv-
schatull och vaxstapel.

K ristianstads Filatelistk lubbs 2- ärsjubileum under tiden 3- 7 nov em-
ber.

Museet deltog med skisser och annat material till fr imärken som ut-
kom till Domänverkets 100-årsjubileum 1959 samt Belgiska Kongos
fr imärken från år 1886 till 1958.

Utställningen »Frimex 60» arrangerad av Sol a Frimärkssamlarf örening
under tiden 46 nov ember.

Museets exponat utgjordes av delar ur konsul Fr. Benzingers dona-
tionssamling.

Göteborgs Filatelistf örenings, Varbergs Frim r k sklubbs och Europaf är-
jans »V ästk ust träf f » den 5 och 6 nov ember i V arberg.

Postmuseum deltog med et t exponat över 1960 års Europafr imärken
i 4-block.
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Västerv iks Filatelist-Förenings »Sm&l andsträf f » den 5 och 6 nov ember.

Museet deltog m ed skissmater ial m . m. t ill de fr imärken som utgavs
till Frivilliga Sky tte väsendets 100-ärsjubileum 1960.

Slutl igen har museet skickat posthistoriskt och filatelistiskt material
till olika postanstalt sinvigningar och jubileer : Malmö 5, Falun , Linkö-
ping 7, Farsta och Kiruna samt till »Bokens vecka» i Rätt vik, Stads-
biblioteket i Mariestad och Kundtjänsten i N orrköping.

I u tl a n d e t

Internationell f rimärksutställning i samband med den f örsta in ternatio-
nella f ilatelistkongressen i Barcelona under tiden 26 mars ap ril .

Postmuseums material bestod av skisser, färgprov, gravyravdrag och
normalark till Domänfrimärkena 1959.

Internationell f rimärk sutställning, Unipex , i Johannesburg under tiden
30 maj- 4 juni.

Exponatet museet deltog med omfatt ade 42 albumblad »Moderna
svenska frimärken.»

T he R ef uge and the R ef ugees in Philately ,» in ternationell f rimärk sut-
ställning i N ew Y ork , under tiden 24 juni- 1 juli.

Museet deltog med ett exponat över de svenska flyktingfr imärkena.

Frimärksutställning i W arszaw a, benämnd Polska 60, med anledning av
100-&rsminnet av det f örsta polska f rimärk ets utgivande, under tiden
3 11 sep tember.

Postmuseum deltog dels med skisser, förslagsteckningar, gravyrpro v
och normalark till 15-öres frim ärket, som utkom t ill F rivilliga Skytte-
väsendets 100-ärsjubileum 1960, dels ock med en specialsamling av p rov-
t ryck t ill Oscar II :s fr imärken.

67



Frimärk sutställning ordnad av f rimärk sk lubben i Saeby , Danmark , un-
der tiden 111 3 nov ember.

Museets materia l bestod av en del av A rsenius-Bildts porträt tfri-
märkssamling, en modern svensk flagga, en postvaktmästaruniform
samt en postkontorsskylt .

Donationer och gåv or

Föreningen P ostmusei Vänner har skänkt en modell av helikop tern
Bell 47, firman E. Fresk i Göteborg en f rankostämplingsmaskin av äld re
datum, N eopost, och f. d. verkmi stare N yberg tva appara ter för päsätt-
ning av fr imärken, konst ruerade av honom sj älv.

J apans ka postv erket har överlämnat moderna manliga och kvinnliga
uniformer jämte en brevbärarväska och en brevlåda . N orska postverket
har överlämnat norska postpåsar.

För öv riga gåvor har redogjort s under H istoriska samlingarn a.

D onationsmedel

D e Postmuseum tillhörande fonderna uppgick den 30 juni 1960 ti ll:
d'O rchimon tska fond en . . . . . . 4 352 k ronor 75 öre
Sundstedtska fond en . . . . . . . . . 10 839 kronor 17 öre
Fonden för förså lda fr imärken 957 kronor 75 öre

D onationsmed len uppgick den 31 december 1960 t ill :
Gellerstedts donation . . . . . . . . . . 4 367 kronor 94 öre
P aulins donation . . . . . . . . . . . . 5 487 k ronor 61 öre

Et t belopp av 313 k ronor 20 öre av Gellerstedts dona tionsmedel har
använts för komplett ering av samlingarna . Ovriga fonder och dona-
t ionsrnedel har ej tagits i ansp råk .

Postmuseums arsanslag

Postuu seums ä rsans lag, 15 000 k ronor, ti ll utökande och vidma kt-
hälland e av saml ingarna har förbrukat s helt under budgetä ret 1 jul i
1959-- 30 juni 1960.
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Reklam

Varje söndag har annonserats om museet i t re av Stockholms morgon-
t idningar. Annonseringen i t idsk rifter och dylikt företogs endast i be-
gränsad omfattning. Den sammanlagda kostnaden för museets annon-
sering har uppgått t ill 4 454 kronor 74 öre.

Anslag med inbjudan at t besöka museet har utsänts på vår- och höst-

terminen t ill skolorna i Stockholm.

Öppethållande

M useet har hå llits öppet för allmänheten söndagar kl 13- 16, helg-
fr ia onsdagar kl 13- 15 och helgfr ia torsdagar k l 19- 21.

Museets filatelist iska bibliotek har varit t illgängligt för allmänheten
onsdagar k l 13- 15 samt torsdagar k l 19- 21.

M useet besöktes under året av 13 156 personer.

Förteckning över personer och institutioner som under år
1960 överlämnat gåv or till Postmuseum.'

I . Adler ; AH K :s F rimärks-AB, Borås; A . E. Ahl gren, Göteborg; R .  C.  Alcock ,
Cheltenham, England ; Th. Allard, Linköping; Jose M. Frances Alonso, Mad rid,
Spanien ; Argentinska Ambassaden ; Armemuseum ; Asociaciön Filatel ica de Costa R ica,
San Jose, Costa R ica ; Aust -Agder-Museet , Arendal, N orge ; Bank of China, N ew
Yo rk 13, N . Y., U . S. A.; Ber liner Ganzsachensammler Verein, Berl in -Spandau,
Tyskland ; Ingmar Bert helsen, D jursholm ; R ichard Borek, Braunsche ig, T ysklan d ;
Ka rl Axel Broman; Bundespostmuseum, F rankfurt/Main, T y skland ; Bengt Bängstad ;
Casa Filatelica H evia, Madri d, Spanien ; Ed itio ns Phil ateliques »Ceres», P a ris, F rank-
rike; Emilio Crescenzi, Rom, I talien ; J. C.  Cout sis, Aten, Grek land ; Anna D ahlberg;
H. Ekeroth ; A .-L. Fagerl und , K almar ; H jalma r Falk, K iruna ; Edit ions J ean Far ci gn y,
Courbevoie, Seine, Frank rike ; Gunnar Fellenius; Filate lia H ungari ca , Budapest,
U ngern ; Finlands Frimärkshandl. Förbund , H elsingfors, F inland ; Anton Freeman,
Jönköp ing; Frimärkshuset AB; H ans Gehlin ; Generaldirekt ion PTT, Bibliothek und
Dokumentat ion, Bern, Schweiz ; Generald irekt ion, Verwaltung des Post- und Fern-
meldewesens der N iederlande, H aag, N ederlän derna ; Gesellscha ft zur Erforschung
der Postgeschichte in Bayern, Mi.inchen, Tysk land ; H einz  L.  Gin di, Linz/D on au,
Österrike ; R uprecht Glasewald, H amburg, T yskland ; G . G. Gordon ; P .  L.  G. H eur-
gren, Lid ingö ; E. H olmberg; St anley K . H unter, G lasgow, England ; Margit H öglund ;
I. C.  S. Filatel ia, Buk are st, R umänien ; I ndiska Ambassaden ; I nterp ex 1960, N ew

1 Givarens adress är Stockholm, där ej annat angives.

69



York 17, U. S. A.; Israels Ambassad ; Sten J acobsson, Lucksta ; Gösta J ohansson,
Fagersta ; Elin Karlgren ; Ernest Kehr, N ew York 18, U. S. A. ; N. Klemmi ng ; George
C. Kobylka, Berwyn, I ll., U . S. A.; Kongelig Dansk Aeroklub, Köbenhavn, Danmark ;
E. Kottelat, Bern, Schweiz ; Kungl. Livrustkammaren; Kobstadmuseet »Den gamle
By», rh us, Danmark; E. W. Larssons Frimärksaff är ; G. Lindman; Karlo Lindskog,
Odense, Danmark ; Edward Lindströ m, Jönköping; Elmer R. Long, H arrisburg, Pa,
U. S. A.; Einar Lundström; Pontus Lönberg; Sverker Lönnberg; Ralph A. Mac f ie,
Varberg; Louis Metzger, Paris, Frankrike; Ministere des Postes et des Telecommuni-
cat ions, Warszawa, Polen ; Ministry of Communicat ions, Warszawa, Polen ; M. G.
Monteaux, Paris, Frankrike; Musee des Postes et Telecommunications , Wroclaw,
Polen ; Verlag Ernst Muller, Basel, Schweiz ; A. N arath, Berlin, Tyskland ; H et N eder-
landse Postmuseum, H aag, N ederländerna ; K. E. N elson, J amestown, N . Y., U . S. A.;
N ordiska Museet ; Elsa N ordwall-Andersson, Mariestad ; Elise N yberg; E. V. N yberg;
Bert il N ydahl ; Ab r. Odfjell, Minde, N orge; Off ice des Emissions de Timbres-poste,
Monaco; Anna O fvandahl, Uppsala ; Ellen A.-S. Ol sen ; Elsa Olsson ; Frederico C.
Ort weiler, Curit iba, P aranä, Brasilien ; Oslo Filate listk lubb, Oslo, N orge; J. R. Parmi,
H elsingfors, Fin land ; Ida Paunitz, Säter ; Lauri Peltonen, H angö, Finland ; Pers- en
P ubliciteits dienst PTT, H aag, N ederländerna; H ugo P eterson, Falun; Gunnar Petter-
son; E. T. Pihl ; Polisen i Ti by-Osteräkers distr, Roslags-N äsby; Postkont oret, Ronne-
by; Poststyret, Oslo, N orge; The P ublic Library, Johannesburg, Sydaf rika ; Radio-
tjins t, Bildarkivet ; S. Rin gström, Tre lleborg; Mathias Rosin; J ane Rydin; M. Sall-
strand; Verlag Sandoz A. G., Basel, Schweiz ; P . T. Saunders, Ridgmont, Bletchl ey,
Bucks, England ; The Scandinavian Collectors Club, Oak P ark,  I II., U. S. A. :
Friedrich Schaffer, N acka ; Francisco Schiffer, Säo Paulo, Brasilien. J. W. Smits,
Eindhoven, N ederländerna; H ans Sobek, Wien, Osterrike; Sollentuna Köping, Sollen-
tuna ; Lin nea Stark ; Knut Stenring; V. Swan, Alton , H ants , England ; E. Swarl ing ;
Svenska Institutet ; Svenska Postmannaförbundet, Avd. 1; H ilding Svensson, N orr-
viken ; Sveriges Filatelist Förbund ; Arvid Swärd ; H ans Tanner, Rohrbach b., H utt-
will , Schweiz ; A. Un geheuer, Luxembourg ; U. N . Philatelic Society, N ew York 17,
U. S. A.; H elmuth 0 . Wagner, Bremen, Tyskland ; Erik Wahlström, Vi steräs; End re
Vajda, Budapest, Ungern; Gerda Wennqvist, Göteborg; H ilding Widegren, N orr-
köping; H . Widlund, Luleå ; Axel Wiklander, Göteborg; Mrs M. S. Wilson, Torquay,
Devon, England ; Sven-Art hur Wiman, Sale Lake City 15, Utah, U. S. A. ; Eric
Wovern, Köbenhavn, Danmark ; Sigfr id Woxell; George R. Wren, N. W. Canton 9,
Ohio, U. S. A.; O verstyre lsen för Svenska Röda Korset.
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