
REDO GÖRELSE FÖR POSTMU SEUM

UNDER ÄR 1967

POSTMUSEIN AMN DEN

Ledamöter av postmuseinämnden har varit : byråchef Karl Axel
Löfgren (ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fil dr
Marshall Lagerquist, kanslichef Ake Oden, byrädirek tör Carl Ott o
Ohm, förste intendent Gilbert Svenson (sekreterare) och byrädi rektör
H arry Wicksell.

Under å ret har hållits t re sammant räden.
N ämnden har behandlat ärenden om museets delt agande i ett antal

utställningar i utlandet och i museet .
N ämnden har rekommendera t att Sven Akerstedts manus t ill »I ta-

liens fr imärken», den sista icke beskrivna Lagerlöf-donationen ti ll Post-
museum och Gilbert Svensons uppsatser om »Stildrag hos vära fr anko-
tecken» IV i Post ryt taren 1962 1966 publiceras i skrift serien »Med-
delanden frän Postmuseum».

N ämnden har förordat att et t förslag t ill ny Vägledning för besö-
kande i Postmuseum t rycks i samarbete med CPP.

Ett p rogram för utställningar under 1968 har fastställts.

POSTH ISTORISKA SAMLIN GARN A

U nder år 1967 har museets förråd av postväskor genomgätt s och
konserverats med läderfet t, vapnen har inoljats och rostskyddsbehand-
lats. De i förråd förvarade inramade konstverken och fotografierna har
försetts med skyddsomslag och ett konstnärsregister har uppgjorts. Sam-
lingen av monterade fotografier har ort sregist rerats. Samtl iga post -
säckar i museets omfattande säcksamling har numrerats och fotografe-
rats. Genomgängen av dräktb eständet fort sätter.
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Förem älssamlingen

Gåvor :

13 tuschlaverin gar av J ohn N ehrman (restaurang Godthem, Sto ck-
holm) ; Ett p ar manschettknappar (fr u R uth Valborg Pet terssons sterb-
hus, M almö) ; U niform för fördelningspostmästare vid fältposten (fr u
H ildur C arlsson, Mora) ; Spel benämnt »N yeste Post- og R eisesp il»
(faktor R obert P et tersson, Bromma) ; Medaljer och ordnar som tillhört
by råsekreterare O lav O lsen : guldmedalj av 8:e storleken, medalj i silver
Världspost föreningen 187 4- 1924, Serbiska Sankt Savaorden, Persiska
Lejon- och Solorden, Ö sterr ikiska R öda Korsets hederstecken 2 :a k lass
med k rigsdekoration, P reussiska R öda K orsmedalj en , Belgisk minnes-
medalj 1924, Märke för funkt ionär vid världspostkongressen i Stock-
holm 1924, Föreningen P ostmusei Vänners medalj (fr u Brit ta Cassius,
Stockholm) ; D yrk för at t öppna b revlåda med patentt ömning och en
universalnyckel t ill vindsdörrar, använd v id b revbä ring (herr Eric
Linder, Stockholm) ; Insticksbok för frimärken omk ring 1870 (intendent
P . H eurgrens ste rb hus, Stockholm); Fotografi av brevbärarna i Uppsala
år 1900 (fru Augusta Petterssons sterbhus, U ppsala) ; R eklamart iklar
frän tyska postsparbanken (fö rste by räsek reterare Torsten Zi llen, Post-
styrelsen); Port följ av galon med emblem från ut stä llningen »Istanbul
63», medalj fr ån frimärksutställningen Wipa 1965, plaket t fr ån fr i-
märksutställningen Wipa 1965, medalj fr ån fr imärksutställningen
»Philatec P aris 1964», medalj från f rimärksutstäl lningen Melusina 1963,
p lakett frän jubileumsutst ällningen »frima 65», pl aket ter från fr imärks-
utstä llningen »Fil ex 61», medalj från frimärksutställningen »Istanbul
63», medalj f rän f rim ärksuts tällningen Sipex 1966, medalj fra n f ri-
märksutställningen Intermess I I 1965, p lakett FFS 30 är U tställning
1966, plakett frän utställningen »nord 63», p lakett FFS 1960 (fru
Ast rid T ufvessons sterb hus, Stockholm) ; Blyerts skiss 1912 av Selma
J ungberg av K ongl. Post H uset = Postmuseum (kanslisk rivare Sven
Lindqvist, Stockholm) ; H andmälad tall rik av porslin, föreställande
posthuset vid Vasagatan med namnteckninga r av de tjänstgörande på
Generalpoststy relsens t rafikavdelning (fr u Tyra O lsen, Stockholm) ;
Matsäckskorg »förselkorg», använd pa postroteb ätarna mellan Aland
och Grisslehamn (herr Wi lhelm Wi llen, Eckerö, l and) ; P ortr ätt, ets-
n ing ut förd av Elias (Ellis) Th. Wallin, av postmästa re C arl F red rik
Flodman i U ppsala 1917 (förste kontorssk rivare El len O lsen, Stock-
holm) ; Modell av fl ygplanet N or d 262 (Linj efl yg AB, Bromma).
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D rottning Christina, port rätt i olja, k opia ef ter Dav id Beck av J ohn Sten .

Postmuseum har under året tilldelats medaljer och plaketter för del-
tagande i följande utställningar : Marina di Massa (brons), N orden 67
(vermeil), Amphilex 67 (brons), Bofilex 1967 (vermeil), Sollentuna
Filate listklubbs 10-ärsjubileum (brons) och Europa a Montecatini (ver-
meil o. silver).

Leveranser:
Fran Poststyrelsens ekonomibyrä, driftb yrä, intendentsbyrä, Central-

förrädet, Postbanken, postdi rekt ionerna i Mellersta och Ost ra distrik -
ten, postkontoren i Alingsås, Ljusdal, Lysekil, Mariestad, Ronneby,
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Stockholm 4, Säffle och .Almhult, har bland annat levererats: stämpel-
stampar, brevlåda för åkande lantbrevbärare, brevlåda för kassaexpe-
dit ion, kommunikationskarta över Sverige och karta över Blekinge län,
port rätt i olja, kopia efter D avid Beck av John Sten föreställande
D rottning Christina, portmonnä för postväskor, modell av semester-
hemmet i D ynekilen, svängbar bokhylla, mösstecken för lantbrevbärare,
karmstol i jugendsti l, öppethällandeskylt, datumstämp el »Flykti ng 67»
Ronneby, stämpelställ, stilläda med datumst ilar, gummistämplar, sigill-
stampar, stativstämp el för kassaexpedition, elekt riskt ur, postv äska för
brevbärare, stol av t rä, emblem för kassaskäp, föremäl ur postkupe-
inredning, pall av t rä, kolbox av järn, fåtölj av t rä, vattencistern, brev-
ink ast för postkupe, skylt för postk upe, yxa, hylla av t rä, klädhän gare,

T oilet tf ätölj f r&n jämv ägspostk up e, by ggd 1886, sk rotad 1937 (f ran Järnv ägsm useum).
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M odell av f lygplanet D ouglas DC-9-40.

hållare till gardinstäng, plätdunk fr stämpelfärg, snören av hampa,
fack av trä, skylt för brevinkast i postkupe, armbindlar för brevbärar-
bit räden, halsduk till uniform, tång för vidgning av hål i blyp lomber,
bordsskylt »Rökning undanb edes», gummistövlar, regnkrage, blusar,
tygp rov till vinter- och sommaruniform, viktsats av äldre typ, ställ för
datumstämpel ärsstilar vikter och pennor, tjänsteb rickor, fickspar-
bössor, dörrskylt, sommaruniform, skärmmössa och båtmössa.

Inköp :
Modell av flygplanet Douglas DC-9-40;
Posthorn med 3-faldig rektangulär slinga ;
Litografi av Ferdinand Tollin, föreställande posthuset vid Lilla N y-

gatan i Stockholm (nu Postmuseum);
Karta visande postvägarna i delar av Osterrike, Ungern och I talien

på 1700-talet ;
K art a visande postvägarn a i delar av Tyskland, Oster rike, Tjecko-

slovakien, Polen och U ngern på 1700-ta!et ;
K art a visande postvägarna i delar av Tyskland och Polen på 1700-

talet ;
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Karta visande postvägarna i delar av Belgien, Frankrike, Luxem-
bourg och Tyskland på 1700-talet ;

Reproduktion av karikatyrt eckning av Aug. Berglund, föreställande
postmästare Carlberg i Falun ;

N ytillverkad docka, iklädd postiljonsuni form av äldre modell.

A rkiv - och dokumentsamlingen.
Gåvor :
Fört eckning innehållande viktigare data i svensk järnvägshistori a,

beskrivning av Lagerlunda-olyckan (J ärnvägsmuseum, Stockholm);
»Sång vid invigningen af N ya Posthuset i Stockholm den 27 oktober
1903», program v id invigningen, int rädeskort och matsedel för invig-
ningen åsatt stämplade fr imärken, ställda till postmästare C F Flodman
(ingenjör H ilding Falk, Sandviken); 16 st färgbilder föreställande fran-
ska postbud och brevbärare frän olika tider (Musee Postal, Paris),
2 färgt ryck förestäl lande engelska postdiligenser (by rädirektö r H arry
Wicksell, Stockholm); Fotostatkopia av plansch med fotografier fr ån
det å r 1906 öppnade Postmuseum (byrädirektör Carl O tto Ohm,
Stockholm); Fotografi föreställande 4 kvinnliga tjänstemän vid Post-
banken omkring 1900 (byråassistent Stina Björklund, Stockholm);
Vykort fr ån Mallorca, avsändningsstämplat 1959, ankomststämplat
och utburet i Stockholm 1966 (grosshandlare Åke Thorstenson, Stock-
holm); Fotografier, visande postkontoret Köping 1 efter ombyggnaden
och postkontorets personal (postmästare Ki Ostergren , Köping); Färg-
t ryck av postdiligens (Bundespostmuseum, Frankfurt am Main); An-
slag om Föreningen Frimärkssamlarens frimärksutställning 1940, foto-
grafier, klicheavdrag och skrivelser rörande flygpost m m (köpman
Georg Lindman, Stockholm) ; Fotografi av postkurs 1903 (fru Elsa
J anzon, Stockholm); U tdrag ur t idning visande bilder med franska
postuniformer (fr u P ai ja Smidt, Stockholm); En samling tackskrivelser
med fotografier och teckningar frän »Mitt sommarbarn» ti ll persona-
len vid Poststy relsen (byräassistent H ervor Th elin, Stockh olm); 4 an-
teckningsblad fr ån sammant räde med figurer, rit ade av generaldirek-
tör Anders O rne (postmästare H arald Birath, Tierp); 3 kvitt on dat e-
rade Bollnäs 1862 och 1863, et t gällande öppen och två sluten rekom-
mendation (herr Sune H edblom, Bollnäs) ; 2 skrift er, P ostgeschichtliche
Blätter», H amburg och »H amburgs Postgeschichte 1850- 1867», foto-
stat av t ryck från år 1798 rörande svenska postiljoner i Schleswig H ol-
stein (herr Walter Kindermann, H amburg) ; Kuvert , avstämplat Falk-
land Islands 1937, fr anska postala blanket ter, 2 vykort med motiv av
utländska postkontor, vykort med motiv postkontor, vykort med mexi-
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kanska off iciella brevskrivare (byråsek reterare Lennart Ohlson,
Stockholm); 2 kuvert avstämplade i Singapore och H ong Kong 1865.
Ej frankerade (fröken Ingrid Gellerstedt, Stockholm); Postmedelsräk-
ningar, journaler över ankomna och avgående ut rikes brev, redogörelse
för rekommendat ionsbevis, 2 brevkartor, postbok m m förda vid
Arboga postkontor på 1850-talet under postmästare, kammarherre J
Maules tid (fru Eva D ahlstedt, Vilhelmina); Kuvert med generaldi rek-
tör O rnes sigill (förste byråsekreterare Lars N orstedt, Stockholm);
Fotografi av fr amlidne postmästaren i Osby, J Arvid Rundqvist (kap-
ten Bengt Rundqvist, T relleborg) ; »J ernvägsbrefkort », tjäns teförsän-
delse, avsänt 1900 till Fränsta (postmästare G Regnlin, Lidingö) ; 2 foto-
grafiförstoringar av posttjänstemän och ett antal brev frän f d post-
mästare N ils Landgren till f d postexpeditör Ernst T Andre (fru Ast rid
Loberg, Göteborg); »O versigt over de Portobelöb, som av det l slandske
Postvaesen bliver at tilsvare den D anske Poststyrelse . . .», postkort
och kuvert med tyska minnespoststämplar, tyska vykort med fr imärks-
språket , gratulationskort med stämplade fr imärken (förste faktor
Robert Pettersson, Bromma); Bilder med tyska postiljoner frän 1800-
talet (museichef Einar Malmgren, Stockholm); Vykort med turstämpel
Ostersund 1 tur, 1902 (herr Lennart H olmbergh, Malmö); 2 fotografi-
förstoringar fr ån Generalpoststyrelsen vid Rödbodtorget, et t äldre
exemplar av Svensk T rafiktidning (fr . Ann-Mari H olmgren, Stock-
holm); An tagningsbevis för fr amlidne brevbäraren G A Carlsson (fr u
Kerstin Carlsson, Gråbo); Et t antal kvit ton på inlämnade rek, ass och
postanvisningar frä n slutet av 1800-talet, en anteckningsbok med stäm-
pelavt ryck fr än postanstalter lydande under Boräs postkontor, ett par
vykort , en brevförteckning från Lyckeby t ill K arlskrona 1875 (tand-
läkare Torsten Sandberg, Varberg); Inlämningsbevis rörande postan-
visningsbelopp, stämpl at Osterökna 1919 (fröken Svea Volke, Stock-
holm) ; Kvitt o på inlämnad postsparbanksbok, stämplat Bärfendal 1917
(poststationsförestandare O Andersson, Bärfendal) ; »Inst rukt ion för
Postvaktb etjänte» 1889, fotografi av postvaktbetjän te f rän 1890, 2 st

äldre anstäl lningskontra kt för brevbärare C. Ljungst röm (fröken Lilly
Ljungströ m, Stockho lm); N egati v av stick, förvarat i Berlins R ikspost-
museum, förestä llande postkonto r 1755 (intendent Ernst N atho rst-Böös,
Stockholm); K uvert, som sänts med sommarens första posttur 11.5.59
Vasa- U meå med Korsholm I II , f d svenska postfart yget Oland II
(överkontrollör Tore H örstedt, Umeä); »N ägra bilder ur den småländ-
ska emigrationens historia», broschyr utgiven av Emigranti nstitutet i
Växjö (konstnärinnan Vera Carlstedt- Malmström, Malmö); Diverse
musikprogram med postal anknytning, fotografi m m som tillhört post-
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expeditör Blanche H olmgren (fr . Ann-Mari H olmgren, Stockholm);
Ett antal kuvert med reklamstämplar, reketiketter m m stämplade Fin-
land, 4 st rekommenderade brev med finska fr imärken och stämplar,
stämplade 1967, p rotokoll m m rörande Finlands Filatelistförb und, rek-
kuvert och blanketter fr ån Finland, några stämplade postkort och rek-
kuvert från Finland och 2 ark välgörenhetsfrimärken, ett antal stämp-
lade finska kuvert och ett ryskt helsakskuvert, ej stämplat, et t antal
broschyrer om Äland, 3 st kart or över Aland 1947, korrigerade 1955,
kuvert , stämplade i Finland, reklambroschyrer utgivna av finska post-
banken etc. (herr Lars W Lindstr öm, Mariehamn); Kvit to pa postan-
visningar och assurerade och rekommenderade brev fr ån 1850- 1880-
talen (kommendör Erich Braunerhielm, Djursholm); 2 st anslag röran-
de st rejk inom diligenst rafiken 1954 fr ån Jörn (postassistent Mart in
Berghe, Uppsala) ; Postsparbanks bok, använd år 1906, makulerad (herr
Arne Andersson, Göteborg) ; Ett k ronobrev (fjäderbrev) frän 1806 med
innehåll bl a rörande en t rupptransport till Pommern. Et t k ronobrev-
omslag fr ån 1822, som avsänts två gånger. Et t k ronobrev fr ån 1837
med för tiden egenartad slinga och anteckning »Afgär med K rono-
brefbärare frän Kärr 21.7.37». Sigill: Vestra N erikes Fögderi (distrikts -
chef Filip Tillman, Stockholm); H istorik över Bernhard J eansson,
Karlskrona, anställd i Postverket 1840- 1842, betyg och tänkespråk
(fotostat) skr ivna av postmästare F Bennet till J eansson (fru Tyra
J eansson, Stockholm); 3 st fotografier av Finlandsbåtar (herr Karsten
Moren, Stockholm); Foto av »Post-Johan» (1851- 1937), postfö rare
i Skara (ingenjör Erik A Sundberg, Sollentuna); Korrespondens rörande
svensk flygpost (köpman G Lindman, Stockholm); Foto frän »Flyk-
ting 67» i Säffle (postmästare Th Wilhelmsson, Säffle) ; 2 fotografier av
redaktör B. Gottl ieb, arrangerade 1967 föreställande lantbrevbärare
fr ån sekelskiftet (redaktör Björn Gottl ieb, Lidingö) ; Sex fotografiför-
storingar av postmästarmöten, delt agare i administrativ kurs etc som
tillhört postmästare Ragnar N yberg (förste postexpeditör Ragnhild
Westman, Västeräs) ; 2 fotografier fr ån fältposten på 1920-talet och 1
fotografi av postt ransport i Stockholm fr ån omkring 1913 (förste postil-
jon Konr ad O V Ekenhammars sterbhus, Enskede); Korrespondenskort ,
sålt till förmån för Umeå-K retsen av Svenska Röda Korset och kuvert
stämplat Umeå 26.9.1967 Ri ksinvigningen Rödakorsveckan (köpman
N E Rydberg, Liding ö) ; Foto grafi av poststationen i Klenshyt tan 1935
(postmästare H ugo Peterson, Falun); Sk rivelse fr än postdirektören i
Stockholm angående inrättande av poststationen Kungsholms villastad
1905 (herr Lennart D ozzi, Stockholm) ; Fotografi fr än postverkets
300-ärsjubileum (förste revisor Gösta Sandh, Stockholm); Pass och
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identite tskort utfärdade för sek reterare Victor Flodman (förste kon-
torssk rivare Ellen O lsen, Stockholm) ; T rycksak är 1870 frank erad med
2 st 3-öres Lejon typ (redaktör Sten Thunv ik, Stockholm) ; Sigillavt ryck
»N ora K gl P ost Contor» (komme ndörkapten W P H ami lton , Stock-
holm) ; T idningsart ikel om postväsendet i K att arps landskommun i
slutet av 1800-talet (postm ästare UI f Elmfeldt, H älsingborg) ; »D as
J ahr mit der Post», kalender för år 1968 (Bundespostmuseum, Frank-
furt) ; Inlämningsbevis (Aufgabeschein) stämplat 6.2.1900 Wolfsegg
(Bank museet , Stockholm ) ; Kop ior av brev från Gustav II I , Wilhelm von
Schwerin och överstelöjtnant Stålhammar samt av k rigsrapport av von
D öbeln (avdelningsdirektör Egon Jonsson , Sto ckholm).

D iverse frankerade k uvert , fr ankostämplade kuvert , vykort , jul- och
nyärskort frän Sverige och utlandet (även FD C och minnespoststämp-
lar) fr än postassistent M artin Berghe, Uppsala ; by råassistent Stina
Björklund, Stockholm ; fr u Gunnel Callerst rand, Solna ; förste by rå-
sek rete rare Sven Carlin, Stockholm; skeppsredare Ernst D uner, Väster-
vik ; journalist E lisabeth Falk, Stockholm ; generaldirektör Nil s H örj el,
Sto ckholm; avdelningsdirektör Egon J onsson, Stockholm ; fröken Est rid
Linder, Stockholm; by råchef K arl Axel Löfgren, Stockholm; förste
intendent Gilbert Svenson, Stockholm.

Leveranser :
Stämpelavt ryck och et iket ter m m fr ån en del indragna poststat ioner,

förteckning nr 1 över innehavare av postgirokonton, kart or, fotogra-
fier, fi lmer med postalt inn ehäl l, stämplade kuvert m m fr ån olika post-
anstalter och avdelninga r inom Poststy relsen.

D eposition :
90 album med t idningsur klipp och et t kuvert med t idningsurk lipp

rörande filateli och gratulat ionskort, telegram och b revväxling med an-
ledning av Lagerlöfs 70-ä rsdag m m (Sveriges Filatelistförbun d, tidigare
skänkt t ill förbundet av överste H ans Lagerlöf, N ew Y ork ) .

Inköp :
Brevomslag sti mplat »Stockholm» (normalstämpel 2 d, 1736-

1746) ad resserat t ill Amiralitetets Collegium C arlsk rona ; Et t antal
militärb rev med t illhörande kuvert , militärbrevkort , et t antal st ämplade
äldre brevkort och fr ankokuvert , kortbrev och brevkort stämplade
1940-talet, et t par ostämplade brevkort , några vykort ad resserade t ill
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Albert Engst röm, Grisslehamn; Förfilatelistiskt p rivatb rev fr ån år
1849, befordrat genom »Kongl Carolinska Academi post » från Lund
t ill Stralsund ; Fjäderbrev till k ronolänsman J E K arlsson, H angvar,
avsänt 1810 fr ån Visby ; 15 st fä rglagda fotostatkopior av 1750-tals-
kart or ; Et t ant al stämplade fr ankokuvert fr ån Sovjetunionen, 1 st d:o
stämplat i Lettl and; Paketadresskort stämplat i Cimbrishamn 1895;
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Förf ilatelist isk t p riv atbrev f rån år 1849, bef ord rat genom »K ong/ Carolinsk a A cadem i
p ost , f rån L und till S t ralsund .

1 brefkort , stämp lat Stockholms Alim. K . o. Ind. utställning 16.10.
1897, 1 d :o 15.10.1897, 1 brevkort 22.12.1917 med handmålad tomte på
baksidan, 1 kuvert, stämplat Feltpostkont or N r 20, 15.5.45, på svenskt
Rödakorsfr imärke 20 öre, 1 d :o på norska fr imärken »Åpnet av cen-
suren 1918», 1 kuvert stämplat »Postkontoret N . L. Stockholm 7.6.45»,
censurerat , 1 rekkuvert nr 82 stämplat och censurerat enligt föregående
7.6.45, 1 kuvert med luft postet ikett, stämpl at Postkontoret N. L.
Stockholm, 31.7.45 och censurerat, 1 kuvert från p remiärflygningen
Oslo- N ew York stämplat Oslo 13.9.46, 1 asskuvert stämplat Rödö
H avsläger 1959 samt korrespondens därom; Lösenbrev adresserat till
U ddevalla, stämplat i Paris 1863. Aven försett med stämpeln H amburg
1863 och Göteborg 1863.
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FRAN KOTECKEN SAMLI N GARN A

Sv enska specialsamlin gen.
Gåvor :
3 st svartavdrag: 5, 12 och 20 öre på tunt, finst rimmigt, vit t papper,

vilka t illhört civilingenjör H elge Arnells specialsamling av lösenmär-
ken (Föreningen Postmusei Vänner).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser från Poststyrelsens frankoteckensavdelning,

omfattande nyutkomna fr imärken och helsaker, originalt eckningar,
skisser, gravyravdrag, färg- och normalark.

Under året har 734 blad nymonterats, visande fr imärkena och deras
konstnärl iga förlagor.

FDC och minnesstämplade kuvert från PF A.
D essutom har av nyutgivna fr imärken frän Frankoteckensavdel-

ningen under å ret överlämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det
fall ett fr imärke utgivits även i häfte, 50 st häften av vardera, för
museets utstäl lningssamlingar.

Inköp :
2 st 4-block a 10 öre och 1 st 4-block a 15 öre »Svenska Flaggan».
1 st tjänstefr imärk e 1915, 50 öre utan vattenmärke med marginal

vänster.
H elsaker: »Postmuseum 50 är» 25+ 10 öre utgivna med anledning

av Postmuseums 60-årsjubileum den 16.12.1966, 10 st, varav 5 st är
stämplade med minnespoststämpeln den 16.12.1966 och 5 st ostämp-
lade.

10 st kortbrev 45 öre , 1O st postkort 40 öre , 10 st postkort 40 + 40
öre utgivna den 1 januari 1967 med anledning av portohöjningen. 5 st
av korten är stämplade den 1.1.1967, 5 st ostämplade av resp. sorter.

Generalsamlingen och Ov riga samlingar.
Gåvor:
En större samling »Sverige i utl andet », som ti llhört fru Astrid

Tufvesson (Föreningen Postmusei Vänner).
Finlands samtl iga under år 1967 nyutkomna emissioner på brev och

samtliga minne spoststämplar pä kuvert (herr Lars W Lindst röm, Marie-
hamn).

Frimärken och FD C CEPT frän postförvaltningarna i Belgien,
Canada, Frankrike, Indien, Indonesien, I ran, Kina, Pakistan, Polen,
Ungern, Västtyskland och Osterrike.
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FD C utgivna i USA vid rymdflygningar under år 1967 (Mr J R
Fitzpat rick, Space Craft Covers, H untington, W Va USA).

Etiopien : Komplett samling frimärken och FD C utgivna under å r
1967. UN ESCO, par av 15 och 60 c, WH O par av 5 och 40 c, utgivna
den 30.11.1966. Frimärkena skänkta med anledning av Postmuseums
utställning »UN ESCO 20 är». Min nesskrift med anledn ing av kejsar
H aile Selassies 75-ärsdag, dip lom och brev i fotokopia. Specialsamling
av aerogram, postala formulär, broschyrer samt en så gott som full-
ständig uppsättning lokala poststämplar fr ån omkring 1960 och något
senare, 55 albumblad (bankrevisor Ivan Adler, Stockholm).

Island : 6 st frimärken fr ån åren 1965- 1966 med förstadagsstämpel
och uppklistrade på en kartong med beskrivning av frimärket, tryckt
på engelska och tyska, 1 st vykort med fr imärken och stämplar från
Reykjaviks 175-ärsjubileum den 18.8.196 1 (herr Sigurdur Agustsson,
Reykjavik).

Minnespoststämplat kort : Trelleborg, Tågfärjan Skåne (herr S. R ing-
st röm, T relleborg).

1 st inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad för-
sändelse, avstämplat Orebro utställningen 5.7.1911 samt fotostatkopia
av det rekommenderade brevet (direktör Rolf Gummesson).

Tyskland : 3 kuvert , frimärkta med 25, 80 och 25 Pf, avstämplade
Mi.inchen 23 den 28.11.1946 »I m Bayer, Roten K reutz» (skrift ställare
Gustaf Gordon, Stockholm).

FDC VI Kongress der Internationalen Organis at ion der Journalisten
10.10.1966 (N ationale Briefmarkenausstellung, Karl -Marxstadt , DDR).

D anmark : K uvert »Köpenhamn 800 år» den 15.6.1967 (en Postmusei
Vän i Danmark).

Försändelse stämplad 2.5.1967 J apanische Tage Ingelsheim am Rhein
30.4- 28.5.67 (överpostexpeditö r Gunnel Jönsson).

D anmark : 1 st FD C med fr imärke utgivet vid Prinsesse Margrethes
och p rins H enriks bröllop den 10.6.1967 (konsulent Simon Westrup,
Roskilde).

1 kuvert fr ån Korea med UN ESCO -stämpeln »The dedication of
UN ESCO Building» (byråsekreterare Lennart Ohlson).

En komplett samling av svenska tillfällighetsstämplar på fr anko-
kuvert från åren 1954- 1964. Mont erade på albumblad (her r H enning
Wiren, Farsta).

Wi.irtemberg: 2 st Postfrei-Marke (2 och 3 Mark), 2 st Amtlicher
Verkehr (15 och 20 Pf) och Spanien : 1 st Correspondencia Urg enti (20
cent) med övert ryck Republica Espanola (herr Erich Thumm, Stuttgart-
Degerloch).
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FDC Frankrike 1.7.1967 »Francois I :er» (överpostexpeditör Gunnel
Jönsson).

N ederländerna : 5 st Röda Korsfrimä rken, utg ivn a den 8.8.1967 jämte
två aff ischer (köpman N E Rydberg, Lidingö).

Reklambroschyr för fastsätt aren »Postfrisk nr 1», generalagent för
Sverige F :a Rolf Gummesson. Reklambladet är åsatt ett tyskt fr imärke
(500 000 M) och t ryckt 1942 (postassistent Mart in Berghe, U ppsala).

1 st postkort stämplat H amburg 36 den 20.10.1967 Postabtei lung im
Museum fur hamburgische Geschichte (herr Walter Kindermann, H am-
burg).

Island : FDC, 32 kuvert och 2 st vykort fr ån ären 1965 1967. Min-
nespoststämplar : 11 kuvert och 16 vykort fr ån åren 1966- 1967 (herr
Sigurdur Agustsson, Reykjavik).

Polen: 2 st postkort med minnespoststämpel från IX Polska nati o-
nella fr imärksutställningen i Katvarice den 4.9.1965 (herr Roman
Wiktor Rutkowski, Bydgoszcz 1).

Brasilien : 1 FD C »Festas N atalina» 22.12.1966- 6.1.1967 och Tysk-
land, DDR : 55 st FDC fr ån tiden 16.8.1966- 1.11.1967 (PFA).

Falsk 3 sk il l b :co gul, gäv a i januari 1968 av redak tör
E rnst Gillberg, Stock holm.
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j ean de Speratis f örf alsk ningar är i allmänhet my ck et farliga. Bland hans metoder
ingick att bleka bort f ärgen på billiga stäm plade f rimärk en och däref ter t ry ck a and ra
f rimärk sbilder pa det äk ta p apperet. N är det gäller f örf alsk nin gar av sv ensk a märk en,
uppv isar därf ör dessa äk ta landning. H an v ar utomordentligt sk ick lig i att f å f ram
k licheer, som v id t ry ck ning gav f rimärk sbilder f örv illande lik a originalmärk enas. v en
färgen v ar sk ick ligt im iterad . D essutom hade Sp erati en metod att f örhindra f ärgen att
täcka stämpelsv ärtan . För f örf alsk ning av sk illingmärk en (sam t 17 öre grå) har han
i en del f all anv änt 4-sk illingen men m est 12 öre v apenty p.
H är av bildade f alsk a g u l a 3-sk illing är dock ett v erk ligt missly ck ande. För att f a
f ram bra k licheer anv ände han sig av originalmärk en, men de allra f lesta sädana har
ätminstone ni got k arak täristisk t f el. I det här f allet hade originalet et t f lertal sadana
indiv iduella f el, bl. a. de v ita f läck arna i v alörf ältet upp till till höger. M ed en nästan
identisk t lik k liche try ck te han äv en gröna 3-sk illingar. D et f inns emellertid Sperati-
f örf alsk ningar av 3-sk illingen, som inte har dessa indiv iduella f el, men de har i stället
and ra k arak täristik a. Sp eratis sv aghet lag i hans f örbiseende av mak uleringarnas
bety delse pa de märk en han anv ände som utgängsma terial. A v stämp lingen 16.4 1859
på den här av bildad e f örfalsk ningen är ju i sig själv alarmerande.
D e sv ensk a f rimärk en, som Sperati f örfalsk ade v ar f örutom 3-sk illingen äv en 24-
sk illingen, 17 öre grä, f elt ry ck et 20/T R ET IO sam t 1889 års tjänstep rov isorier. A v de

sistnämnda anv ände han 14-tandade ex emp lar f alska omv ända pätry ck.

Sverige: D iverse material fr ån t redje post raketexperimentet , andra
p rov serien, den 22.10.1967 på J ärvafältet : 1 st post kort nr 1, 1 st
kuvert »Rocketgram» nr 2, 2 st kort med avt ryck av minnespoststämpel
och avsändarestämpel, 3 hela kart or et iket ter (12 st blä), 3 lösa blä eti -
ketter samt 2 st gula dito samt 19 st fotografier fr ån raketavskjut-
ningen (Stiftelsen J ubileumspost flygningen, Stockholm).

Estl and : 1 st kuvert adresserat t ill Paul H eurgren, Postmuseum och
fr ankerat med 6 st ostämplade estniska fr imärken (Z. D orpat 4- 9)
utgivna 1941.

Sverige: 2 st stämplade 12-öres vapenfr imärken utgivna 1.7.1858
och stämplade Varberg 24.11.1860 och Falun 4.4.1871 (herr J ulius
Bleyer, Tallinn).

USA, FN : 1 st FDC 24.10.1967 Un ited N ations, N ew York, 1 karta
välgörenhetsmärken utgivna 1967, 61 :a utgåvan, jämte aff isch (mrs W
H Walwyn, Medford, O regon, U SA).

Leveranser:
U r leveranserna av nya f rimärk en fr ån UPU, Bern, har under å r

1967 monteringar ut förts på 698 albumblad med tillsammans 3.897 fr i-
märken och reserverats platser för 297 fr imärken, som saknats i leve-
ranserna.

Museets generalsamling omfattade vid årets slut 17.416 albumblad.
Antalet fr imärken plus antalet reserverade platser för fr imärken, som
saknas och bör anskaffas utgör 156.306 fr imärken.
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Monteringen fördelas på följande sätt :

Albumblad Frimärken Manko

Europa 334 1 996 21

Afr ika 352 1 818 275

Amerika, Central- 12 83 1

698 3 897 297

H elsaker
U r leveranser av helsak er frän Bern har under är 1967 montering

utförts:

Amerika, N ord-
Albumblad

258
H elsaker

267

Följande nya utställningssamlingar har sammanställts:

1. Stamp booklets and slot machine booklets. Engelsk text. 36 blad.
2. Svensk Lokalpost .
Följande utställningssamlingar har kompletterats:
S venska byggnadsminnen» har utökats med 22 albumblad.
»Swedish postage stamps and ent ires» samling nr 354, har utökats

med frimärken utkomna under år 1966, 26 blad.

Inköp :
En samling »Svensk Lokalpost», 3-e perioden (se ovan).
D iverse kompletteringar av museets Europa- och U tomeuropasam-

lingar, FDC och minn espoststämplar, stämpelsamlingen, häftessam-
lingen, flygpostsamlin gen, rymdfart ssamlingen, helsakssamlingen och
utstäl lningssaml ingarna.

FILATELI STI SKA OCH POSTH ISTORISKA BIBLIO TEKEN

Filatelistisk a bibliotek et
har under å ret utökats med 408 arbeten, därav 183 gåvor, bytesex. eller
postala leveranser fördelade bl a på :

monografier
allmänna handböcker
kataloger
övriga arbeten
tidskrift er

D ärt ill kommer 92 kompletta tidskrift särgängar.

141
40

112
93
22
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Posthistoriska bibliotek et
har utökats med 251 arbeten därav 205 gävor, bytesex. eller postala
leveranser.

D ärt ill kommer 25 kompletta tidsskrift särgängar.

Inbindn ing:
Under året har 75 arbeten bundits hos Postverkets bokbinderi.

Kataloger :
Biblioteket har under äret utgi vit 3 nummer av sinstencilerade »Lit-

teraturfört eckning 1967 : 1- 3», som dist ribuerats till bibliotek, fila-
telist föreningar och enskilda personer inom och utom landet.

Ut ställningar:
I anslutning t ill museets f ri märksuts tällningar har montrar med böc-

ker visats, bl a vid utställningarn a: »UN ESCO 20 är 1946- 1966»,
»Tjeckoslovakiens frimärken», »Post förbindelsern a Sverige- Finland»,
»USA:s fr imärken och helsaker» och »H ur samla fr imärken».

I anslutning till utgivandet av nya frimärken har biblioteket ordnat
en monter i förhallen till den filatelistiska avdelningen : Fjället, Uppsala
Domkyrka, Konung Gustav VI Adolf 85 är samt Algen, Skäret och
Postryttaren.

Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 784 personer. Det totala anta-

let hemlån var 1 353 av vilka 507 utgjorde lån till låntagare på annan
ort än Stockholm. Motsvarande siff ror var 1966: 742, 1 202 och 455.

Som vanligt har ett stort antal filatelistiska och posthistoriska art iklar
regist rera ts.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH ET

Museets egna utställningar :
(1966)
15.12- 5.2 Postmuseum 60 år
16.2 - 19.3 UN ESCO 20 år
2.4 - 30.4
8.5 - 15.5

20.6 - 1.10
6.10- 8.11

13.11- 19.11
30.11- 14.1

(1968)
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Postens Konst förenings värutställning
Postförbindelser Sverige- Finland
USA:s frimärken, provtryck och helsaker
Postens Konstförenings höstutställning
»H ur samla fr imärken»



» UN ESCO 20 år», som hade anordnats i samarbete med Svenska
Unescorådet och Svenska FN -förbundet , invigdes av Svenska Un esco-
rådets ordförande, undervisningsrådet Ragnar Lund i närvaro av 53
personer.

» Tjeckoslovakiens fr imärken» hade anordnats i samarbete med Tj ec-
koslovakiens postverk och filatelistförbund och invigdes av ambassa-
dören, Dr Alexej Voltr i närvaro av 324 personer.

»Post förbindelser Sverige- Finland» invigdes av generaldirektören
i Finlands Post- och Telegra fverk, Oiv a Saloila i närvaro av 87 per-
soner.

»H ur samla fr imärken» invigdes av Sigge Fi.irst i närv aro av 160
personer.

Tillfälligt har i museet visats:
17.3 - 19.5

11.5 - 15.6

10.11- 14.1
(1968)

17.11- 21.11

7.2

I samband med UN ESCO-utställningen, 21 blad FN -
frimärken med anledning av »U N -stamp D ay».
Fyra skisser av p rofessor H ildin g Linnqvist till H am-
marby-frimärket 1963 och en ram med fr imärken
(Linne, Atterbom, H ammarby), tillsammans 9 blad,
visades i recept ionsrummet i anslutning till Uppsala-
utstä llningen »Linne världsnamnet ».
Verner V Meyers samling »Rymdens erövring, frimär-
ken berättar» visades i filmsalen parallellt med »H ur
samla frimärken».
Till minnet av Bo Bergman, en monter med foton och
böcker.
Filmen »Med postkagge över l ands hav», som fram-
ställts av Postv erket i samarbete med finska televisionen
premiärvisades. Generaldirektör H örjel talade och fil-
mens regissör, K arl-Aage Schwart zkopf intervjuade hu-
vudrollsinnehavaren, landstingsman Wilhelm Willen
fr ån Eckerö (skapare och vårdare av »Post rotemuseet »
på Eckerö).

Aktuellt
24.1

fr imärksland :
Frankrike. Block, försålt till förmån för Postmuseum i
Paris, visande olika faser i t ryckningen av fr imärket
1 Fr »Den nyfödde» efter målning av Georges de la
Tour (Michel nr 1552).
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20.2

9.6
1.9

3.11

Liechtenstein. F rimärke förestä llande Lionardo da Vin-
cis kvinnoport rät t »Ginev ra dei Benci» samt t idnings-
urklipp D N 20.2.67. P rins Franz J osef av Liechten-
stein har erbjudits 6 mill. dollar för t avlan av N atio-
nella konstgalleriet i Washington. T avlan hänger f n i
Galleri Liechtenstein i Wien.
J ordanien . Frimärksserien »Builders of World Peace».
Sverige. C arl X II :s förordning 1718 om postväsendets
och gästgiveriernas sammanslagning. Ett exemplar av
förordningen t ryck t i U ppsala och et t t ryckt i Lund.
Monter innehäl lande »H -trafik märken» FD C, cirkulä r,
broschyrer m m. Litografi föreställande Carl XII.
Sovjetunionen. 50-ärsminnet av O ktoberrevolutionen
1917, samtliga jub ileumsfrimärken fr än Sovjetunionen
1922- 1966 t ill minnet av revolutionen, 20 blad.

Vandringsuts tällningar:
Postmuseum har i samarbete med Statens H istoriska Museum och

Poststy relsens PR -avdelning v isat utställningen »For ntid pä frimär-
ken», omfat tande en fr imärkssamling med samma tema och samlingen
»H ur en frimärksemis sion kom ti ll» i Västeräs, Västervik, Vimmerby,
O skarshamn, Mönsterås, N ybro, Mörbylånga, K almar och Visby .

Museet har un der äret deltagit i följande utstäl lnin gar:
U tl andet :

17.3 - 19.3

1.4 3.4

8.4 - 16.4

11.5 - 21.5

N ew York , »Interp ex 67»: Samlingen »Stamp book lets
and slot machine booklets», 32 blad med engelsk text .
Kastrup, »N orden 67», Am agerl ands Fr imärksförenings
utställning: »Sven Ewerts gravyrer t ill danska fr imär-
ken», »H ur en modern f rimärksemission kom ti ll»,
»Svensk Sjöfart » och »Svenska f rimärken, helsaker och
FD C ». D en sistnämnda samlingen är iordningstä lld av
material, som t illhör P F A.
N eapel, »Europa 67»: »Swedish postage stamps and
entires 1966» deltog i täv lingen om Europas vackraste
fr imärken under 1966.
Amsterdam, » Amphilex 67»: 1 ostämplad serie av skil-
ling-banc of rimärken, b rev ur Sun dstedts donat ion f ran-
kerade med skilling-bancomärken samt en samling auto-
mat- och komb inat ionshäften.
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1.7 - 15.10

8.10- 15.10

21.10- 22.10

28.10- 5.11

Sverige:
9.1 - t . v.

25.1 - 31.1

2.2 1 6.4

6.2 - 11.2

14.2 1 6.2

27.2 1 8.3

28.2 - 4.3

7.3 - 22.3

Marina di Massa, I talien : »Swedish postage stamps and
entires 1966».
Montecatini Terme, I talien, »Europa a Montecat ini»: En
speciell t monterad samling »Svenska byggnadsminnen»,
39 blad med engelsk text .
Wichita, Kansas, USA: »Sweden in America» och
»Stamp booklets and slot machine booklets».
Wien, »St Gabriel», Osterreichische Ph ilateiisten-Ver-
ein: Ur »Svensk Kulturhistoria», avd . Religion, 38 blad
med engelsk text .

Karlstad, postkontoret Karlstad 1: I utställningsmonter
diverse posthistoriska föremäl med anknytning till
Värmland, samt några brevomslag, stämplade Carlstad
1819- 1865.
Malmö, »Vatex 67 : F rimärkssamlingen »Sven Ewerts
gravyrer till danska fr imärken» och 24 blad ur »Sven
H edins brevsamling».
Södert älje, postko ntoret, med anledning av postkonto-
rets återinvigning: Vykort med mot iv fr ån Södertälje,
kuvert stämplade i Södertälje samt posthisto riska doku-
ment och foton med anknytning till staden och ett par
port rätt av postmästare vid postkontoret på 1800-talet .
N io blad stämplade fr imärken.
Malmö, »Kul i t re» under skollovet : »Olympiafrimär-
ken», 27 blad.
Göteborg. »K ul på post »: U r samlingen »Blommor,
Europa», 57 blad.
Bandhagen, Rågsveds skola, Elevföreningens utställ-
ning: »H ednisk myt ologi pa frimärken», »Svenska
Postverkets historia», »Världspostens historia», »Sven-
ska Sportsamlingen 1961» och »Blommor, Afri ka».
Stockholm, Anglaishuset under EFTA:s ministermöte:
Pierre Olofssons originalteckning t ill EFTA-fr imärket
samt frimärkssamlingen »Swedish postage stamps and
enti res 1963- 1966», 76 blad med engelsk text .
Stockholm, Stadsmuseet, » Vår polis»: Föremål och t id-
nin gsurk lipp med anknytning t ill överfallet 1907 på
postiljon Almen; diverse posthi storiska föremäl och
vapen bl a det förstörda låset t ill den av »Bild sköne
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Bengtsson» är 1934 sp rängda kassavalvsdörren på post-
kontoret i Värnamo, samt humorist iska teckningar av
»herr Sandb erg» och Ströyer.
Utställningen har senare visats pa informationsmöten
för postkassörer i Katrineholm, N ässjö, Växjö, Skövde,
Kalmar, Lund, H almstad och på utställningar för all-
mänheten i samband med polisutställningen i H älsing-
borg, Örebro, Göteborg och J önköping. F ram t ill den
15 augusti hade utställningen besökts av c:a 91 000
personer, varav c:a 1 000 postanställda. U nder hösten
visades utställningen i K arlstad och Linköping samt på
möten med postkassörer i Osterst röm, Umeä och Skel-
left eä.

16.4 »Flykting 67». Aldre uniformer, posthorn och note r till
posthornssignaler och ut rustning för landsvägspostiljon
har använts vid postanstalterna i Köping, Säff le, Ström-
sund, Askersund, D anderyd, J önköping, K almar, Skel-
lefteå. Posthistoriska föremål och dokument utställdes
vid postanstalterna i N ossebro, Lindesberg, H udiksvall,
Stockholm 2, Säffle, Göteborg 5, Floby, Bjärnum, H aga-
st röm, Sandviken, Osby, Orebro, Ronneby, Sveg, Odes-
hög, Enskede 1, Alvesta, H ärnösand 2 och Åsele. Till
TV utl ånades också en äldre post iljonsmössa för Lennart
H yland.

10.5 - t. v. Göteborg. För utställningsramen på postkontoret Göte-
borg 1 har utlämnats: 13 st monterade blad med postala
dokument med anknytning till Göteborg och Postryt-
taren 1966.

11.5 - 15.5 H jo, »H jovial en»: Föremäl för in redning av en äldre
postanstalt.

12.5 - 4.6 Eskilstuna, Domus varuhus. För en filatelistisk utställ-
ning i skylt fönster har ut länats 3 posthorn.

17.5 Stockholm, Statens H istoriska Museum, »Forntid på
fr imärke»: Frimärkssamlingen »Forntid på fr imärke»,
62 blad, samt 4 st originalteckningar till frimärken (v
Konow : »H ällristningar» 1954, Åke V Larsson :
O ländsk bi ldsten» 1961, Schonb erg: »Monte lius» 1943
och N orrman : »Ales stenar» 1966). Se även vandrings-
utställningar.

21.5 t. v. Uppsala, Svenska Linne-Sällskapets 50-ärsjubileum
»Linne värl dsnamnet »: 2 originalteckn ingar (T
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1.6 1 1.6
3.6 - 11.6

5.6 - 30.6

9.6 3 1.8

19.6 2 2.6

20.6 - 10.7

1.7 - 9.7
3.7

14.7 - 6.8

4.8 1 3.8

Schonberg: Linne-frimärket 1939 och H Linnq vist :
Linnes H ammarby 1963). Ut ställn ingen har ocksä som
vandringsutställning visat s på ytterl igare ett antal plat-
ser.
J önköpin g, »Elmia : Modell av diligens.
Torshälla i samband med Torshälla stads 650-ärsjubi-
leum: Frimärken och äldre brevomslag stämplade Tors-
hälla, samt posthistoriska dokument och fotografier.
Stockholm, Skandinaviska banken vid Sergels torg,
»N yheten», anordnad av Utrikespolit iska inst itutet i
samarbete med banken, TT, Förenade Landsort stid-
ningar, P ressmuseum och Postmuseum: Modell av post-
diligens frän 1830-talet , tvä stora temperamäln ingar av
Eigil Schwab föreställande post rytt are och postmästare
uppläsande nyheter, samt posthistoriska dokument .
Stockholm, Stadsmuseum, »Fran Älands hav t ill Stock-
holms kaj»: Aldre kart a över Älands hav och förstorad
bild av vinterpostföringen mellan Sverige och Finland
ur N y Illust rerad Tidning 1880 samt två postkaggar.
Stockholm, N ordiska Postmötet : Samli ngen »N orden-
frimärket 1956».
Ystad, Klostermuseet , Gräbrödraklostrets 700-ärsjubi-
leum: Frimärken stämplade Ystad, posthistoriskt mate-
rial med anknytning t ill Ystad och sjötrafiken där-
ifrån bl a modeller av post fart ygen »Hio rten» och
»Const itutionen» samt av postbyggnaden pa Rugen frän
1700-talets mitt .
Ostersund, »Expo N orr»: Modell av diligens.
Brunskog. För inredning av en äldre postlokal: D iverse
posthistoriska föremål. D iligens och två uniformer an-
vändes under några dagar.
H aparanda, postk ontoret . U tställning med anledning
av stadens 125-ärsjubileum: Foto grafier av postkontoret
i H aparanda från olika tider, kartor, ritningar, foto-
grafier från postföringen N ikkala- Seskarö, postala
dokument m m. Av filatelistiskt material visades brev-
omslag, postkort, vykort och 11 blad äldre fr imärken
ur Levins och Wigforss' samlingar, stämplade i H apa-
randa.
Sundsvall, »Y-län», utställningen »Fältpost 67»: Foto-
grafier av illust rerade post förordningar rörande svensk
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postföring i Tyskland 1631- 1634, fotografier av post-
förordningar 20.2.1636. Planscher med bilder av fält-
postt ransportvagnar samt kuvert , brevkort och vykort
med fältpoststämpel och med stämplar fr ån olika FN -
bataljoner m m, ur »Militärpostsamlingen».

22.8 - t. v. Göteborg. För utställningsramen på postkontoret Göte-
borg 1: 15 blad ur samlingen »Svensk Sjöfart ».

24.8 - 28.8 Boräs, »Bofilex 67»: Skilling-bancobrev ur Sundstedts
donation, förslagsmärken och p rovtryck m m för
frankokuvert och brevkort samt fr imärks- och automat-
häft en.

3.9 - 24.9 Linköping, Länsmuseet »På väg t ill höger»: Carl X II :s
vägt rafikförordning av den 10.2.1718 med föreskrift om
»högert rafik» (fotostatkopia), vykort med Linköpings-
mot iv, brevomslag stämplade Linköping, postala doku-
ment m m med anknytning till Linköping. F rimärks-
samlingen » T rafikpropaganda».

3.9 - 30.9 Stockholm, Stadsmuseum: Carl X II :s förordning av
10.2.1718 (fotostatkopia) m m.

3.9 - 30.9 Göteborg. Svenska K reditbankens lokaler, fri märk sut-
utställning med t rafikanknytni ng: Div erse posthisto-
riska föremål samt 2 temperamälningar av Eigil Schwab
föreställande postryttare och diligens samt Carl X II :s
förordning 1718 bl a om högertrafik .

16. 9 - 17. 9 Sollentuna, Sollentuna filatelistklubbs 10-årsjubileum:
28 blad ur Benzingers donation »Oscar I I» samt »Stamp
booklets and slot machine booklets».

1.10- 15.10 Ämot fors. Postanstaltens 100-ärsjubileum: 1750-tals-
kartor från Värmland, ritningar till postsläde från
Ämot, fotografier, postkort och kuvert stämpl ade mo t
samt 6 blad fr imärken stämplade i Åmot och Åmot-
fors.

25.10- t. v . Göteborg. Utställningsramen på postkontoret Göte-
borg 1: 13 blad ur samlingen »Svensk Sjöfart».

26.10- 29.10 Ånge. I nvigningen av nyt t posthus: Bildiligens Scania
Vabis ä r 1923, hästdiligens, posth istoriska föremäl,
dokument , kart or och fotografier, p lan över posthuset
Ånge 1902 samt fr imärken stämplade i Ånge.

4.11- 5.11 Växjö. Växjö Filatelistförenings utställning: Samlingen
»Blommor Europa» och 2 blad fri märken Linne och
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27.11- 10.12

Tegner ur »Svensk Kult urhistoria», 12 blad med äldre
svenska frimärken stämplade i Växjö.

17.11- 22.11 Göteborg. »Teenage Fair» i Svenska Mässans lokaler :
Frimärkssamling Delaware-, P ionjär- och Sjöpost fri -
märken.

17.11 6.12 Lund. Invigningen av nya postlokaler : Posthistoriska
föremål och dokument, kart or, ritningar och fotografier
m m, däribland en modell av en desinfektionsapparat
och ett brev som desinficerats med adress Lund, samt en
tavla från 1833 föreställande student på väg till höst-
terminen i Lund.Filatel istiskt material: 13 bla d med fr i-
märken stämplade i Lund och et t blad med fr imärken
utgivna till Lunds domkyrkas 800-ärsjubileum 1946,
brevomslag och minnespoststämplar f rän Lund.
För en f ilminspelning vid invigningen användes en 1893
års uniform med väska.

Stockholm, Statens Personalpensionsverk : En monter
med kataloger, fr imärksförpackningar m m med an-
knytning till frimärkssamlande samt aff ischer om mu-
seets utställning »H ur samla frimärken».

Linköping. Invigningen av postlokal: Posthistoriska
föremål och dokument däribland en k rigsalmanack 1658
vari Linköping omnämns, fotoförstoringar av diligen-
sen Stockholm- Linköpin g 1831, en brevläda anvind
pa ängbätsexpedit ion 114 Linköping- Stjärnorp och en
modell av posthuset i Linköping fr än 1916. Fi latelis-
tiskt material : 11 blad äldre fr imärken stämplade i
Linköping samt brevomslag och vykort fr ån staden.

Kilafors, postexpeditionen: Posthistoriska dokument
bl a reversal på postgods t ill Kilafors och två kartor
f rän mitten av 1700-talet över postgärdar och post-
vägar i Gävleborgs län. Frimärken stämplade i K ilafors
och H anebo.

1.12 16.12

3.12- 17.12

15.12- 15.1
(1968)

Skanör, poststationen, postanstaltens 200-ärsjubileum :
Brevomslag, kuvert och vykort samt 8 blad med äldre
frimärken stämplade i Skanör. Dokument som brev-
taxor, kart or m m från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Övervägande antalet av utställningar inom landet har gjort s i nära
samarbete med Poststyrelsens PR-avdelning.
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Museet har vidare bl a lånat ut material til l Laternafilm, Köpenhamn
för inspelning av filmen »Doktor Glas» (en uniformsrock och mössa av
1893 års modell och brevbärarväska), ti ll Europafilm för TV-operan
»H olländaren» (en brevläda frän 1890-talet) och ti ll Malm6 Stads-
teater (ett posthorn).

KON SERTER

U nder året har pianisten Valentina R ives givit 8 konserter.

TJAN STERESOR

Förste int endent Gilbert Svenson besökte Amsterdam för montering
av utställningen »Amphilex 67» och Boräs »Bofilex 67» för montering
av material, som hämtades av kanslisk rivare N ilebrant.

PUBLI KA TI ON ER

Postmusei Ärsbok »Post rytt aren 1967».

DON ATION SMEDEL

Postmusei fonder uppgick den 30.6.1967 t ill :
d'O rchimontska fonden
Sundstedtska fonden
Fonden för försålda fr imärken
Fly gpostfonden (31.12.67)

Donationsmedlen uppgick den 31.12.1967 t ill :
Gellerstedts donation
Paulins donation

5 859: 45
14 471: 81

3 712: 27
12 510: 35

2 771: 14
7 190: 35

Fonder och donationsmedel har under året ej tagits i anspråk.

PO STMUSEI AN SLAG

Av Postmusei anslag för utökande och vidmakthållande av sam-
lingarna, kronor 25 000, förbrukades under budgetåret 1.7 .1966-
30.6.1967 23 742: 12 k ronor.

OMBYGGN AD O CH REPARATI ON

U nder föregäende är päbörjade arbeten för repara tion av ent repar-
t iet har under året fort satt, huvudsakligen med grundundersökningar.
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IN BRO TT

N atten mellan den 2 och 3 december förövades et t inbrott i museet ,
varvid två p istoler och två revolvrar t illgreps. Vaktmästarens d isk
n. b. bröts upp, varvid böcker m m skadades. Brottet är ouppklarat .
M useet anlitar numera t v utom larmanl i ggn ing även nattvak t .

R EKLAM

Varje söndag annonserades museets öppethållande och utställningar i
»Museinyckeln» i D agens N yheter och Svenska D agbladet. Aff ischer
med inbjudan att besöka museet har under vår- och höstterminerna ut-
sänts t ill samtl iga skolor i Stor-Stockholm. D e flesta t illfäll iga utstä ll-
ningar har dessutom varit affischerade pa Stor-Stockholms postan-
sta lter.

O PPPETH ALLAN D E

M useets skädesamlingar hölls under året öppna för allmänheten
söndagar k l 13- 16, måndagar- fredagar kl 12- 15 och torsdagar
dessutom kl 19- 21.

Söndagar var en kassaexpedi t ion öppen för allmänheten för försälj-
nmng av fr imärken och mottagande av vanliga och rekommenderade
brev.

BESOK

Museet besöktes under å ret av 21 646 personer mot 21 299 under å r
1966. Ok ningen stannar v id 347 besök, huvudsakligen beroende på at t
gruppbesök f rän Postverkets utbildningskurser minskat med 942. Likaså
torde avspärrningen av gångbanan utanför museet för grun dundersök-
ningar ha inverkat menligt på besöksfrekvensen. Besökssiff ran för
december översteg siff ran för december 1966 med 883 personer. I
besöksantalet 1967 ingick 129 grupper med 2 146 personer mot 128
grupper med 2 736 personer 1966. Flert alet grupper v isades omkring
under ledning av någon av museets tjänstmän.

Icke exponerade fi latelist iska samlingar har under året studerats av
25 fi latelist iska forskare.

Föreningen Frimärkssamlaren, Stockholms motivsamlarklubb och
Stockholms Filatelist-Förenings ungdomsavdelning har under året regel-
bundet sammant rät t i museet . R iksföreningen Svenska Motivsamlare
höll årsmöte i museet den 27.4. Redaktör Ol le C ronsjös samling T ysk
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konst på fr imärken» utställdes t o m den 25.5. J ärnvägsmännens Fila-
telist förening sammanträdde där den 26.1 och Svensk-Et iopiska för-
eningen den 12.10.

Stockholmspensionärernas Frimärksklubb, som bildades i oktober
månad genom samarbete mellan museet och Stockholms stads Fritids-
nämnd för folkpensionärer, har sammanträtt i museet .

Postens Konst förening har visat konst i utställningslokalerna den
8- 15.5 och 20- 26.11.

Stockholm i februari 1968

Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under år 1967

överlämnat gåvor till Postmuseum.

Ivan Adler ; Sigurdur Agustsson, Reykjavik , Island ; H arald Almkvist ;
Secretariaat Amphilex 67, 's-Gravenhage, H olland; Arne Andersson,
Göteborg; O . Andersson, Bärfendal; Oddman Andersson, Lysekil ; N ils
Avelius; Bankmuseet ; Basler-Taube Verlag AG, Peter Kaufmann, Basel,
Schweiz ; Mart in Berghe, Uppsala ; H arald Birath, Tierp ; Stina Björk-
lund ; J ul. Bleyer, Tallinn, Estl and ; Erik Braunerhielm; Bengt Brink,
Vara; Bundesministerium for das Post- und Fernmeldewesen, Bonn,
Västtyskland; Das Bundespostmuseum, Frankfurt am Main, Västtysk-
land; Brian de Burca, Sur rey, England ; Gunnel Callerst rand; Sven
Carlin ; H ildur Carlsson, Mora; Kerstin Carlsson, Gråbo; Vera Carl -
stedt-Malmström, Malmö; Casa Filatel ica H evia, Madrid, Spanien ;
Britta Cassius; Majken Cederberg-Olsson ; Edition s »Ceres», Pari s,
Frankrike; Chinese Postal Museum, Taipei, Formosa; Claes Claesson,
Almhult ; Märta Dahlhielm, Uppsala ; Eva D ahlstedt, Vilhelmina; Phi la-
Verlag, Willi Dohr, Schlossberg bei Rosenheim, Västtyskland ; Lennart
Dozzi; Ludwig Dube, Moers/N drhn , Västtyskland; Ernst D uner, Väster-
vik ; Gunvor D uner ; Konrad Ehrenhamma rs sterbhus; Mehanny Eid,
Cairo, Egypten ; Bert il Eklund ; Ul f Elmfeldt, H älsingborg; Elisabeth
Falk ; H ilding Falk, Sandviken; Edit ions J ean Farcigny, Courbevoie,
Frankrike; Filatelia D ' Aquino, N ovara, It alien ; Filatelia Castellana,
Madrid, Spanien ; J . R . Fizpatric, Space Craft Cover, H untington, U SA ;
Ingrid Gellerstedt ; Georgio Georgi, Lucca, I talien ; Värdshuset Godt hem ;
Gustaf Gordon ; Björn Gottl ieb; Rolf Gummesson ;  W.  P . H amilton;
Per J ohan H annelius,Tammerfors, Finland ; Sune H edblom, Bollnäs;
Art hur H ermansson, Alingsås; Martha H eurgren ; H jo Filat elistk lubb,
H jo; B. H olm; Lennart H olmbergh, Malmö; Ann Mari H olmgren ;
Blanche H olmgrens sterbhus; Sten H ultbom, N orrköping; Stanley K .
H unter, Glasgow, Storbritannien ; N ils H örjel ; Tore H örste dt, Umeä ;
Infla-Berlin , Berlin, Tyskland ; Elsa J anzon ; Tyra J eansson ; E. R .
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J ohanson, Borås; Egon J onsson ; Järnvägsmuseum; Walter Kindermann,
H amburg, Västtyskland ; Y. H . Kolar, Givatayim, Israel; Kottelat &
Cie, Bern, Schweiz ; Sten Kössborn, Brunflo; Eric Lin der; Est rid Linder;
Georg Lindman; Lindner Falzlos-Gesellschaft, Langschlag, Waldviertl ,
Oster rike; Sven Lindqvist ; Lars W. Lindst röm, Mariehamn, Åland ; Lilly
Ljungst röm ; Ast rid Loberg, Göteborg; Karl Axel Löfgren ; John P .
Mackey, Blackrock, I rland ; Einar Malmgren ; Medicinhistoriska Museet ;
Karsten Moren ; Sigurd Mouwitz, N yköpin gs Filate listförening, N y-
köping; Musee Postal, Paris, Frankrik e; Mads Möller, Köpenhamn,
D anmark ; Ernst N athorst-Böös; N ationalmuseum; Gilbert W. N oble,
Winter Park, USA ; N orsk Filatelist förbund, Arnstein Berntsen, Oslo,
N orge; Lars N orstedt ; Lennart Ohlson ; Ellen Olsen ; Tyra Ol sen ;
Pers-en Publicitetsdienst PTT, ' s-Gra venhage, H olland ; H ugo Petersson,
Falun ; Robert Pettersson ; Ruth Valborg Pett erssons sterbhus, Malmö;
N. Politop, Amager, D anmark ; Post- och Telegrafmuseum, H elsingfors,
Finland ; PTT Rom, Italien ; P tt Wien, Osterrike; Postmaster General,
Ottawa, Canada ; Postmuseum, Berlin DDR ; Poststyrelsens arkiv ; Per
Pääg; Gunn ar Regnlin; Review Publicat ions P ty Ltd, D ubbo, Austra-
lien ; Sigurd R ingst röm, T relleborg; Bengt Rundqvist , Trelleborg; N ils
Rundqvist, Karlstad; Roman Wiktor Rut kowski, Bydgoszcz, Polen ;
N . E. Rydberg; Andreas Salzl, Schwandorf, Västt yskland ; Gösta Sandh ;
Torsten Sandberg, Varberg; Sieger Verlag, Lorch/Wurtt ., Västty skland ;
Barbro Skillinghaug; Paija Smidt ; Stadtbibliothek Munchen, Västty sk-
land ; Stiftelsen J ubi leumspostflygnin gen/S. T ullberg; St ift elsen Stock-
holmia ; U no Stridh ; Birger Ström, Lycksele; Erik Sundberg, Sollentuna;
Suomen Postimerkeily Oy, H elsingfors, Finland ; Svenska J ärnvägs-
klubben, G. J ärnstad ; Gilbert Svenson ; Sveriges Fil at elistförbund ; H ans
Tanner, Rohrback, Schweiz; H ervor Thelin ; Åke Thorstenson ; Erich
Thuman, Stuttgart, Västtyskland ; Sten Thunvik ; Filip Tillman ; Ast rid
Tufvessons sterbhus; A. Ungeheuer, Luxembourg-Ville, Luxembourg;
K. G. U nnervik, Mörbylånga; W. H . Walwyn, Medford, U SA; Vermont
Philatelic Society, Montpelier, U SA ; Börje Wernlo, H jo; R agnhild
Westman, Västerås; Simon Westrup, Roskilde, Danmark ; H arry Wick-
sell ; Th. Wilhelmsson, Säffle; Wilhelm Willen, Eckerö, Alan d; Erik
Willman, Malmö; H enning Wiren ; Svea Volke; Torsten Zill&n ; J. A.
Oh rströms sterbhus, Landskrona; Ki Ostergren, Köping.
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