
RED OGÖRELSE FÖR POSTMU SEUM

U NDER ÄR 1966

Ledamöter av postmuseinämnden har varit : by råchefen Karl Axel Löf-
gren, ordförande, advokaten Sten H ultbom, avdelningsdi rektören Egon
Jonsson, (1/1- 31/3), därefter byrådirektören Carl Otto Ohm, förste
intendenten fil. dr Marshall Lagerquist, kansl ichefen Ake Oden, förste
intendenten Gunnar Stenerudh, sekreterare (1/ 1- 28/ 3) däreft er förste
intendenten Gilbert Svenson sam t byrädirektören H arr y Wicksell.

Under året har hållits t re sammanträden. Et t program för utställ-
ningar under å r 1967 har fastställts. I övrigt har bl. a. behandlats ett
flert al ärenden om museets delt agande i utställningar i utl andet samt
museets egen utställning i Malmö, »Malmö i Postmuseum» . Vidare har
nämnden ytt rat sig om p lanerad ny ytt re skylt för museet och viss om-
byggnad av museets entre.

POSTH ISTORISKA SAMLIN GARN A

Under ären 1965- 1966 har samlingarna av fotografier, kuvert,
stämplade helsaker och vykort nyordnats. Depositioner, gjorda av Post-
museum, har genomgåtts och nya kvit ton inskaffats . Genomgäng av
museets bestånd av uniformer och andra klädespersedlar pågår.

Föremälssamlingen
Gåvor :
Läskdabb med pennfat , namns tämpel och nyckelring (förste inten-

dent Gunnar Stenerudhs sterbhus); Skrivställ (förste kontorssk rivare
Elsa Vilhelmina Särling, Stockholm); Samlin g av port rätt av chefer för
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R itad k arta öv er p ostv i gar f rän R ev al 1654.

svenska postverket (fr u Alma Lundin, Umeå) ; Karta (ritad) över post-
vägar samt landsvägar fr ån R eva! med omnejd 1654; Post kaart over
Dannemark og alle faerge-steder 1796; N eue militair ische Situations-
und Postka rte von West-Russland 1812 ; Kart a över ön Riigen 1700-
talet (föreningen Postmusei Vänner) ; Egyptisk behållare för skrivdon
(professor Wivi Täckholm, Kairo) ; P lakett av koppar »Inter. Philatelic
Exhibit ion Cairo 1966» (Före nade Arabrepublikens postst yrelse, Kai-
ro) ; P lakett av förgyllt silver »H almsta ds fi latelistförenings jubileums-
utstäl lning 66», (H almstads Filatelist förening) ; Plakett av silver »VI
Mostra del Francobollo Europa 66», (utställningsbestyre lsen, N eapel) ;
Plaket t av silver och vermeil »Europa a Montecatini 1966», (Circolo
Filatelico, Montecatini, I talien); Erik H ermansson, port rätt i tusch före-
ställande generaldirektör Erik Sward ing (Poststyrelsens PR-a vd).

Postmuseum har under året t illdelat s medaljer för deltagande i föl-
jande utställningar: »N ordia 1966», H elsingfors (verm eil), »Monza
autod romo», Mi lano (bron s), »Inter. Ph ilatelic Exhibit ion Cairo 1966»,
Kairo (koppar).
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Egyptisk behällare f ör sk rivdon.

Leveranser :

Fran post verk ets cent ralförrä d, tr yckeri, stämpelexpediti on , PR -av-
delning, intendentsbyrån, postskolan , reklamationskont oret , Postban-
ken , postdirek t ionen i Väst ra dist rik t et , postkonto ren Stockholm 1,
Stockholm 4, A lmhult och Mariest ad, post expediti onern a Akersberg a
och Laxå, har bland annat levere rats: sit tsoffa ; skylt ar ; m odeller t ill
datumstämpla r ; datumstämplar ; sigill ; originalstansar för p rägelt ryck
av papperssigill ; fr imärksautomater ; mynt räknare; väggur ; vågar ; lös-
väskor ; säckstäl l ; brevlädor ; brevinli gg; mimeogra fer ; pakethälla re för
cykel ; vikter av järn och mi ssing ; brevkorgar ; k licheer ti ll utdelni ngs-
st ämplar för m ass- och gru ppkorsband ; postväskor fö r slutna poster ;
lampkupor ; förbrända rest er u r en lantbrevbärarväska fr ån eldsvådan
i Äkersberga; ficksparb össo r; äld re journalpärm ; schalter ti ll k assa-
disk ; viktställ; st illäda med datums ti lar ; stämpelsta mp för rekommen-
derade PS-försändelser ; gumm istämplar m ed skaft ; uniform sknappar ;
postemblem av tyg och metall ; förbandslådor ; fr ankostämplingsma-
sk in ; un iform er och kon to rsrockar ; stäm pelst äl l; läda för post och
fack för värdeavier för lantbrevbärare; fotografier ; anslagst avla av t rä;
bordsst äll fö r annotat ionspapper och port rät tbyst av Gustav V.

Inköp :

Kart a visande landsvägen från Stockholm t ill H åns-T ull vid norska
gränsen 1818; släde med seldon an vända på lantb revbär ingstu rer på
linjen Karesuando- Kum m avuop io ; skylt i form av äld re postemblem;
kart a över Sverige (no rra delen) upp tagande järnvägar och diligensle-
der 1876 ; gravyr med po rt rät t av d ro tt ning C h rist ina; Birger Lund-
quist , gouache föreställande postkassa ; An ders Sten, skämtt eckning
tusch av parti ledarn a i Sverige, Jir i Svensbir, sji lvport rät t , to rrn äl.
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A rkiv - och dokumentsamlingen
Gåvor :
»Jordebok öfver Post -H emman i Skaraborgs län», 1814 (stat ions-

mäst are H ugo Sköld, Stenstorp ); Ett an tal kuvert med stämplade fins-
ka tur ist rek lamslogans (direk tör Lars Lindströ m, Mariehamn ); In-
sticksalbum för fr imärken utgivet pa Världspostföreningens 75-ärsdag
1949 (herr Borge Larsson, Stockholm); Brevkort m ed tusch teckning
(fru Betty Sjöqvist , Sto ckholm); Fotografier föreställande postmästare
Roos m . fl. (konsulen t Torsten Roos-Kjellberg , Bromma); Aldre vy-
kort fr ån Enköping och fotografier fr ån Enköpings postkontor (Sofia-
syster Stina R oberg., Stockholm); R eturbrev och rekkvitt on (fru Elsa
Lindberg, Stockholm); Fotografier av personal vid postkontoret i
Stockholm (fr u Alexandra Björn e, Karl stad); Svenska och utl ändska
kuvert och et ikett er använda i post tjänsten, asskvitt o frän Borgholm
1874 och rekkvit to frän Borgholm 1870 (museichef Ern st N athorst-
Böös, Stockholm) ; Konstitutorial, fotogra fier, hyllningsadresser m. m.
(fru Berna Engst röm , Dals Rostock); Tidningsarti klar behandlande ett
antal svenska postanstalters utveckling, författade av givaren (post-
m ästare Andreas Relt e, Lidingö); Ti dningsfört ecknin g f rän Vimmerby
1874, kont rak t , fotografier m . m . (fröken Ellen Rosin , Stockholm);
Fotografialbum m ed fotografier av postt jänstemän m . m . (fru Lisa
H olmström, Motala); Dagbok f r skjutst rafiken vid gästgivaregärden
i H ästholmen 1845 (disponent H alvar Andersson, Odeshög);  En  sam-
ling brev och vykort (grosshandlare Edvard H aage, Sto ckh olm); Fo-
togr afi, brevkort m . m . (herr Erik Willman, Malmö); Tuschteckning
av Ni els-Christ ian »Fibb en » H ald med förslag ti ll nya fri märken (fri -
herre Ott o von Schwerin , Stockholm); Färglagt t räsnitt u r Illust reret
Tidende 1868, föreställande en svensk postvagn (ambassadör Wilhelm
Winther, Lidingö); Fotografi av postkontoret vid Lilla N ygatan 6 år
1903 (fru O t tonie Rolen, Stockholm); Teckn ing och dikt med postal
anknytning 1888; handmålade värmländska påskbrev från 1911 och
1913 (byrädirektör Pelle Jöred, H ägersten); En akvat int föreställande
tyska brevbärare och en litografi »Der Trumpeter» (Postverke ts PR-
avdelning); Posthistorie r sam lade under åren 1949- 1950 av f. cl. post -
mästaren i Uppsala Wilhelm Pet relius och uppgifter om postverket i
Schweiz, samlade av förste intendent Gunnar Stenerudh (fru Aina Ste-
nerudh, Stockholm); En samling fotografier visande det nya postmu-
seet i Taipei, Taiwan, Kina (mr A. S. Pan, Taiwan); En broschyr om
och en samling fotografier av postmuseet i Ostberlin (Ministerr at der
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Deutschen Demok ratischen Republik, Postmuseum, Berlin) ; Di apositiv
t ill museets bildserie om Röda Korset (Oversty relsen för Svenska Rö-
da Korset , Stockholm); Fotografier och handlingar rörande äldre sor-
teri ngsfack och t ransport fordon m . m . (kontrollör Gunnar H åkansson,
Sundsvall); Brev och telegram fr ån London 1897 och 1937 (sk rift -
ställare Gustav Gordon, Stockholm); Fotografier av svenska, stämpla-
de ej fr ankerade, brevomslag adresserade till N orge år 1868, utl ändska

Handmälat päsk brev f rän Värmland.

vykort med postala mot iv, utländska postblanket ter m . m . (byräsekre-
terare Lennart Ohlson, Stockholm) ; P rotokoll varpå stämpelavgiften
erlagts med fr imärken (köpman G. Lindman, Stockholm); Kuvert
adresserat t ill H is H oliness Pope Paul VI, Bombay (mr E. A . Keh r,
N ew York); Liten posth istorik rörande posthusbyggnaderna i Q var-
sebo och Gislaved och bilder av dessa (stat ionsmästare Eri k Friberg,
Gislaved); Päset ikett frän »luftpostkupe nr 1» Stockholm- Lon don-
Stockholm 1928 (överpostiljon I . V. Svensson, Malmö); Stencilerat häf-
t e och teck ningar från Lomma cen tralskola, behandlande posthistoria
och blanket tkunskap (överkont rollör Bert il A rdevall, Malmö); Foto-
statkopia av Allers Familje-Journals handbok 1928 »Postv äsendet ge-
nom t iderna» (direktör Gunnar Bääth, Malmö); Brev frän konstnären
N ils N ilsson Skum, Kalixfors, till postkontoret Kiruna 1944 (byräas-
sistent Lennart Lundberg, Stockholm); Kuvert omslag med 12 öre va-
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pen avstämplat b y i K ristianstads län 1865 (herr Gustaf P löjel, Lund) ;
En större samling negat iv, fotografier av postdiligenser (herr Birger
Ström, Lycksele) ; Ett antal äldre brev (herr Sven H allonsten, A lta).
Konstitutorial, fotografier, betyg m. m. fr ån ett an tal posttjänstemäns
sterbhus; Stämp lade kuvert och fr imärken ; J ul- och nyärskort ; Vykort ;
Tidningsurklipp m. m.

Leveranser :
l dre postala blankett er ; ett stö rre an tal fotografier med anknyt-

ning t ill postd irektör Lann ge; ballad t illägnad stat srådet Juh lin 1906
av Skara kollegii sångarlag; karikatyrteckningar (W. Wik) av anställda
pi generalpoststy relsens II byrä 1924 1925; r itningar över posthus;
fotografier av postanstä llda; tidni ngsurk lipp; postala filmer och gram-
mofonskivor m. m. har levererats från avdelningar inom Poststyrelsen
och olika postanstalter.

Inköp :
Teckningar med postala mot iv ; almanackor från 1797- 1821; film-

kopia med postalt innehäll; äl dre postkvitto n och postanvisningar; mi -

lit ärbr e v frän svenska FN -engagemang i Egypten, Cypern och Kongo ;
färglagda fotostatkopior av handri tade 1750-t als kart or visande svens-
ka posthemman och postvägar ; Förordning om Postböndernas Fri j-
heter ä Landet 1638; Kunglig resolution angäende det nyinri ttade
postväsendet och postbondes rät tigheter och skyldigheter 1636; N oti-
ficationspatent angående några förändringar wedh postwäsendet 1663;
Stockholms Post-Taxa 1693; Taxa hvarefter post-brefwen framdeles
skola betalas 1669; Kgl Maj :tz beskydds-Bref för samt l. Postb etiente,
Post-Contoir och Postwagnar 1704; Underrättelse af Post-O rdningarne
om Post-Bet ien ternes besk ydd 1709; äldre fotografier med postala
motiv; handgjorda postkort stämplade Stockholm 1902 och 1903;
t ryckta avsnit t ur äldre k alendrar innehållande post under rät telser ; brev
från Alfred D reyfus, Axel von Fersen 1763, fr iherre G . Liewen 1759,
A. H umboldt , Carl Oxenstierna 1767; brev stämplat N orrköpin g 1835
t ill torparen Lars Fransson ; brevomslag adresserat t ill Carlsk rona för-
set t med R eval-stär p el frän 1709; brevomslag m ed textinnehäll och
raka stämplar fr ån ett antal svenska postanstalter ; brevomslag adres-
serat t ill Krigsrätt en i Stockholm 1641; brevom slag med st ämpeln
Grisslehamn och t ransitostämpeln Abo ; brevomslag med stämpeln
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Brev omslag ad resserat till Carlsk rona, f örset t med R ev al-stämp el f r&n 1809.

Grisslehamn och t ransitostämpeln R iga; affärsbrev med bägstäm p eln
Grisslehamn och stämpeln Obetalt fr . D annemark 44; helt brev med
röd (karantän -) fyrk antsstämpel Stockholm 1842; brev med stämpeln
Med ångbåt U ddevalla 1855 Lösen 4 sk B:co ; brevomslag t ill soldat-
post omkring 1840, ti ll kronobrev med en enkel meanderslinga 1814,
till kronobrev 1826, till fjäderbrev 1831 och till kronobrev 1840.

FRAN KOTECKEN SAMLIN GARN A

Sv ensk a specialsamlingen
Gåvor :
1 st 4-block vapen-öre grön, ostämplat med högermarginal (För-

eningen Postmusei Vänner).
1 st rin gty p 30 öre, stimplat Werkebäck 14/ 10 1884 (Sven A Carls-

son, Boräs).
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1 st frankokuvert nr 24 A, 15 öre röd (Erik Johansson, Ki nnahult ).
1 st kort brev Gustav V profil vänster 20 öre med pät ryck 10 öre i

svart samt på textsidan t il!tryck av J ämtlands Folkbank (Karl Borin,
Rotebro).

1 st tjänstebrevkort 5 öre, codenr 1217 (stadsark ivarie Lennar t Tom-
ner, Malmö).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser från Poststyrelsens fr ankoteckensavdelning,

omfattande nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar, skis-
ser, gravyravdrag, färg- och normalark.

Under å ret har 294 blad nymonteras, visande fr imärkena och deras
konstnärl iga för lagor.

FDC och minness ämp lade kuvert från PFA.
D essutom har av nyutgivna fr imärken frän frankoteckensavdelning-

en under å ret överlämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det fall ett
frimärke utgivits även i häfte, 6 st häften av vardera, för museets ut-
ställningssamlingar .

Inköp :
1 st 6-block vapen-öre 9 öre violett , ostämplat .
1 st lejon typ 1866 17 öre grä, färgförändri ng, stämpl at Skara 31/ 12

1869.
Militärkortbrev 10 öre, stämp lat 17/ 1 1915.
Kuvert med Gustaf Vasa 20 öre violett , stämp lat 17/6 1921.
4 sk bco typfel, defekt vänster ram.
4 sk bco klippt på 4 sidor på brevstycke, stämplat Stockholm 4/2

1856.
2 st förslagsmärk en, 1370 i litografi, 33 öre bla och brun fär g .

Generalsamlingen och Öv riga samlingar
Gävor:
Finlands samtl iga under år 1966 nyutkomna emissioner på brev och

samtliga mi n nespoststämplar pa kuvert (dir. Lars Lindström, Marie-
hamn).

Frimärken och FD C frän post förvaltnin garna i Belgien, Canada,
Iran, Pakistan, Korea, Kin a, Väst-Tyskland, Ruand a, Indonesien, Os-
terrike, Ung er och Senegal.

164



6-block vapen-öre v iolett ostämplat.

Et iopien : komplett samling frimärken och FD C utgivna under 1966,
1 st kuvert fr ån N apier-expedit ionen i Etiopien 1867- 1868, uppsats och
2 st fr imärken fr ån år 1865 och 1866 med den sällsynta »FF» (Field
Force)-stämpeln, 1 st albumblad med Etiopien 1- 7 ostämplade jämte
1 st 10-stri p vänster marginal Världsflyktingäret 7/4 1960, de tvä ne-
dersta ut an på tryck (bankrevisor I van Adler).

FCD utgivna i USA vid rymdflygningar de första fyra mänaderna
1966 (J. R . Fitzpatrick, Space Craft Cover , H unt ington, W Va, USA).

FD C, Cairo 2/ 1 1966 (förste intendent Gunn ar Stenerudh).
FDC, Visby r ingmur 5/4 1965 (förste byräsekreterare Gunnar Wisen).
FD C, Indien, H yderabad 4/ 3 1962 och 8/5 1963 (byråsekreterare

Lennart Ohlsson).
FD C, H elsinki 116 1966, C. J. L. Almqvist (N ordiska museet) 26/9

1966, FN -frimärken »D e fyra fri heterna» 14/ 1 1943 och San Francisco-
kon ferensen 25/4 1945, postkort , rocketgram och et ikett er fr ån andra
och t redje raketpostexperimenten, Selma Lagerlö f-frimärk e utg ivet i
Sovjetunionen 26/2 1959, kuvert med minnespoststämpel ISCA, Mal-
mö 19- 20/ 8 1966 (förste int endent Gilbert Svenson).
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FD C T urk iet 18/ 10 1966 (överpostexpeditör Margit Sjolund).
Et t brevkort från år 1897 och et t foto med minnespoststämp el frän

Braheloppet i O deshög 6/2 1966 (stat ionsmä stare Lennart Ryd).
Ett kort med Tjeckoslovak iens vack raste fr imärke 1964, stämplat

Prag 27/5 1965 (J osef Cesak , P rag).
R aketpostkort n r 1 f rän post raketexperime ntet 24/ 10 1965 jämte 3

kort och 4 et iket ter f rän sam ma t illfälle (Sti ftelsen J ubileums postf lyg-
ningen, Stockholm) .

Togo : 4 st frimärken, An tihungerkamp anj en (f ru Ingrid Berk ie,
Stockholm).

Vietnam : 8 st fr imärken utgivna av FN L. J ugoslavien : 45 st 4-block
överstämplade, från tyska och italienska ockupationen 1941 och 1944
(generalsekreterare Bengt Äma n, R öda Korset , Stockholm).

N orge : Minnespoststämp lat kuvert frän Intern ationella frimärksut-
ställningen »J unofil», O slo 1966 (herr Gösta Gustafsson , Stockhol m).

Estl and : Et t postkort och et t blad med stämp elavt ryck Tallinn 12/4
1966 »Kosmonaute rna s D ag» (herr J. Bleyer, Tal linn, Estl an d ).

Sverige: 4-block 1919 3-6re övert ryckta med reklamtry cket »Esselte
R ek lam T ryck » 1966 (försälj nin gschef Th orsten Frick, Stockholm) .

Svenska jul- och nyärsmärken, en karta av varje från åren 1964-
1966 (Svenska N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjukdoma r).

Leveranser :
U r leveranserna av nya fr imärken från UP U, Bern, har under å r

1966 monteringar utfört s på 300 albumblad med t illsammans 1.791
fr imärken och reserverats p latser för 136 fri märken, som saknats i le-
veranserna. Museets generalsamling omfattade vid årets slut 16.718
albumblad . Ant a let fr imärken p lus antalet reserverade platser för fr i-
märken, som saknas och bör anskaffas, utgör 152.112 fr imärken.

Monteringen fördelas på följande sätt :

Europa
Afrika
Amerika, N ord-

Cent ra l-
Syd-99

Asien
Aust ralien
Antarktis

Albumblad Frimärken Manko
181 1.169 23
20 28 112

73 476
26 118 1
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Följande nya utställningssamlingar har samma nstäl lts:
1. Svensk raketpost (Swedish air mail rocket fl ight) engelsk text , 16

albumblad.

2. Till utställningen »Svenska helsaker» i Postmuseum uppmon terades
delar av museets förr åd av svenska helsaker, p rovt ryck etc. 163 al-
bumblad.

3. Internat ionella Teleunionen 100 år 169 albumblad.

4. Internationella sama rbetsäret 111 albumblad.
Följande utställningssamling ar har kompletterats:
»Blommo r pä frimärken» har utökats med 71 albumblad.
D iverse FN -samlingar 12 blad.
Inköp :
Inköp för komplett ering av museets Europa- och Utomeuropasam-

lingar , rymdfartssamlingen, FD C- och minnespoststimp lar, H ammar-
skjöldsamlingen och utställningssaml ingarn a samt museets samling av
svenska statsstämp lar.

FILATELISTISKA OCH H ISTORISKA BIBLIOTEKEN

Filatelistiska bibliotek et :
Det filatelist iska biblioteket har under å ret utökats med 366 arbeten

(därav 149 gåvor, bytesex. och postala leveranser) fördelade bl. a. på :
107 monografier
49 allmänna handböcker

138 katalo ger
58 övriga arb eten
14 tidskrifter
D rti l l komme r 92 komp lett a tidskrift särg ängar.

Posthistoriska bibliotek et :
Det historiska biblioteket har utökats med 178 arbeten (därav 118

gävor, bytesex. och postala leveran s er) .
D ärti ll komme r 28 komplett a tidskrift särgängar.
In bindning:
Under året har 95 arbeten bundits hos Postverkets bokb inderi.
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Kataloger :
Biblioteket har under året utgivit 3 nummer av sin stencilerade »Lit-

teraturfört eckning 1966 : 13 », som distribuerats til l bibliotek , filate-
listföreningar och enskilda personer inom och utom landet.

Utstä lln ingar:
I anslutning till museets fr imärksutställningar har montrar me d böc-

ker utställts, bl. a. v id utställningarna : Oar och fr imärken, Fransk
konst på fr imärken, Postmu sei jubileumsutstäl lning sam t på andra or-
ter : »Malmö i Postmu seum» i Malmö och Avesta Stadsbiblioteks ut-
ställning.

I anslutning till utgi vandet av nya fr imärken har biblioteket ordnat
en monter i förhallen till fi latelistiska avdelningen : N athan Söderblom,
D rottningiiolmsteatern, Carl Jonas Love Almqvist och Fartyg på fr i-
märken.

Besök och lån :
Biblioteket har under å ret besökts av 742 personer. Det totala anta-

let hemlån var 1.202 av vilka 455 utgjorde lån till låntagare på annan
ort än Stockholm.

UTSTALLN IN GSVERK SAMH ET

Museets egna utställningar :
13/ 1 - 30/ 1 FFS (Föreningen Frimärks Samlarens) 30-ärsjubil e um
21/ 3 - 24/4 Svenska H elsaker
28/4 8/ 5 Musikens värld

5/6 - 18/9 Oar och frimärken
22/9 8/ 11 Fransk konst på fr imärken
16/ 12- 5/2 67 Postmuseum 60 år

Dessutom har i SDS-hallen i Malmö under tiden 20/ 11- 9/ 1 67 an-
ordnats utställningen »Malmö i Postmuseum», som besöktes av 9.400
personer.

Tillfälligt har i museet visats:
2/2 - 31/5 »Skilling banco och mo derna svenska frimä rken»

(utställt i Kairo)
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Utställningar:

Sv ensk a helsak er.

28/ 2 - 14/5 Materia l, som visats i Göteborg 18- 20/ 2 (VM-fr imir-
ket ) uppmont erat i N ordenrummet.

20/7 1 8/ 10 Ur val ur port rät tsamlingen, donerad av F . Arsen ius och
H . Bildt v isat i N ordenrummet.

Museets jubileums utställning »Postmuseum 60 är» invig des av gene-
ra ldirektö r H örjel i närvaro av Konungen. D en upp tog föremål och
bilder belysande museets utveck ling, dess donat ioner samt Föreningen
Postmusei Vänners verksamhet . Postmusei Vänner överlämnade genom
sin ord förand e, ambassadör Wi lhelm Wi nther, t ill Konungen et t anta l
gravyravdrag av svenska f ri mä rken.

Postmusei Vänner överlämnade t ill Postmuseum t re band, innehäl-
lande ärg ängarna 1863- 67 av D er Briefma rkensammler och ett gå-
vobrev på 5.000 k ronor.

Sver iges Filatelist-Förbund överlämnade bronsavgjutninga r av origi-
nalmodellen ti ll St randell-p laket ten av Axel Wallengren ; direktö r Einar
Lundst röm : forskningssaml ing av svenska lösenmärken ; redaktör O lle
C ronsjö : gåvobrev på samlingen Fransk konst på frimärken ; ban k revi-
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Fransk k onst pa f rimärk en .

sor Ivan Ad ler : 17 filatelist iska objekt för komp lett ering av samlingen
Etiop iens filateli ; apotekare Per J ohan H annelius: ett brev, avsänt från
Stockholm till R eva! den 14/ 7 1660, undert ecknat av d rott ning H edwig
Eleonora och förmy ndarregeringen för K arl X I ; herr Karl Borin, R ote-
bro : kortb rev, 10/20 öre, Gustav V p rofil vänster med t ryck från AB
J ämtlands Folkbank ; herr Sven A . Carlsson, Boräs: 30-öres frimärke
ringtyp , stämp lat , lyxexemplar ; N orsk Filatelist forbund : N orsk Fi late-
list forbun ds hand bok över N orges fr imärken, bibliofilupplaga i sk inn-
band, 3 delar.

Vidare uppvaktade D anmarks, Finlands och N orges postmu seer me d
blommor.

Aktuellt fr imärksland :
3/ 3 Sharjah, FD C , serien utg iven 28/ 2 ti ll mi nne av sama rbetsäret

(port rätt serie med olika statsmä n).
28/6 Ch ile 1965, (Robinson C rusoe) och Cook-öarna 1966 (Solförmör-

kelsen 1965).
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Postm useum  60  ä r.

6/ 10 Sverige

Med an ledning av de svenska t illfä llighetsstämpla rnas 100-års-
jubileum et t 12-öres vapenfr imärke, stämplat med den ä ldsta
stä mp eln »EXPO SITIO N EN ». M rke t är det ena av tvä kända
exemplar och ingår i Astl ey Levins donat ion av stämplade fr i-
märken .

15/ 12 Rh odesia 14 st försändelser från skilda t ider och et t modernt
fr imärke från R hodesia .  (W. Churchill).

27/ 12 Cook Island. Frimärken med bibliska motiv utgivna som julfr i-
märken.

Museet ha r under året deltagit i följande ut stä llninga r :
U tlandet :

1/ 1 6/ 1

4/ 3 6/ 3

K airo, Int ernationell frimärksutstäl lning : Sk illing banco
och moderna svenska fr imärken».

N ew York , Interpex 1966 : »Swed ish postage stamps and
entires 1964- 65 .
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10/6 - 12/6 N ew York, Aeropex : »H elikopterpost » och »Svensk ra-
ketpost » (engelsk text).

11/ 6 - 15/6 H elsingfors, »N ordia 1966»: D elar av » l assiska och
moderna svenska fr imärken» (Kairo-materialet) samt brev
från postut växlingen Sverige- Fin land.

23/9 3/ 10 N eapel, »VI Most ra del Francobollo EUROPA 66»:
»H elikopterpost» och »Raketpost» (engelsk text).

1/9 - 11/9 Milano, Automobile Club di Milano utstäl lningen »Mon-
za Autodromo - das Auto auf der Briefmarke»: 1 fr i-
märke ( P ostverket 300 är») 50 öre postbuss.
Montecatini, Terme, I talien, »Europa a Montecatini»:
»Svensk kulturhistoria» på fr imärken (eng. text).

7/9 - 16/ 10

Sverige:
17/ 1 - 27/ 3

21/2 - 26/2

18/2 - 20/2

1/ 3 - 5/ 3

4/ 3

28/2 - 5/ 3

4/3 9/3
och
4/4 - 11/4

14/ 3 - 11/4

1/4 1 5/4

Malmö, Stockholm och Sundsvall, »Svensk Sjöfart» vid
utställningen »Allt för sjön».
»Bilar pa frimärken» under skollovsprogrammet »Kul i
t re» i Malmö.
Material, visande tillverkningen och det färdiga fr i-
märkshäftet, som utgavs i samband med tävlingarna vid
VM på skridskor 1966 i Göteborg.
»Kul lov» i Sundsvall : äldre brevlåda, posthorn, sabel,
vykort , fotografier, brev med anknytning t ill Sundsvall.
Stockholm: originalteckningar till fr imärken med kyrkli-
liga motiv visade i Poststyrelsen vid biskop H elge Ljung-
kvists besök där.
»Svenska sportsamlingen 1961» och »Postmusei sportfr i-
mi rkssaml ing» utställda i fr it idslokalerna på postkonto-
ret Göteborg 1 under sportlovet .

D ag H arnmarskjöld (på fr imärken), Svenska UPU-sam-
lingen, 1 album UPU-fr imärken, Antihungerkampanjen,
Antimalariakampanjen, Världsflyktingåret och Teleunio-
nen 100 år, frän 16/ 3 även FN :s fr imärken 1951- 1960
i Kronhuset i Göteborg.
T ranås. Skyltning i varuhus i samband med invigning av
ny postlokal.
Äskloster. Frimärken, stämplade Åskloster utställda på
postanstal ten i samband med dess 100-årsjubileum.
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D en 12/ 3 1967 anordnad e f öreningen Postf olk et jaz z matine i Postm useum .

17/4 - 1/5 Mora. Zorn-museet i samband med O vansiljans Filate-
list fören ings utstäl lning : st illäda, uniformsmö ssa , post-
horn, modell av desinfektionsappa rat för brev, brevvåg,
skylt , och brevlåda. Samlingen »H ur en modern fr i-
märksemission kom till»; ur val ur Sundsted ts och Ben-
zingers donationer ; ur val av fr imärken och kuvert rö-
rande Dalarna.

24/4 85 Varberg. »Svensk fr imä rkst illverkning 1937- 1955» och
»R aketpost » (Stig R eidm ars saml ing) hos Varbergs fr i-
mä rksklubb i Varbergs Musei lokaler.

24/4 - t . v. »Gamla Linköping . In redning av sekelskift espostkontor
i Walla Fr iti dsomräde: bord, stolar, stämpelbord , brev-
sort eringsfack, våg, väggk locka, k ista , skylt , pall m. m.
samt d iligens, uniformer och väska vid postansta ltens in-
vugmmng.

ma j Avesta . Postmusei sport frimä rkssamling och Stig R eid-
mars materia l R aketpost , samt litt eratur ur fi latelist iska
biblioteket utställt i Stadsbiblioteket i Avesta .

14/ 5 - 22/ 5 H älsingb org . Modell av J unkersp lan på utställningen
»Scandinavian Av iat ion Exhibit ion».
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15/5 - 22/5 Odeshög. Saml ingen »Evangelium und Briefma rken» i
samband med en utställning kring Bibeln.

19/5 - 22/ 5 H jo, »H jovialen» . Dil igens, uniform och posthorn för
diligensförare, paraduniform för postmästare att bäras
av »postmä stare Brunand er i Grönköping». Dessutom
material för inredning av gamm al poststationslokal:
skylt , lösväska, stolar, väggur, kassak ista och stämpel-
låda.

29/5 - 30/5 Motala. U tstäl lningen B altzar von Platen»: ängb its -
brevlådor och sky ltar för ångbåtspostexpedit ion fr ån oli-
ka epoker. Dessutom äldre vykort från Göra kanal och
Motala och monterade fr imärken stämplade med ång-
bätspoststämplar.

14/6 - 30/6 Stockholm. Skandinaviska Banken : »I taliens fr imärken
1945- 1965» i samband med det italienska presidentbe-
söket .

13/6 juli Uppsala. »Li rda personer på fr imärken» i samband med
in vigning av ny postkontorslokal.

16/6

19/6

21/6 - juli

3/7 - 17/7
15/7 - 17/7

Karlstad vid postkontorets återinvigning: ett antal post-
kontorsskyltar av olika modeller visande bl. a. föränd -
r ingen av postemblemet frän början av 1800-talet -
1966. En tillfälligt monterad fr imärkssamling » Värmlän-
ningar pä fr imärken».

Grisslehamn i gamla posthuset under »Roslagens dag :
1840-tals postiljonsuniform, 1893 års brevbäraruniform,
posthorn, postväska, väg, sandhorn, kuvert stämplade i
Grisslehamn, teckning och bilder av vinterpost föring-
en över Ålands hav, postpass, t idtabeller och andra post-
historiska dokument, postka gge, mo dell av desinfekt ions-
apparat m. m.
N orrkö ping. Modeller av äldre järnvägspostvagnar, foto -
statkop ior av taxor, tidtabeller m. m. på utställningen
»Statsbanan i N orrköping 100 är».
Malmö. »Schacksamlingen 1965», under »SM i schack» .
H almstad. Fr . Benzingers donation av skisser, p rovtryck
m. m. till Osca r II :s fr imärken samt provt ryck m. m. t ill
Gustav-emissionerna fram t . o. m. 1918. (H almstads Fila-
telist-Förenings Jubileumsutställning.)
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10/7 aug. Linköp ing. Materia l för skylt fönster hos Gulins Varuhus:
posthorn, balansvåg, uniformsmössa, äld re postkon tors -
sky lt , ängbätsbrevlä da använd pa st räckan Link öpi ng-
Stjärnorp i början av 1900-t alet. Fotografi förstoringar
av Linköp ings postkontor omkring 1920, fotoförstoringar
av postd iligenser.

8/ 7, 14/ 7 Kolmärdens poststatio n (depositi on) : 1 sadel, 1 färglagd
fotostatkop ia av kart a över postväga rna i Ostergötland
på 1750-ta let , fotoförstoring av hästdiligens från 1831
t rafikerande Stockholm- Linköp ing, fotostat av medde-
lande om denna diligens fr ån 1831, fotostat av anslaget
»Spott a ej på golvet », kassak ista.

26/ 7 Stockholm. »Bellma nsspelen» : diligens, slängkappa och
mössa.

16/9 1 6/ 10 Sto ckholm. K ungliga Biblioteket : 82 fr imärken med Co-
lumbus-mot i v .

10/9

23/9 -  3/ 10

26/9
8/1 -67

25/9 - 15/ 10

Västerås. Återinvigning av Länsmuscet i Västerås: ä ldre
vykort , brev, postk v it ton m. m. med anknytning t ill Väs-
terås, hat t och värja t ill paraduniform för by råchef, post-
horn, sandhorn, vågar, postkontorssky lt från Västerås
m. Ill .

Borås. Inv igning av ny paketavdelning : fotografi visan-
de postanvisningar t ill Ählen & H olm 1914 och post för-
skottsadresskort frän Äh ln & H olm frän ären 1901,
1926 och 1956.

Stockholm. N ord iska Museet : frimärkssaml ingen »Svensk
kultur historia» (författ are) i samband med C. J. L. A lrn-
qvist-utstä lln in gen.
Bergsjö. U rval av fr imärken och vykort fr ån Bergsjö i
ny postl okal.

4/ 11- 6/ 11 Angelholm. »H ur en modern fr imärksemission korn t ill »
och »Blomm or », Ame rik a, hos Ängelholms Filat el ist för-
enmng.

8/ 11- 23/ 11 Köping. Återinvigning av postkontoret och postkonto-
rets 325-ä rsdag: brevomslag, po stan visning, paketad ress-
kort stämplade i Köp ing, vykort och fotografier med
motiv frän Köp ing . Un iform, posthorn och posthorns-
noter.
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11/ 11-
9/ 1 -67

15/ 11- 4/ 12

19/ 12
30/ 1 -67

20/ 12-
5/2 -67

Stockholm. N at ionalmuseum, utställningen »Svenskt sa
Appelgren»: 2 silverskålar på fat, tillverkade 1853 och
använda på svensk postångare.
Göteborg. Postk ont oret : fri märkssaml i ngen »Svensk Sjö-
fart » i samb and me d utgivandet av frimärkshäftet »Far-
t g pä fr imärk en».

Göteborg.Göteborgs historiska museum, utställningen
»Vinterbygd»: norsk postskyl t , norsk postflagga och uni-
fonn smössa.

Göteborg. Göteborgs historiska museum : fr imärke Post-
sparbanken (5-öres), foto av originalteckningen och stäm-
pel nr 100 Sjöpostexpedit ion nr 70. Fotografi av postper-
sonalen vid postkontoret Göteborg 1 pä postgärden 1933.

KON SERTER

Under året har givits 12 konsert er av pianisten Valentina Rives.

PUBLIKA TI ON ER

Postmusei ärsbok »Post ryt taren 1966» ( utkom den 1 februari 1967).
Utöver bibliotekets sedvanliga litt eraturförteckningar har stencilera-

de kataloger utgivits för utställningarna Svenska H elsaker och Fransk
konst på fr imärken.

DON AT ION SMEDEL

Postmusei fonder uppgick den 30/6 1966 till :
d' Orchimont ska fonden .
Sundstedtska fonden .
Fonden för försålda fr imärken .
Fly gpost fonden (31/ 12 1966) .

5.565:74
13.746 :33
2.542 :61
9.489 :86
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Donat ionsmedlen uppgick den 31/ 12 1966 t ill :
Gellerstedts donation .
Paulins donation

2.638:50
6.813:74

Ett belopp av 6.495 :49 kronor av Flygpost fonden har under året an-
vänt s för inköp av vapenöre, 9 öre, ostämplat 6-blo ck.

O vriga fonder och donationsmedel har ej tagits i anspräk.

POSTMUSEI AN SLAG

Postmusei anslag för utökande och vidmakthållande av samlingarna,
kronor 20.000, förbrukades helt under budgetäret 1/ 7 1965- 30/6 1966.

OMBYGGN AD OCH REPARATI ON

Un der äret har arbeten päbörjats för reparation av ent repart iet mot
Lilla N ygatan .

REKLAM

Varje söndag annonserades museets öppethållande och utställningar
genom den s. k . Museinyckeln i D agens N yheter, Stockholms-Tidningen
(1/ 1- 28/ 2) och Svenska Dagbladet. Aff ischer med inbjudan att besöka
museet har under vår- och höstt erminerna utsänts t ill samtl iga skolor i
Stor-Stockholm.

OPPETH ÄLLAN DE

Museets skådesamlingar hölls under å ret öppna för allmänheten sön-
dagar kl. 13- 16, måndagar- fredagar 12- 15 och torsdagar dessutom
19- 21.

Söndagar var en kassaexpedition öppen för allmänheten för försäl j -
nmng av fr imärken och mott agande av vanliga och rekommenderade
brev.
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BESOK

Museet besöktes under året a v 21.299 personer mot 20.242 under år
1965 (ökning 1.057). I besöksantalet ingick 128 grupper med 2.736 per-
soner mot 135 grupper med 2.683 personer 1965. Flert a let av grupperna
v isades omkring under ledning av någon av museets tjänstemän.

D ärutöver besöktes utstä llningen »Malmö i Postmuseum» i Malmö
av 9.400 personer.

Icke exponerade filatelist iska samlingar har under å ret studerats av
6 filatelist iska forskare.

Föreningen Frimärkssamlaren, Stockholms moti vsamlark lubb och
Stockholms Filatelist-Förenings ungdomsavdelning har under året regel-
bundet sammant rätt i museet.

Postens Konstförening har v isat konst i utstä llningslokalern a den
9/5- 16/ 5 och 14/ 11- 20/ 11, varjämt e J ärnvägens Konstförening haft
sin utställning där under t iden 25/ 11- 30/ 11.

Stockholm den 24 februari 1967.
Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under

år 1966 överlämnat gåvor till Postmuseum.

Ivan Ad ler ; A rne Al mquist ; H alvar Andersson, O deshög; Bert il
Ard evall, Malmö ; Artemi s Verl ag, Zur ich , Schweiz; Eri k Berg; Ber ke,
AB R . Gummesson ; St ina Bjö rklund ; Alexandra Bjö rne, Karlstad ; J .
Bleyer, Tallinn, Estl and ; Karl Borin, R otebro ; Karl Braunnerhielm ;
Bundesmi nister fur das Post- und Fernrneldewesen, Bonn, Västt ysk-
land ; Bundesm inisteri um fur Verk eh r und Elek t rizit ätswi rt schaft ,
Wien, O sterr ike; Bun despostmuseum , Frankfurt am Main, Väst tysk-
land ; E . C abany, Valence, Frankrike; C ardin al Spellman, Ph ilat elic
M useum , M ass., U SA ; Sven C arlin ; Gunhild C ar lsson , G rästorp ; Gun-
nel C allerst rand ; Sven A . Carlsson, Bo rås; Sune Cegrell, N ässjö ; C asa
Filat elica H ev ia, Madrid, Spanien ; J osef Cesak, Prag, Tjeckoslovakien ;
Sten Ch r ist ensen , T rellebo rg; Er ik Claesson ; C. E. C laeson , Almhult ;
O lle C ron sjö ; Comut ato O rganizzato re Most ra Filat elica, M ilano,
Italien ; C rown Agents, Washington, USA ; H arald D an ielsson, Klin-
teham n ; D irectorate General of Posts, T aipei T aiwan, Formosa; The
Dove of Basle Pub licat i ons , Ltd ., Basel, Schweiz ; Gun vor D un er ;
Ernst D uner , Västervik ; H enry D upon t, Loi re, Frankrike ; Ediz ion i
Filatelia, Vit torio Teston i, Bologna, I t alien ; Tore Edst röm ; Berna Eng-
st röm , D als-R ostock ; Ingri d Ericson, Gö teborg; H ilding Falk , Sand-
viken ; Elisabeth Falk ; Fenno -Scandia, H elsingfo rs, Fin land ; Filatelia
Costellan a, Madrid, Spanien ; J.R . Fit zpatri ck , Space C rafts C overs,
H unt ington, V irginia, U SA ; Flo riano & Fio renzo, Milano, It alien ;
Erik Friberg, G islaved ; Torsten Frick ; Giorgio G iorgi, Lucca, It alien ;
Gustaf Gordon ; Gösta Gustafsson ; Edvard H aage; C. D . H allin g, Gö-
t eborg; Sven H allonsten ; Inga H araldson , Berga; Alfre d H eden, In-
sjön ; Sigur d H elleberg; Yngve H ellst röm ; Adam H elms; Mart a H eur-
gren ; Lennart H olrnbergh , Malmö ; B. S. H olm gren, So lleft eå; Lisa
H olmst röm, M otala; Erik Johansson , Kinnahult ; Walte r B. Jone s, A la-
bam a, USA ; Pelle Jö red ; Kalm ar Filatelistk lubb ; A rne Karlsson ; E. A .
Keh r , N ew York, U SA ; Kommersiella by rån, PR -avdelningen ; Ebba
von Krusenst iern a; N ils Landgren , Malmö ; Agnar Larsson , Sundsvall ;
Borge Larsson ; E . W. Larsson ; Bengt Len nm alm , Boll näs; K. ]. Leong,
Malmö ; Elsa Lin dberg; Est ri d Lin der; G . Lindm an ; Eric Lindqvist ,
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Marieham n, A land ; Lars Lindst röm , M ariehamn, Aland ; J ohn List er
Ltd., London, England ; Lennart Lundberg; A lm a Lundin , U meå;
Einar Lundst röm ; Bernhard Lööf, Mora; Maison Kotte lat, Bern,
Schweiz ; Erik Malm berg, H alm stad ; Ingrid Malmg ren ; Jo o A . Ma-
rinho, Luanda, Angola; Medicinh istoriska M useet ; Middle East Stamp
C o, Inc., N ew York , U SA ; M inist erra t der D eutschen D emokrati -
schen R epublik , Postm useum, Berl in, Tysk land ; Georges Monteaux ,
Paris, Frankr ike; Museo M unicipal Text il, Biosca, T ar rasa, Sp anien ;
Ernst N athorst -Böös; N ati on al Post al M useum , London, England ; Stig
N ileb rant ; 0 . N orbeck ; Lennart Oh lson ; R agnar O lsson, A . S. Pan,
Postmuseum, Taipei T aiwan, Fo rm osa ; R obert Pett ersson ; Ph ilatelia
H ungarica, Budapest , Ungern; Gustaf P löjel, Lund ; Pofis Verlag,
Prag, Tjeckoslovakien ; Post - und Telegraphenm useum, Wien , O ster -
rike; Postfö rvaltni ngen i Ir an ; Post kon toret , Stockholm 2 ; Postm ast er
General, O tt aw a, C anada; Post st yrelsens A rkiv och Bibliot ek ; Gene-
raldirek tion PTT, Bern, Schweiz ; PTT , Wi en, O st er rike; Andre as R el-
t e; Stina R oberg; O tt on ie R olen ; Torst en R oos-Kjellberg ; Ellen R osin ;
Lennart R yd, O deshög; Ern st R ydahl, Karl st ad ; O lav R ödland , Mon-
t real, C anada; H j. Salander , Långsele; AB Scan ia Vabis, Södert älje ;
Francisco Schiffer, Sao P aulo, Brasilien ; Gun Chridde, Meissend orf
bei Celle, Västt ysk land ; Verl ag des Schwaneberger A lbum , Mi.inchen ,
Väst tysk land ; Schweizer Aeroph ilatelist enverein, Zurich, Schweiz; Ot-
to v . Schwer in ; Scou tkåren T allinn , Göteborg ; Seven Seas Stamps
Py, Ltd., N. S.W. , D ubbo, Austra lien ; R. G . Shelley, Kingston-on-
Th am es, England ; M argit Sjölund ; Bet ty Sjöqvist ; H ugo Sköld, Stens-
torp ; Smiths onian Inst itution , Washington , U SA ; La Societe des col-
lect ionneurs de coins dates et m illesimes, Vanves, Frankrike; Ann-Mari
Stange; A ina Stenerudh ; Gunnar Stenerudh ; Gunna r Stenerudhs sterb-
hus; Stiftelsen J ubileumspost fl ygningen ; H elga A . Sundst röm, N orsjö-
Vallen ; B. Swanberg; Svenska AB Philips; Svenska N ationalförening-
en mot H järt- och Lun gsjukdomar ; O verstyrelsen for Svenska Röda
Korset ; G ilbert Svenson ; Fr . Svensson, Karlskrona ; I. B. Svensson ,
Malmö; Elsa Sä rling; Lennart Tomner, M almö; Wivi Täckholm, Kai-
ro, Egyp ten ; M . A . U n geheuer , Banque du Tim bre, Luxembourg;
R . E. J . Weber, s'-Gravenhage, H ol land ; M . Welander, Svalöv ; Lars
O lov Wiklander, Sun dsvall ; Sigurd Wil en, Kalmar ; Eri k Willm an ,
Malmö; E. Winc kelmann, Bochum, Västtysk land ; Wilhelm Winther ;
A llan Wirgin ; Gunnar Wisen ; Bengt Aman , Svenska R öda Korset ;
H . S. Oh bergs sterbhus, Södert älj e.
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