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RED OGÖRELSE FÖR P OST MU SEM

U N D ER ÅR 1965

i sam band m ed om organisation av poststy relsen den 1 januari 1965
har Postm useum tillf örts k ansliby rån .

PO STMUSEIN AMN D EN

Ledamöter av postmuseinämnden har varit : by råchef K arl Axel Löf-
gren, ordförande, advokat Sten H ultbom, by rädirektör Egon J onsson,
förste intendent , fil dr Marshall Lagerquist , kanslichef Ake O den,
förste int endent Gunnar Stenerudh, sekreterare och by rädi rektö r H arry
Wicksell.

Bland behandlade ärenden märks en fr amställning fr ån Föreningen
Postmusei Vänner att t ill museet donerade fr imärkssamlingar av sär-
skilt filatelistiskt int resse mått e besk rivas och sedermera publiceras.
N ämnden ti llstyrk te f ramställningen v ilken bifölls av poststy relsen.
Vidare ut talade sig nämnden för ett ökat öppethållande av museet
mändagar- fredagar f rän tvä t ill t re timma r. En plan för utställningar
i museet under är 1966 har fastställts.

I öv rigt behand lades ett flert al ärenden angående museets delt agande
i olika utställningar inom Sverige och i utl andet .

PO STH ISTO R ISK A SAMLI N GAR N A

Förem älssamlin gen
Gåvor :
D örrb rev lådor och namnskyltar (Sk rädda re I. J ohansson, metal lar-

beta re B. 0 . J ohansson och Fru G reta Bille, Stockholm) ; Modell av
flygplanet Boeing 707 Intercontinental (Air F rance, Stockholm) ; Mo-
dell av flygp lanet T rident (Brit ish European Airways, Stockholm) ;
P lånbok använd av värdebrevbärare (Fru Brit ta J ohansson, Solna) ;
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Skrivbordsuppsatser av silver (Fru J enny D ahlgren och fr u Tora Fal-
lan, Stockholm); F ilatel iutensil ier och fr imä rkslitt eratur (Fröken Astrid
Broman, Stockh olm) ; Diverse skrivutensilier (T ägmä sta re H jalmar Ste -
nerudhs sterb hus, K arl st ad); Posthorn och un iformsmössa (Fru Gerda
O scarsson, Täby); Posthorn (anonym givare, Falköping) ; Posthorn
(H err Gunnar J akobsson, Boden) ; T avla, gjord av stämplade fr imärken
(Värdeexpedient R obert Aquart z, J ohanneshov) ; N orsk postkarta
(Byråchef Lars Bäck, Stockholm) ; U niformskavaj (F ru Eira Svensson,

T horw ald A lef , landsv ägsp ostil jon,
gips.

St römsund ) ; Modell av skulptur föreställ ande landsvägspost iljon (Sku lp-
tör T horwald A lef, Stockholm) ; Tysk postkarta (Fakto r R obert P et-
tersson, Bromma) ; Plakett »Frima 65», verm eil (Malmö Filatelist före-
ning); P laket t »Wipa 1965», verm eil (U tställningsbestyrelsen för Wipa
1965, Wien); P lakett »Europa a Mon tecat ini», silver och vermeil (C ir-
colo Filatelico, Montecatini, It alien).

Postmuseum har under å ret t illdelats medaljer för delt agande i föl-
jande utställningar : »Wipa 1965», Wien (vermeil), »Int e rpex», N ew
York (brons), »Assindia 1965», Essen (kolkeramik).
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Leveranser :
F rån post verkets cent ralförråd, verkstad, t ryckeri, intendentsby rån,

ekonom iby ran, postskol an, postmi starna Th. Wilhelms son , Säffle, A .
Wagenius, Stockholm 11, S. H olmb lad, Lysekil , förste kont rollör D an
Gyllroth, Sund svall, och stat ionsmästare L. R yd, O deshög har bl. a .
levererats: möbler, perforeringsmaskin för fr imärken, häftapparater,
sigill, vågar, väggur, t räsnit t och t rägravyr förestä llande interiörer fr ån
t ryckerier i äldre t id, skylt ar, kop iep ress, stämpelvals för brevstämp-
lingsmaskin, viktställ, 1937 års nya postemblem med riksheraldikerns
godkännande, kassakista, datumstämp lar, snörhållare, p lånbok, använd
av lantb revbärare, postväskor och uniform för japansk brevbärare.

Perf oreringsmask in f ör f rimärken av
Grov ers tillverkning, London.
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Inköp :
Res-ka rt a öfver Sverige 1851; Grave rad kan a över Sverige och Fin-

land med tabell utvisande avständen mellan alla städer i dessa länder;
Skrivbordsuppsats av förkopprad zink ; H andgjorda ställningar, an-
vända vid smäbrevssortering i Säffle; N yt illverkad hästpingla ; Färg-
litografi benämnd »Brevet »; Srivpulpet ; Kopia av skulptur, förestäl-
lande egyptisk skrivare; Kart a med uppgifter bl. a. om flyglinjer och
fördelning av jordens befolkning; Litografi, föreställande Karl Alex-
ander Furst von Th urn und Taxis; Skämtteckn ing av Hi lding N yman,
föreställande två samt alande postexpeditörer ; Skrivställ av konst-
massa.

A rkiv - och dokumentsamlingen
Gåvor:
Brev frän 1823, befordrat med klockarpost (Stationsmästare H ugo

Sköld, Stenstorp); En samling brev, stämplade kuvert , julkort och vy-
kort (Grosshandlare Edvard H aage, Stockholm); Kvitto på brev in-
lämnat under öppen rekommendation Luleå 1871 och meddelande om
ankommet rekommenderat brev, Luleä 1830 (Exekuto r H. Widlund,
Luleä) ; Brev fr ån 1829 och 1838 (Landsfiskal E. N oring, Lidköping);
» Två postt urer», berättelse författ ad och skänkt av f d poststationsföre-
ståndare Erik Karlsson, Lidnäs; Rekkvitt on fr än Falun 1869 och Siljans-
näs 1878 (H err H j . Eriksson, Falun); Album, innehållande fotografier
och t idningsur klipp rörand e kuglepostvagnens färd genom Sverige och
dess överlämnande till Postmuseum 1936 (Förste by råsek reterare H el-
frid H agqvist, Stockhol m); Stämplade amerikanska fr imärken och
3 kuvert »Tin Can Canoe Mail» (K apten E. R. Johanson, Boräs) ;
Ett antal försändelser, stämplade Tr elleborg Sassnitz, Sassnitz
T relleborg och Sjp  141  (H err S. R ingström , T relleborg); Postblanket-
ter, stämplade H edemora pa 1880-talet (Advokat Ern st N athorst-Böös,
Stockholm); Flaskpostbrev, upphittat i N ederl änderna (Overpostexpe-
ditör Berit Larsson, Sollent una); Fotogra fier föreställande två av de
första postbilarna i Malmö (Fö rman N .  T.  Lindqvis) , Malmö); Rek-
kvit to fr än Westeräs 1869, paketkvitto frän H elsingborg 1849 och
fotografier av postmästare F. Sjöqvist m. fl . (Fru Bet ty Sjöqvist, Stock-
holm); Brev från slutet av 1800-talet ti ll en familj, bosatt i Berl in,
inramat brev frä n H äslöf 1863 m. m. (Förste by råsekreterare Anna-
Greta Th yselius, Stockholm); Skildring av postför ingen H usby-H ede-
mora fr ån mitten av 1800-talet (H err Gustav Eriksson, H edemora);
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Brev fr än 1831 som desinficerats genom rökning (Fil d r J ohan Feuk ,
Vrigstad) ; U rklipp ur tidn ingen »H var 8 dag» ären 1900- 1924, inne-
hållande art iklar med postalt innehåll (Bankdirektör H . Barnholdt ,
Vällin gby) ; Färg vyk ort, förest ällande tyska post iljoner från 1700- och
1800-talen (Bundespostmuseum, Bonn) ; Ass-kv it to från Sken inge 1877
(H er r K arl K arlsson, Motala) ; Fotografialbum med fotografier av äld re
post tjänstemän i Sverige (Postmästare K arl H jelmberg, K arl skoga) ;
R ekkvit to  frän  H almstad 1859 (Statio nsmästare  T.  Svensson, O lof-
st röm) ; Fo tografier f rän postkontoret i Lathis 1881 och 1911 (Post-
och Telegrafmuseet , H elsingfo rs) ; K vitto på fr ib rev C arlsk ron a 1867
(Fru K arin N elsson, Björkeryd); Al dre ut län dska, st ämplade helsaker
(D irektör B. Swanberg, Stockholm) ; R ekkvi t to frän Sala 1854 och 1857
(H err Erik Ekholm, Sala) ; Fo tografialbum med fotografier av post-
tjänstemän, post ala t ransportanord ningar m. m. (Bankdirektör 0 . N or-
beck, D jursholm ) ; Bilder med b revmot iv m. m. (H err Erich Aber, Stock-
holm) ; U tländska postblankette r och vykort föreställande postanstal-
ter (Byråsekr eterare Lennart O hlson, Stockholm) ; Ald re fotografi er
från Postens U ndervisningsanstalt , Världspostkongresser m. m. (Ri ks-
gäldsdirektör Fredri k Sandberg, Stockholm); Fotografi, föreställ ande
skolan i J ämjöslät t på 1880-talet och besk rivn ing av postgången där
under samma t id (H err K arl H ansson, J ämjöslät t) ; Fotostatkop ior av
tidt abell med avständsuppgift er för diligenst rafiken mellan Stockholm
och H elsingborg å r 1842 (Byråsek reterare Bert il Ingmanson, Stockholm);
Konst itutor ial, fotografi er, bet yg m. m. fr ån et t an tal post tjänstemäns
sterbhus; J ul- och nyärskort , vykort , stämplade kuvert och fr imä rken

m. m.

Leveranser :
R itningar och fotografier över posthus och järnvägsvagnar, äld re

reversal och postkartor m. m. har levererats fr ån olika postanstalter
och avdelningar inom poststy relsen.

Inköp :
A lmanackor fr ån ären 1728- 1832; Et snin g, l itografier och tusch-

teckningar med postala motiv ; G rammofonsk ivor med postal anknyt-
ning; Tr yckta avsnitt innehällande postunderrät telser f rän ären 1857
1896 ; K ronobrev , 3 st 1685, 1788 och 1843; Brev med t ext innehäll
daterat »24 julij 1697». Fotok opior av b rev från Sofia A lbert ina, F red-
rik Adolf och Gustaf I II ; Brevomslag, stämplat G risslehamn 1849
med röd bägstämpel;  En  å rgång av Stockholms Post-T idningar 177 4.
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K ronobrev »24 julij 1697 .
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Fribrev stämplat G risslehamn 1849, röd stämpelf ärg anv änd under k oleratid.

FR AN KO TECK EN SSAMLI N GAR N A

Sv ensk a specialsamlingen
Gåvor :

P rov t ryck med specialp räglad p låt , D armstadt-p ressen. P rov för tand-
ningsaggregat , 13-t andn ing. 60 öre riksdagsjub. 1935 och 5 öre postjub.
1936 b run , överstämpla de »MU STER ». (Flygpostfon den).

T re st teckningar, förslag t ill ny siffert yp på 5 och 10 öres fr i-
märken jämte förslag t ill biblioteksfr imärkena 196 1 (konstnär K arl
Erik Fo rsberg).

Leveranser:
Sedvanliga leveranser fr ån Poststy relsens f rankoteckensavdelning,

omfattande nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar,
skisser, gravyravdrag, fä rgp rovs- och normala rk .

U nder året ha r 55 blad nymonterats v isande fr imärkena och deras
konstnärl iga förl agor.

FD C och minnesst ämplade kuvert fr ån PF A .
D essutom har av nyutgivna fr imärken f rän f rank oteckensavdelningen

under året överlämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det fall et t
fri märke utgivits även i häfte, 6 st häft en av vard era avsedda för
museets utställningssamli ngar.

Inköp :
N ormalark, 5 öre lejon, grön, typ I I.
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Färgp rov t ry ck i grön f ärg , 20 ör e ty p
Gustav Vasa 192 1 sam t sp ecial try ck ta
märk en m ed patry ck »M uster» an-
v ända f ör p erf oreringsp rov 1937 f ör

D armstad t p ressen.

Gustaf Vasa 1921: färgpro vtry ck för valören 20 öre i grönt och
brunt (2 st .) och dito av v alören 140 öre i svart grå färg. Tandade.

Femton skisser t ill 1919 å rs och 1924 å rs fr imä rkstävlan av konst-
nären Axel Törneman (1880- 1925).

Generalsamlingen och Öv riga samlingar
Gåvor :

M useet har mott agit en omfattande samling av fr imä rken över
R öda K orset och dess verksamhet som tillhört fr amlidne d irektör
H arry Ekeroth, Sto ckho lm (Fru M argit Ek eroth, Stockholm).

Finlands samtl iga under år 1965 nyutkomna emissioner på brev
och samtl iga minnespoststämp lar på kuvert (di r. Lars Lindström,
M arieha mn).

Frimärken och FD C frän postförv al tningarn a A laska , Canada,
Congo, D anmark, I ran, K uwait och Pakistan.
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Et iop ien : komplett samling frimärken och FD C utgivna under år
1965 (bankrevisor I van Adler, Stockholm).

FD C utgivna i U SA och Sovjet-U nionen v id rymdflygningar under
1965 (J . R . Fitzpat rick, Space C raft Cover, H untington W Va, U SA).

K uvert stämplade på färjeleden Sassnitz T relleborg under å ren
1899- 1965 (H err S. R ingst röm, Tr elleborg).

N orskt vykort med stämpeln »Polhavet 13IX 18 N B 77 33 (K ungl .
Biblioteket , Stockholm, gm bibliotekarie H arry J ärv).

4-block 2-öres fr imärken med övert ryck »Frima 65» samt et t foto
f rän Visby stadsmur, mot iv för f rimärket som utgavs 5/4 1965 (int en-
dent G ilbert Svenson).

F rimä rken, 1920 Gustaf I I Adolf 20 öre, »fi rmaperfo rera de» ASEA
(förste byräsekr eterare Arne Almquist, Stockholm).

Kuvert med 2-öres f rimärken överstämplade »Lions interna t ional L»,
T relleborg med anledning av klubbens aktion för »R öda fj ädern» (förste
intendent G. Stenerudh).

Postkort och välgörenhetsmärken från R yssland, N orge, Israel och
T yskland med anknytning t ill R öda Korset (Gustav G. Gordon, Stock-
holm).

Frimärken P anama (Michel 746- 747) t ill H ammarsköldssamlingen
(Stiftelsen J ubileumspostflygnin gen, Stockholm) .

FD C , London 8/7 1965 med Chur chillfr imärken (H. R . H armer Ltd,
London).

M innespoststämp lat kuvert 10/4 1965 (Ka rlsborgs Fi latelistfö rening).
FD C 6/ 6 1951 R ik sförenin gen mot R eumatism (Anita Baumgartner,

Wien).
FD C 28/ 8 1965 Bonn och Essen, 3 st (överpostexpeditör Gunnel

J önsson, U ppsala).
R ocketgram n r 1 24/ 10 1965, 3:dje post raketexperimentet (Flygpost-

fonden) .
FD C Island F rim ärket 125 ä r» 6/ 5 1965 (Sigurdur Agustsson , R ey-

kjavik).
Svenska fr imärken fr ån ä ren 1890- 1920-ta let huvudsakligen maku-

lerade vid postanst alter i Stockholm (redaktör R udolf F rölen, Bromma).
Välgörenhetsmärken utgivna av Svenska R öda Korset å r 192 1 (råd-

man Allan Wi rgin, Sto ckholm K).

Leveranser :
U r leveranserna av nya fr imärken fr ån U P U, Bern, har under å r

1965 monteringar ut förts p 901 albumblad med t illsammans 5.068
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fr imärken och reserverats p latser för 374 fri märken, som saknats i leve-
ranserna. M useets generalsamling omfattade v id årets slut 16.418 album-
blad. A nt alet fr imärken p lus anta let reserverade p latser för fr imärken,
som saknas och bör anskaff as, ut gör 150.185.

Följande nya utstäl lni ngssaml ingar ha r sammanst ällts:

Albumblad
1. C hiles fr imärken 1953- 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2. N obelp ristagare på svenska fr imärken (engelsk text) . . 62
3. N obelp ristagare på svenska fr imä rken (tysk text) . . . . . . 62
4. Congos fr imä rken 1960- 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. H istorien bakom frim ärket (tysk text) . . . . . . . . . . . . . . 18
6. K uvert samling med U SA-stämplar med svenska namn . . 22
7. Internationella teleunionen 100 å r (FN : 1) 132
8. » världsf lykt ingäre t (FN: 2) . . . . . . . . . . 78
9. Antihungerkampanjen (FN : 3) 154

10. Antimalariakampanjen (FN : 4) 120
11. 1963- 65 års svenska fr imärken och helsaker (engelsk text) 50
12. F rimärken med schackmo tiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Monteringen fördelas pa följ ande sät t :

Europa .
Afr ika .
Amer i ka, N ord-

' Cent ral- .
, Syd- .

Asien
Aust ralien .
Antarkt is .

Album-
Frimärken Manko

blad
323 1.954 46
309 1.523 209

19 94

250 1.497 119

Inköp :

Inköp för diverse kompletteringar av museets Europa- och U tom-
europasamlingar, H amm arskjöldsamlingen, rymdfartssamlingen och ut -

stä llningssamli nga rna.
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FILATELI ST ISKA OCH H ISTOR ISKA BIBLIOTEKEN

Filatelistiska biblioteket.
Det filatelistiska biblioteket har under å ret utökats med 330 arbeten

fördelade bl. a. på :
110 monografier
51 allmänna handböcker
95 kataloger
40 övriga arbeten
25 tidskrift er

D ärt ill kommer 100 kompletta tidsk ri ft särgangar.

Posthistoriska biblioteket:
D et posthis toriska biblioteket har utökats med 111 arbeten.
Inbindning:
Under året har 143 arbeten bundits hos postverkets bokbinderi .
Kataloger :
Biblioteket har under å ret ut givit t re nummer av sin stencilerade

»Litteraturförteckning 1965: 1- 3», som dist ribuerats till bibliotek,
filatelistföreningar och enskilda personer inom och utom landet .

Utst ällningar :
I anslutning till museets fr imärksutställningar har montrar med

böcker utställts, bl. a. vid ut ställningarna Polens frimärken, FN :s fr i-
märken, F rimärket 125 år och Röda-Korsfrimärken frän hela världen.
Med anledning av Fredrika Bremerfrimärkets utgivande ordnades en
Fredrika Bremer-monter (under hösten).

Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 665 personer. Det totala an-

talet hemlån var 1.197 av vilka 477 utgjorde lån till låntagare på
annan ort än Stockholm.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH ET

Museets egna utställn ingar
13/ 11 1964 10/ 1 1965 N orges f ilateli
15/ 1 - 28/2 Frimärket 125 år
18/ 3 - 16/ 5 »pengar pa posten»

3/ 6 - 29/ 8 Röda-Korsfr imärken från hela världen
10/9 - 17/ 10 Polens fr imärken
20/ 10- 31/ 10, 12/ 11- 9/ 1 1966 FN :s fri märk en.
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Pengar pa postensea
%%j

Generaldirek tör N ils H örjel inv iger utställ ingen »Pengar pa Post en, 1965.

Aktuellt frimärksland:
20/2 Chin a Sven H edin, 100 är: H edinfrimärken 1932 samt

kort adresserat t ill Sven H edin.
27/4 Sverige, »D e vackraste svenska f rimärkena», utvalda år

1955.
Tjeckoslovakien, H radschin 1.000 är (Michel 1486).
Kuwait, 2 blad ur frimärk sgäva frän Förenade Arab-
republiken.

Under skollovsprogramme t »Kul i jul» visades tvä svenska sport -
märkessamlingar.

23/6
18/ 11

Museet har und er äret  deltagit  i följande utställningar :
Utlandet:
Februari

19- 21/3

4- 14/6

N ew York, Pepsicola Exhibition (Ernest Kehr):
Förfilatelist iska brev m. m.
N ew York, »Interpex 1965»: N obelpristagare p£ svenska
fr imärken.
Wien, »Wipa 1965 : N obelpr istagare pi svenska fr i-
märken samt »H istorien bakom fr imärket».
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25/6- 3/ 10

28/ 8- 5/9

10- 17/ 10

aug.- dec.

Sv erige:
J anuari

18/ 1

januari

25/ 1

Munchen, »IVA», Internationell traf iku tstäl lning: Post-
historiska föremål.
Essen, »Assindia 1965». Svenska frimärkstyper under
1860- och 1870-talen samt H elikopterpost.
Montecat ini, »Europa a Montecatini»: N obelpristagare
på svenska frimärken.
Marina di Massa, »V Exposition Internationale Phila-
telique»: 1964 års svenska fr imärken och helsaker.

Odeshög 125 år: Frimärken stämplade i Odeshög ären
1863- 1875.
N ybro: Bilar på fr imärken och Blommor från Afr ika på
fr imärken.
Stockholm, Skandinaviska Banken: Riksvapnet 600 år,
Delaware-fr imärken med originalteckning av H jortz-
berg.
H jorte d 100 år: Frimärken avstämplade i H jorted och
H jorteds Station åren 1880- 1906.

Frimärk sgrav örerna Czeslaw Slania, H ein z Gutschmid t och A rne W allhorn sam t
intendent Lars Erik Ev ert (sky md) beser utställ ingen »Polens f rimärk en» 1965.
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6- 14/ 2

15- 18/2
23- 25/ 2
10/ 3- 20/ 9

17- 28/ 3

20- 26/ 3

ap ril

3/ 4

5/ 4

10- 11/4

may

2/ 6-

3- 13/ 6

4- 20/ 6

10/ 6

18- 20/ 6
25/ 7- 31/ 8

aug.- sept .

aug.- okt.

Malmö, »Frima 65 : Sundstedts samling Vapen skill. på
på hela kuvert, och Benzingers samling Gustav V 1910-
1918.

Malmö, »K ul i t re»: Chiles frimärken 1953- 1962.
Göteborg, Skollovsveckan : Chiles och Congos frimärken.
Göteborg 1: Vykort , fr imärken, kuvert m. m. med an-
knytning t ill MIS Gripsholms k ryssningar ur O lav Olsens
donation.

Stockholm, bätutställningen »Allt för sjön »: modeller
av sjöpostexpeditionen Gripsholm och ängfart yget Wax-
holm 1 m. fl. posthisto riska föremäl.
Kalmar: Svensk sjöfart på fr imärken samt kuvert , av-
stämplade i K almar åren 1895- 1964.

Ratan : Posthistoriskt dokument och avstämplade fr i-
märken med anknytning i l l Ratan.
Tre lleborg: Posthistoris ka föremäl, brevomslag och ku-
vert med anknytning till T relleborg.
Visby, Gotlands Filatelist förening: O riginalteckning, i
gravyravdrag, färg och normalp rov t ill fr imärket » Visby
ringmur» utgiv. 5/ 4 1965.
K arlsborg, Karlsborgs Filatel istklubb : H ur en modern
fr imärksemission kom till.

N ybro: Posthistoriska föremål och avstämplade fri mär-
ken med anknytning till N ybro.
Stockholm, Postbanken : Posthistoriskt mate rial rörande
postbanken och postgirot .

Jönköpin g »Elmia »: Posthis tori ska föremål och doku-
ment med anknytning till lantbrevbäring.
Oreb ro, » Totalt försvar 65»: Posthistoriska föremål med
anknytning till fältposten.
Göteborg 2 : Posthistoriska föremäl med anknytning t ill
Göteborg.
l mestad »Sten Sturemässan»: Posthistoriska föremäl.
Kolmärden: Posthistoriska föremäl.

Skänninge: Posthistori ska föremäl, dokument , stämplade
kuvert och fr imärken med anknytning till Skänninge.

Stockholm, Skandinaviska Banken : Posthistoriska före-
mål.
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Unga besökare pa »K ul i jul , 1965.

15- 22/ 8

sept.

19- 28/9

21/9

oktober

3/ 10

15/ 10-
jan 1966

Värnamo: Posthis toriska dokument, stämplade kuvert
och fr imärken med anknytning t ill Värnamo.
Stockholm, Göteborg och et t 40-tal andra städer i Sveri-
ge. Kapp Ahl AB: Posthistoriska föremål och uppför-
storade fr imärken med dräk tmotiv för skyltning i före-
tagets affärslokaler.
Stöde, »Stöde i bild»: Posthistoriska förem l, avstämp -
lade vykort och kuvert med anknytning till Medelpad.
Göteborg 1: K uvert med til lfällighetsstämplar frän Gö-
teborg och fotografier med anknytning till dessa evene-
mang.
Gnosjö 100 år : F rimärken avstämplade i Gnosjö åren
1875- 1944.
Perstorp, Perstorps Filatelistklubb : H ur en modern fr i-
märksemission kom till.

Stockholm, Sjöhistoriska museet »Fartyg och fr imärken»:
posthistoriska föremäl och dokument med anknytning
t ill sjöposten.
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16 17/ 10

21/ 10

27/ 10- 18/ 11

4- 7/ 11

6- 7/ 11

6- 7/ 11

12- 14/ 11

dee

»

Köp ing, Köpings F ilatelist förening: Konstnärliga fri mä r-
ken i Sver ige 1953- 1963.
Ankarsrum 100 år : Frimärken avstämplade i Ankarsrum
1858- 1942.
H älsingborg, H älsingborgs allm. schackklubb: Frimärken
med schackmot iv.
Alingsås, Alingsäs Filate listklubb : Kl assiska svenska fr i-
märken och Svenska diktare och författ are på fr imärken.
Boden, Bodens Filatelistförening: H ur en modern fr i-
märksemission kom till.
Västervik, Västerviks Filatelist Förening: Svensk sjöfart
på frimärken.
O rebro, Orebro Filate listföreni ng: Oscar I I :s fri mä rken.
Specialsamling av p rovtryck m. m. ur Benzingers do-
nation.
J önköp ing: J ulkort fr ån äldre tid .
Göteborg, Göteborgs Sparbank : J ulkort fr ån äldre t id .
Stockholm, Marabou AB: Posthistori ska un iform er som
skyltmaterial.

6/ 12 1965
31/ 1 1966

11/ 12

Stockholm, Göteborgs bank : »I dessa t rakter i svunnen
tid», posthistoriska föremäl.
Stockholm, Sergelteatern, premiä rvisning av diligensfil-
men »Resa i norr»: Posthistorisk uniform, modeller av
diligenser, tåg m. m.

KON SERTER

U nder äret har givit s ett 10-tal konsert er av pianisterna Valentina
R ives, Stockholm och Doris Axelsen, Karlstad.

PUBLI KA TI ON ER

Postmusci ä rsbok Post rytt aren 1965 (utkom den 24/ 3 1966) innehöll
artiklarna :

Postverket under generaldirektör E. Swart lings chefstid av Egon
Jonsson,
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Landsbygdens postnät och A. W. Roos av Erik Sward ing,
Samuel Akerhielms första lärospån som blivand e postdirektö r och

uppgift er om postbefordran i gamla dagböcker frän 1659 1664 av
Gunnar Tilander,

Väskor för landsvägspost frän 1600-talet till mit ten av 1800-t alet
av Paul Gerhard H eurgren,

Brevet meddelandet genom t iderna (II ) av Gunnar Stenerudh,
D et förargelseväckande lejonet av Sven k erstedt,
Si ldrag hos våra fr ankotecken IV - 1940- 1945 av Gilbert Sven-

son samt vidare redogörelserna för museet och Föreningen Postmusei
Vänner.

U töver bibliotekets sedvanliga lit teratur för teckningar har stencilerade
kataloger ut givits för utställningarna N orsk filateli, F rimärket 125 år,
Svenska Röda Korset 100 år och FN 20 är.

DON ATION SMEDEL

Postmusei fonder uppgick den 30/ 6 1965 till :
d'O rchimontska fonden .
Sundstedtska fonden .
Fonden för försålda frimärken .
Flygpostfon den (31/ 12 1965) .

Donationsmedlen uppgick den 31/ 12 1965 t ill :
Gellerstedts donation .

5.307: 68
13.108: 95
2.424: 74

15.985: 35

2.638: 50
Paulins donation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.813: 74

Ett belopp av 1.565 kronor av Gellerstedts donationsmedel har under
äret använts för komplettering av samlingarna. Ovriga fonder och
donat ionsmedel har ej tagits i ansp råk.

POSTMUSEI AN SLAG

Postmusei av Kungl. Maj :t beviljade anslag till utökande och vid-
makthållande av samlingarna k ronor 20.000 förbrukades helt under
budgetäret 1/ 7 1964- 30/ 6 1965.

OMBYGGN AD O CH REPARATI ON

U nder äret har et t nyt t tjänsterum inrätt ats 2 t rappor upp, en 10-
nummers linjetagare installerats i kontoristens rum samt smärre elrepa-
rationer ut förts.

145

10



REKLAM

Varje söndag annonserades museets öppethå llande och utställningar
genom den s. k. Museinyckeln i Dagens N yheter, Stockholms-Tidningen
och Svenska D agbladet . Annonsering i tidskrifter och övriga publika-
tioner företogs endast i begränsad omfatt ning.

U tan kostnad för Postmuseum har under sommarhalvåret 1965 annon-
sering med Postens filatel iavdelning skett i Stockholms största turist-
guider. Aff ischer med inbjudan att besöka museet har utsänts under
vår- och höstterminerna ti ll samtl iga skolor i Stor-Stockholm.

OPPETH ALLAN DE

Museets skädesamlingar hölls under tiden januari- maj öppna för
allmänheten söndagar kl. 13- 16, måndagar- fredagar 13- 15 och
torsdagar dessutom 19- 21. Under månaderna juni- december hölls
museet öppet söndagar 13- 16, måndagar- fr edagar 12- 15 och tors-
dagar dessutom 19- 21.

Söndagar hölls en kassaexpedit ion öppen för al lmänheten för för-
säljning av fr imärken och emottagande av vanliga och rekommenderade
brev.

Filatelist iska bibliotekets läsesal och läneexpedition var öppna ons-
dagar 13- 15 (jan- maj) 12- 15 (juni- december) och torsdagar 19
- 21.

BESOK

Museet besöktes under å ret av 20.242 personer mot 17.940 under
år 1964. I besöksantalet ingick 135 grupper med 2.683 personer mot
122 grupper med 2.686 personer 1964. Flert alet av grupperna visades
omkring under ledning av någon av museets tjänstemän.

Icke exponerade filatelistiska samlingar har under å ret studerats av
4 fi latelistiska forskare. Föreningen Frimärks-Samlaren, Stockholms
mot ivsamlarklubb och Stockholms Filatelist-förenings ungdomsavdel-
ning har under ä ret regelbundet sammanträ tt i museet .
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Förteck ning öv er personer och institutioner som under år 1963

öv erlämnat gåv or till Postmuseum.

Erich Aber ; Ivan Adler ; Sigurdur Agastsson, Reykjavik , Island ;
Air France; Thorwald Alef; H aral d Almkvist ; Arne Almquist ; K. A.
Andersson; Wilh. Augustinsson ; Azzolini, Circolo Filatelico, Mirano,
I talien ; H arald Barnholdt ; Anit a Baumgart ner, Wien, Oster rike; K . V.
Bennings stärbhus; Edouard Berck, Paris, F rankrike; Greta Bille;
Ast rid C. Broman ; Bundesminister fur das Post- und Fernmeldewesen,
Bonn, Väst tyskland ; Bundespostministerium Bibliothek, Bonn, Västtysk-
land ; Lars Bäck; Casa Filatelica H evia, Madrid, Spanien, Sune Ceg-
rell, N ässjö; Emory E. Cochran, N ew York, USA ; Comit e int ernatio-
nal de la Croix-Rouge, Geneve, Schweiz ; J enny Dahlgren ; Annie
D ahlquist ; N . Dahlquist, Borås; D anske Filatelisters Fl les fond, Kö-
penhamn, Danmark ; Berta D ixelius, Bredbyn ; Ernst Duner, Västerv ik;
Ida Duner, Malmö; H enry Dupont , Le Coteau, Frank rik e; Editi ons
Ceres, Paris, Frank rike; Margit Ekeroth; Erik Ekho lm, Sala; Börje
Eriksson ; Gustav Eriksson, H edemora; H j, Eriksson, Falun ; E . S.
Fahlst röm, Göteborg; Elisabeth Falk ; P . A. Falk, Lund ; Tora Fallan ;
Johan Feuk, Vrigstad ; Filatelia, Buenre sti, Rumänien; Filatelia Castel-
lana, Madrid, Spanien ; J. R. Fitzpat rick, Space Craft Covers, H un-
t ington, Virgini a, USA ; K arl-Erik Forsberg; Frimärkshuset ; F romai-
geat, Paris, Frank rike; Rudolf Fr6len ; F. Gaedicke, Väst-Berl in; Ge-
sellschaft fur Deutsche Postgeschic hte, Bonn, Västtyskland ; Ernst Gill-
berg; Gustav Gordon ; Odd Grahm, Oslo, N orge; H ans Grobe, H an-
nover, Västtyskland ; H ans Grunewald, Osttyskland ; S. Gutmann,
Ettlingen/Boden, Västt ysklan d ; Edward H aage; H elfrid H agqvist ; K arl
H ansson, Jämjöslätt; H. R. H arm er Ltd, Lon don, England ; H edens
Foto, Insjön; H irschi och Adler, N ew York, U SA; K arl H jelmberg,
K arlskoga; H . H olmström, Markaryd ; AB H ässle, Göteborg; C.  E.
H örsell; Berti l l ngmanson ; Wilhelm J acobs, Ytt ermo; Gunnar J akobs-
son, Boden ; Margot Jansson ; B. O. Johansson; Brit ta Johansson; E. R .
Johansson, Borås; I. Johansson ; Berti l Jonst ad, H edemora; Gunnel
Jönsson, U ppsala ; L. Å. Jönsson, Åmål; Pelle J öred ; H . E. Kallen-
berg; K arlsborgs Fi latelistklubb, Mölltorp; K arl stads F ilatelistförening,

Giva rens ad ress är Stockholm, när ej annat anges.
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N ils Rundqvist, K arlstad ; Erik Karlsson, Lidnäs; Gunv or Karlsson,
Lindome; K arl K arlsson, Motala ; Margareta Karlsson ; Emil Knutsson ;
Yehuda H . Kolar, Givatayim, Israel; Kungliga Biblioteket ; Berit Lars-
son ; Yngve Larsson, Kungälv ; Sven Leveren, Uppsala; Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, Geneve, Schweiz ; Arn e Liljedahl ; Estrid
Linder ; Arne Lindman ; N ils Sture Lindqvist, Malmö; Lars Lindström,
Mariehamn, Åland ; Alma Lundin, Umeå ; Magyar belyeggyöjtök,
Budapest , Ungern; Joau Augusto Marinko, Luanda, Angola ; Medicin-
historiska Museet ; Georg Menzinsky ; Margit Moden ; Musee philate lique
hongrois, Budapest, U ngern; Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Wr oc-
law, Polen ; Ernst N athort -Böös; K arin N elsson, Björkeryd ; Gilbert
W. N oble, Winter Park, Fla., U SA; 0 . N orbeck ; Margarethe N ord-
berger; Elisabeth N ordgren ; Erik N oring, Lidköp ing; Lennart Ohl-
son ; Gerda Oscarsson, Täby ; Pakistans General Post O ff ice, K arachi,
Pakistan; Robert Pettersson ; Pofis-Post-ovim Filatel ist ickä, Sluzba,
P rag, Tjeckoslovakien ; Polish Philatelic Society, London, England;
H ans Porsner ; Postmaster General Ott awa, Canada ; Post- och Tele-
grafmuseet, H elsingfors, Finland ; Generaldirektion PTT, Bern, Schweiz ;
Andre as Relte; Sigurd Ringst röm, Trelleborg; Andre Rochett e, Paris,
Frank rike; Ellen Rosin ; Fredrik Sandberg; Murray H. Schefer, Wash-
ington, USA; J. Scheps, Paris, Frankrike; Gun Schridde, Meissendorf/
Calle, Västtyskland ; D aniel Sefton, Bethesda, Md, U SA ; Bett y Sjö-
qvist ; H ugo Sköld, Stenstorp ; Karl-Erik Stenberg; Gunnar Stenerudh;
Stiftelsen J ubileumspostf!ygningen ; Svenska H andelsbankens Bank-
museum, Eira Svensson, Strömsund; Gilbert Svenson; T. Svensson,
Olofst röm; Anna-Greta Thyselius; U .S. Post off ice, Anchorage, Alaska,
U SA; H elmer Widlund, Luleå ; Th. Wilhelmsson, Säffle; Folke Willson;
Allan Wirgin; H einri ch Wittman, Munchen, Västtyskland ; Arthur
Wyss, PTT-Museums, Bern, Schweiz; H arold Zettersten
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