
REDOGÖRELSE FÖR POSTMUSEUM

UNDER ÄR 1968

POSTMUSEI N AMN DEN

Ledamöter av postmuseinämnden har varit : byråchef Karl Axel Löf-
gren (ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fi l dr Marshall
Lagerquist, kanslichef Ake Oden, byrädirektö r Carl O tto Oh m, förste
intendent Gilbert Svenson (sekreterare) och byrädirektör H ar ry Wicksell.

Under året har hållits t re sammanträden.
N ämnden har behandlat ärenden om museets deltagande i ett antal

utställningar, samt väckt förslag om nya reklamåtgärder för museet.
I nämnden aktualiserades ett t idigare förslag om att de nordiska post-

museicheferna skulle sammanträffa mera regelbundet . Förslaget skulle
vidareföras till berörda parter i samband med utställningen »N orden
1969».

P rogram för utställningar under år 1969 har fastställts.

POSTH ISTORISKA SAMLI N GARN A

U nder 1968 har museets förråd av skylt ar genomgåtts, varvid dessa
rostskyddsbehandlats och försetts med skyddsomslag. En inventering av
utställda föremål och dokument har gjort s, varvid föremålen samtidigt
rengjort s och av samtl iga dokument har tagits fotostatkopior.

Vidare har en fullständig genomgång gjor ts betr . stämpelstampar, var-
vid dessa samtidigt har or tsregistrerats.

Genomgången av dräktbeständet fort sätter.

F ö r e m å l s s a m l i n g e n
Gåvor :
Frankostäm p lingsmaskin »Francato r» (Liv försäkrings AB Framtiden,

Stockholm); Raket från raketpostexperiment (Stiftelsen J ubileumspost-
flygningen); Posthorn (överpostil jon A. I. J önssons sterbhus, Stockholm);
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Modell av flygplanet N ord 262 (t rafikchef Sten Sandberg, Bromma);
Postsparbössa i form av fr istående tysk brevlåda (Bundespostmuseum,
Bonn); »Postbonde», skulptur i gips av St ig Blomberg (p rofessor Stig
Blomberg, Lid ingö) ; »Ridande postbud», oljemälning på duk, 1885, av
J. G. Arsenius (Föreningen Postmusei Vänner) ; Port rättmålningar i olja
av byråchef Kihlmark och hans maka, ut förda av Sven Ernkvist 1925
(fru Ragnhild Rooth, Malmö); 2 st nyt ryck fr ån originalplåtar, före-
ställande holländska post ryttare frän början av 1800-talet (N ederländska
Postmuseet, H aag) ; Axelt ränsar till postmästareuniform (fru Ingrid Car-
lander, Ramlösa); Postsäck och emblem (fru Ulla Behrens, Solna); Aldre
sigillstamp (fröken Evaberi th Johansson, H ägersten); 2 st foto album.
tillägnade Bo Bergmans fader, postinspektör P . Ch. Bergman (fru Vera
Almer, Djursholm); Postbok från 1870 (Stiftelsen för drottning Viktorias
vilohem på Ol and, Expedit ionschef Johan Treschow, R iksmarskalksäm-
betet, Stockholm); Pennskaft av trä med stalpenna, som använts av
Oscar II vid nya posthusets invigning den 27 okt. 1903 när han skrev den
första postförsändelsen som avsändes därifr ån (avd.dir. Egon Jonsson,
Stockholm); Svensk landsvägskart a fr än 1811 (postmästare Teodor J ulin,
H ägersten); Dominospel med påklist rade fr imärken samt et t engelsk t
frimärksetui (direktör Sigurd H elleberg, Sundbyberg) ; Finskt jubileums-
mynt, Republiken 50 är, 10 silvermark (Lars W. Lindst röm, Mariehamn);
Medaljen »För nit och redlighet i rikets tjänst» i silver 8 :e storleken, som
tillhört f röken Teresia Lundin, poststati onsförestä ndare i Vermskog 1908
5 3 0ch medlemsmärke för Sveriges Poststationsföreständareförenin g (f ru
Alexandra Björne, Karlstad).

Museet har tilldelats medalj för deltagande i fr imärksutställningen
IF A i Wien (förgylld brons) samt plaketter för delt agande i fr imärks-
uts tällningarna »Europ a 67» (silver) och »Europ a 68» (silver) i N eapel,
T ematica Poznan 68» (oxiderad brons) i Poznan, Polen, Filatelia C lassica
(silver och emaljerad brons) i Spoleto, »Europa a Monte cati ni e IX Mostra
del Francobollo Turistico» (lättmetall) i Montecat ini, I talien samt »Praga
1968» (guld) i P rag.

Leveranser:

Från Poststyrelsens kanslibyrå, ekonomibyrå, intendentsbyrå och kom-
mersiella byrå, Centralförrädet, Postbanken, Postdirektion en i Södra
Di striktet , postkontoren i Boden, Enskede, Gävle, Lindesberg, Lysekil,
Sundsvall, Säffle, Vimmerby och l mhult, postexpedition en i Oxelösund
och poststat ionen i Bollstanäs, har bland annat levererats:
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stämpeiställ, balansväg, skylta r, brevkorg, stämp elstampar, bokhylla,
låda för mynt, kulspetspennor, stämp elläda, bindgarn, kulpenna med
hållare, sigillstampar, bläckhorn och penna, revolver M/ 87 H usquarna,
ficksparbössor, kartor, tom ornament (frän Cent ralposth uset), anslags-
tavla, brevlådor, brevstämplingsmaskiner, pärmar för t ransport av intern
post, taklampor, papperskorg, stolar, vik ter, skrivpulpet, multip likations-
maskin, bordsväg, taffelväg, förv aringspärm för fr imärken, siffert ecken
för uni former, regnkragar, promenadpäls, blusar, längb yxor och en signe-
rad, större persisk matt a f rän Poststyrelsens plenisal.

Persisk mat ta (detalj), som anv änts i Poststy relsens sessionsrum . Mattan ingick 1934 i del-
betalning f ör sv ensk a lokom otiv , som lev ereras till Persien . T ex tmönst ret bety d er: Beställd

av general Bak htiay ri.
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Inköp :
»Sommarbrev », akvarell 1968 av L. St runke;
»Skeendet», glasmälning 1968 med symboliska fl yg- och raketmotiv av

O smo Et eläniemi, H elsingfors;
Trompe l'oeil, förestä llande b revbunt och gåspenna upphängd på vägg,

oljemålning av M rs Gil l S: John, 1888;
»Postfrö ken», oljemä lning 1965 av Max Bilde;
Skämtteckninga r 1968 av Poul St röyer : »Sammant räde i Poststyrelsen»,

»Postutdeli ng» och »De stat liga verken skal l nu börj a d rivas affä rsmäs-
s1gt ».

M rs. Gill S :t John, oljemålning, trompe l'oeil. Signerad G.St.J/ 88; ink öp t i
Paris 1960.
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Max Bilde: Postf röken, oljemäl ing 1965.

Ar k i v - O c h d o k u m e n t s a m 1 i n g e n
Gåvor :
Port ota bell, Skara 1823 (Stat ionsmästare H ugo Sköld, Stenstorp );
Särtry ck »N ägor om postväsendet pä Orust och Tjörn för hundra är

sedan», (fil. dr. J ohan P et tersson, K löverdal);
Fransk almanacka med posthistoriska motiv (avd .dir. Egon J onsson,

Stockholm) ;
Ass- och reketiketter fr än ind ragna poststati oner (intendent Sven C ar-

lin, T yresö) ;
Foto av postlokalen i Ka resuando (postmästare W . Berguv, K iruna) ;
Inbjudningskort , fotografier m.m. fr ån postgirots och postbank ens olik a

jubileer (bankkommissari e Torgny Lindgre n, Stockholm) ;
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Fotografi av »Postvillan» i Åtvidaberg, där postkont oret var inrymt
1898- 1924 (kamrer Gustaf Ekström, Åtvidaberg) ;

Fotografi av postkupen N ässjö Malmo pa 1890-taler (rädman Al lan
Wirgin, Stockholm);

Kontrakt gällande lantb revbä ring och lädbrevbärin g i N ässjö, ett par
tidtabeller rörande dessa turer samt en större samling tjänstgöringsorder
och förordnanden (stationsmästare Lennart Ryd, Oxelösund);

Kvitto på småp aket , stämplat Lyckeby 1873 (tandläkare T. Sandberg,
Varberg) ;

Fotografier av minnesmärke, vi gsten, med insk riptionen »1846 19/ 10»
och et t postho rn, beläget i Ramsberg samt t idningsart ikel om minnesmärket
(redaktör T. Berntson, Västeräs) ;

Utdrag ur tidskriften »Advent shälsning», Postis, behan d lande post-
mästare J. Lindberg (1823- 1905), Åtvidaberg, och äldre tidningsartiklar
om postkontoret i Ätv idabe rg. (Stati onsmäst. R. Andersson, t vidaberg) ;

Fotografiförstoring av brev- och lantbrevbärare i Eksjö omkring 1917,
fotografi av postmästare Flore!!, Eksjö, tjänstgöringsorder fr ån 1901,
boken »Sveriges Posttjänstemän» innehälland e port rätt fotografier (f ru
Ingrid Carl ander, Ramlösa);

Vykort f rän Gusum vid sekelskift et , vi sande den sista postskjutsen i
t rak ten (herr G. A. N ilsson, Enköping) ;

Vykort stämplat H amburg 1901 och förset t med flera svenska efter-
sändningsstämplar (köpman N . E. Rydberg, Lidingö) ;

Ett rekkvi tto f rän Arboga 1815, ett kvit to på brev inlämnat under
öppen rekommendation i Sparreholm 1870 (fr u Tit i Silfverling, Stock-
holm);

Fotostat av Rowlandson-teckni n g 1819: Brevbärare i London (Ing. H .
Zettersten, Viggbyholm);

3 minnessk rift er i stencil : »Posten i Bräkne-H oby fyller ett hundra är»,
»Postanstalten i Alvesta», »J ärnvägen YstadE slöv, ett hundraärsjubi-
leum» (överkontrollör K. L. Bjurman, Malmö);

Kontrakt ang. poststat ionsföreständarebefattn ingen i Sandby (överkon-
r ollör Ri gmor Troedson, K ristianstad);

Särt ryck ur Svenska Stadsförbundets Tidskrift nr 9, 1964, »Tre k ronors-
vapnet och våra medelt ida städers sigill och vapen» och särt ryck ur Art e
et Mart e 1964, »T rekronorsvapn ets dubbla ursp rung» av C. G. U . Schef-
fer (statsheraldiker C. G. U . Scheffer, Stockholm);

Sistadagsstämpel f rän pkp 316 (kupemästare N. H . Bergquist) ;
Aldre fotografier f rän postmästarmöten i VD m. m. ur postmästare

Johan Skogs kvarlåtenskap (avd.dir. Egon J onsson, Stockholm);
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Fotografi av p rins Gustaf Adolf som stand arföra re vid »Västerb ot ten-
manövern» 1927 (Armemuseum, Stockh olm);

Tidningsart iklar behandlande olika svenska postanstalters utveckling
och historia, skrivna av Andreas Relte (postmästare An dreas Relte ,

Liding ö);
1 vykort till Tyskland avsänt fr ån Sverige 1968, frankerat med 2 st

5-öres frim ärken som ändrats t ill 20-öres (Karl H . Staben, N ynäshamn) ;
Stämpelbelagt protokoll daterat Skara 1823 (sta tionsmästare H ugo

Sköld, Stensto rp);
Gratulationskort sk rivna 1881 (fr u Elsa Baner, Stockholm);
3 st. ej använda militärkuvert , 1968 (Stig N ilebrant, Skärholmen);
Kuvert, fr ankerat och stämp lat i Mexico 1968 (fru Margit Moden,

Stockholm);
Fl ygpostförsändelse fr ån U tah, U SA (Sven-Arthur Wiman, Salt Lake

City );
H yllningsadress ti ll kontrollören F. H jalmar Björnes SO-årsdag (fr u

Alexandra Björne, Karlstad);
13 stämplade utländska helsaker (Carl N ilsson, Malmö);
2 ark ivförteckningar över handlingar rörande postväsendet i äldre tider,

pätt räffade i Tingsryd (Emigrantinst i t utet, Växjö);
2 fotografiförstoringar av postkonto ret i Säffle 1968 (fotograf Wikner,

Säffle);
Brev stämplat med lan tbrevbärarstämp eln Seffle-Knöstad 1909 (kam-

rer Alf Johansson, Säffle) ;
1 fotografi av H ökarboden i Arboga (postmästare Lennart Ljungstedt,

Arboga) ;
Levnadsbeskrivning över H elgo Wiberg, tidningsurklipp, fotografier,

broschy ren »Vak upp » m. m. (fru H ild ur Wiberg, Stockholm) ;
Tidningsurklipp rörande telegrams fr ankering med frimärken (glasmäs-

tare Edvin Wall in, Stockholm);
Fotografi av postal bild ur konung Wenzel IV :s bibel, en handskrift i

Wiens un iversitetsbibliotek ( direktör Karel Adler, Postovni Muzeum,

Prag) ;
Rekkvitto frän 1869 samt fotostatkopio r av k ronopost och förfilate-

listiska brev (landsfiskal Erik N oring, Lidköping);
Sistadagsbrev, stämp lat Eskilsäter 30.9.68 (kyrkvaktm. Gustaf Lindberg,

Eskilsäter) ;
Betyg, kontrakt , avtal, fotografi från Gert rud Petterssons sterbhus (fru

Anna Eriksson, Åtorp) ;
2 postala särt ryck ur »H embygden 1968» av Olle Ahlin (stat ions-
mästare Olle Ahlin, Brålanda);
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Aldre postala kuvert (kont rollör K . E. Linelius, Säffle) ;
Boken »Sveriges Posttj änstemän», innehällande porträt tfoto grafier (Al-

bert H ennings sterbhus, K ristianstad);
1 aff isch, 6 faksimilbrev och 1 broschyr rörande ballongpost och flyg-

post (redaktör H olger Phil ipsen, Köbenh avn) ;
Fotografier från H ilda Kristina Roos dödsbo (Folke Bohlin, Västan-

hede);
Cyp riotiska sedlar och mynt samt postala stämp elav t ryck (fältpost-

mästare Bo Svensson, Famagusta, Cypern);
Pensionsbrev och fotografi, int rädeskort, p laceringskort m. m. med

anledning av postverkets 300-ärsjubileum, som tillhört kanslibiträdet
Gunda K ristin a Jonsson (Ulla Wassen, Uppsala) ;

160 brev fr än generalp ostdirektör A. W . Roos till sonen sedermera
godsägaren Adolf Roos och 8 brev fr ån Roos till sonen, sedermera
häradshövdingen Axel Roos samt avsk rift av et t brev fr ån pastor Johan
H enrie Roos t ill den blivande sonhust run, fröken Sofie N ordenfalk,
sedermera gift med A. W. Roos (herr Eric Roos, Stockholm);

2 fotografier av äldre Scania-Vabis postbilar (Postmuseet, Oslo) ;
2 osk rivna skämtjulko rt frn Varberg (överpostexpeditö r Bitte Dahl,

Göteborg);
Artikeln »Skanörsdiligensen» ur Sydslättens J ul 1968, av Göte Svensson

(annonschef Göte Svensson, T relleborg);
3 obeg. kuvert med olika vignetter av typ, som användes av Karl XV

(fru Irma Bonnier, Stockholm);
Frankostämplade kuvert med slogan »Internat ionella ä ret för de

mänskliga rätt igheterna» (ombudsman Rune Däcker, Stockholm);
Färgdiapositivbilder med fr imärksbilder (Svenska Röda Korset , Stock-

holm);
3 kuvert f rank erade och stämplade i Sydväst-Afri ka, vykort över hu-

vudpostkonto ret i Madrid, et t vykort med motiv postkonto ret i Senegal
D akar, ett kuvert stämplat i Madagascar, adresserat till Gustav V, en
handling med Gustaf VI Adolfs namnteckning 1924, danska postala
blanketter och 3 äldre PS-postkort, 2 vykort föreställande Reichspost-
museum i Berlin och huvudpostkontoret i Leipzig, brev stämplat i Tocina,
Spanien 1864, pa vilket frimärket använts för försegling, ett vykort frän
England med tyskt mot iv, censurerat (byråsekreterare Lennart Ohlson,
Stockholm);

Et t jul- och nyärskort med åländska kommunalvapen, ett antal kuvert
stämplade i Finland, reklambroschyr från finska postsparb anken, 25
brevomslag, postkort och blanketter (Lars W. Lindströ m, Mariehamn) ;
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Diverse fr ankerade och fr ankostämp lade kuvert , vykort , svenska och
utländska jul- och nyärskort , äldre stämplade fr imärken och helsaker,
fotografier av fr imärken, postala blanketter, äldre papperssigill, broschy-
rer, f rän postmästare Folke Liden, H ärnösand, redaktö r Elisabeth Falk,
Stockholm, fröken Est rid Linder, Stockholm, herr Björn Thordeman,
Uppsala, Emigrantinstitutet , Växjö, byråassistent Stina Björklund, Stock-
holm, direktör Wilhelm Augustinsson, Stockho lm, skeppsredare Ernst Du-
ner, Västervik , herr Sven Fröberg, Lotorp , di rektö r G. Bääth, Malmö,
överkont rollör E. Ter lin d, Uddevalla, flygfotograf Erik Claesson, Stock-
holm, fru Gunvor Ekebergh, Stockholm, postmästare Teodor J ulin, H äger-
sten, fru Annie Lindell, Stockholm, postmästare G. Folke, N ynäshamn
och intendent Gilbert Svenson, Stockholm.

Leveranser :
Stämpelavt ryck frän en del indragna postanstal ter, äl dre kvit tensböcker

för inbetalade postanvisnin gar, sparobligationsböcker och p resentkort för
inköp av försvarsobligationer, äldre blanketter, kartor, fotografier, paket-
adresskort från utlandet , t ryckta ritningar till postverkets möbler och
t ransport fordon 1939- 41, minnessk rift, fotostatkopior av brev, uppmät-
ningsritn ingar av tornspi ran pa Cent ralposthuset, färgfotografier av ent re-
partiet till Bors postkontor, äldre rek- och asskvitto n, tidningsurklipp,
stämplade kuvert, filmen »Postens årsjournal 1968», st illbilder med ljud-
band m. m. från olika postanstalter och avdelningar inom Poststyrelsen.

Inköp :
Fotografi motiv från Göteborg under 1800-talet (posthuset) ;
Ett brev från Stockholm till H elsingfors. Kuvert et stämplat Stockholm

LADL.L. 187 4, ej fr ankerat, lösenbelagt ;
8 förfilatelistiska brev (1 stämplat Lund 1845, 2 stämplade Christian-

stad 1853, 1 stämplat KS&N PA H amburg 1851, 3 frän Schleswig-H olstein
1849 och 1850);

Fotostatkopia av förslag t ill frimärke med Greta Garbo;
1 brefkort 5 +30 6re, stämplat 16/2 1890, post förskott ;
Fotovykort N arvik , Ofoten-banans aabni ng med konung Oscar II och

d rottning Sofia ;
1 brefkort, p rivat. I stället för valörstämpel t ryckt »Svenska Turistför-

eningen 3 kr ärsavgift »;
1 fotovykort Ti ll Delaware-Minnet 1638- 1938»;
1 jubileumsbrefkort 1872- 1897, stämplat Polcirkeln 28/ 7 1900;
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1 vykort datumstämp lat Postmuseum Stockholm 25.1.51 och med av-
t ryck av gummistämpel »Postmusei Vänner 25 år 25 jan 1951 ;

1 brefkort stämplat Finnskoga-H öljes 1899;
1 kuvert stämplat FKMB Slite-Roma kloster 1.11.44;
1 brefkort stämplat »Filipet-N orden 1879 ;
13 kort och kuvert med julmärken 1905 1929;
11 obegagnade fotovykort från svenska uts tällningar 1912- 36;
7 vykort och 2 st kuvert med utställningsstämplar ;
4 kuvert och 2 st kort , sista- eller förstadagsstämplade 1949- 57;
5 handlingar rörande förordnanden, tjänstgöringsarv oden och pensione-

ring, daterade 18449 0;
8 fr anska militärförsändelser fr ån 1916- 17;
Förfilatelistiskt brev från Stockholm till Rotterdam år 1691 med neder-

länd sk lösenvalörstämpel;
Brev från den svenska drottningen Lovisa (Louise) 1859 till H aag.

Stämp lat FRAN CO, Aus Schweden, Stet tin-Berlin, och fr ankerat med
3 st 30 öres vapentyp 1858;

Et t 100-tal sovjet iska helsaker, delvis med minnespoststi mplar;
1 kuvert med tyska fr imärken av valörerna 1, 2 och 10 millioner mark,

stämplat 1923;
1 kuvert stämplat London 1940, censurerat och adresserat till Stock-

holm;
1 helbrev med Eskilstuna rakstämpel, 1827;
1 hel brev med Askersund bägstämp el 22/ 8 1835, lösen belagt, fr ån H am-

burg via Ystad till H elsingfors, med stämpel Greifswald och KS&N PC
H amburg;

1 helbrev frä n Spanien till Stockholm 1862, med lösen 216 öre;
3 stämplade vykort , därav 1 fr ån 1903 med svensk och norsk franke-

ring ti ll Sandt räsk ;
640 sistadagskuvert fr ån t iden 1940- 1966;
Tidningsurklipp om rån 1877 »På poststationen»;
25 rek och asskvit ton 1867- 68;
1 blykort fr ankerat med 10 öre Oscar II ;
1 katast rofbrev frän ängfärjan Gefions förlisning i O resund den 20 maj

1901;
1 kuvert avstämpla t pa Tahiti ;

1 vykort från Stockholmsutställningen 1930 adresserat till London, 9 foto-
grafier rörande flygpost, 1 flygkart a;

Et t svenskt militärt duvpostformulär, I 12 Brevduveavdelningen (1940-
talet) ;

2 öre lokalbrev Göteborg med stämpel »Lösen 4 öre»;
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»Rolig Päsk »-kort, »Lefve kvasten» och »N ed med flygmaskinen» ;
Tre inlämningsbevis röran de postanvisningsbelopp, Gräsberg 1916 nr

141, 687 och 688;
Et t stadsinvignin gsbrev »Sundbyberg 1.1.1927 5+5+5 öre automat-

tandning;
Ett fotovykort Finlands I Frimärksutställning 11.11.28;
Tyskt FDC med 20 +5 Pf Elsa Brändst röm (Zumstein nr 159);
Barnens Dag-kuvert med 3 ö lejon avstämplat »Solleft ea 3.7.1959 Bar-

nens D ag» + Lions-vinjet t ;
Postbanken-kort med Stockholm »Barn ens Dagstämpel 31.8.60»;
Program-brevkort »Svenska Skidspelen 1961» med minnesstämpel »Fa-

lun 10.2.1961 Svenska Skidspelen»;
Ett fägelvykort med röd frankostämpel »Stockholm 12.5.61 God N atur-

värd »;
Ett aerogram Stockholm 19.1.67 Flygpost-H open met. stasjon;
Lösenbrev från London 1.4.1865 med lösenstämpel 108 (öre) ;
Lösenbrev från Köbenhavn 3.6.1865 med lösenstämpel 36;
Lösenbrev från Magdeburg 17.6.1865 med lösenstämpel 63 öre;
Lösenbrev från Paris juli 1865 med lösenstämpel 72;
Lösenbrev från Bremen 9.9.1865 med lösenstämpel 65 öre;
Lösenbrev fr ån Paris 17 0kt . 1865 med lösenstämpel 144;
Lösenbrev frän Paris aug. 1866 med lösenstämpel 72;
Lösenbrev från Paris 18 sept. 1866 med lösenstämpel 72;
Lösenbrev frän Paris 26.9.1866 med lösenstämpel 72;
Lösenbrev frä n Eisenach 23.10.1866 med lösenstämpel 54;
Lösenbrev frän Enkhuizen 15.5.1865 med anteckning om lösen 72;
Lösenbrev frän Köbenhavn 17.7.1865 (til lika rek) med anteckning om

lösen 24/2;
Lösenbrev frän Kiel 25 juli 1866 med anteckning om lösen 45;
Lösenb rev frän Barmen R ittershausen 9.11.1866 med anteckning om lö-

sen 45;
Lösenbrev frän Köbenhavn jan . 1867 med stämpel OBETALDT och an-

teckning om lösen 25;
Lösenbrev fr ån London 8 jan . 1867 med anteckning om lösen 63.

FRAN KOTECKEN SAMLI N GARN A

S v e n s k a s p e c i a l s a m l i n g e n
Gåvor:
Samling av 3-st rip av t ryckupplagor till svenska bruksfri märken 1947

1968 (Föreningen Postmusei Vänner).
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Rekommenderat brev fr ankerat med vapenöre-fri märken, 5 + 30 + 12
öre, stämplade 3-e dagen den 3 juli 1858 i Söderhamn (Föreningen Post-
musei Vänner och Flygpostfonden).

J ubileumsbrefkort 1897, ostämplat. Illust rerat med t ryckt bild från
U lricehamn (David Larsson, Ulricehamn).

3 45-öres kortbrev på vitt papper (2 med hålperforering, 1 med st reck-
perforering) utgivna under sommaren 1968, upplaga c:a 500.000 ex. Slut-
sälda enl. PFA. N yuppt äckt av donator, (Stig Wärmling, Gnesta).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser fr än Poststyrelsens frank oteckens-avdelning, om-

fattande nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar, skisser,
gravyravdrag, färgp rover och normalark.

Under året har 212 blad nymonterats som visar fr imärkena och deras
konstnärliga förlagor.

FDC och minnespoststämp lade kuvert från PFA.
D essutom har av nyutgivna fr imärken frän Frankot eckensavdelningen

under året överlämnats 50 st ostämp lade exemplar samt, i det fall et t
f rimärke utgivits även i häft e, 50 st häften av vardera, för museets ut ställ-
ningssamlingar.

Inköp :
Ett an tal äldre fri mä rkshäften för komplett ering av museets häft es-

samling och samling av välgörenhetsfri märke n.

Ge n e r a I s a m 1i n g e n o c h
O v r i g a s a m l i n g a r

Gåvor:
Sverige: Lunds Lokalpost, em. 3, 1 kart a av varje valör, såväl tandad

som med genomstick (Bert il Wester, Stenungsund);
FDC »Bältex 68» och Lokalposten i Motala (Föreningen Bäl tespännar-

na);
»The Work of Jean Sperati » (Redaktör Ernst Gillberg, Stockh olm) ;
Två fullständiga uppsättningar av de s. k . Pari sförf alskningarna 3 skill

b :co och vapenöre, donation II I.33 (Direktör Einar Lundst röm, Stock-
holm);

170



Diverse material från » Tredje svenska postraketexperimentet på J ärva-
fältet den 9 juni 1968»: bl. a. Rocketgram nr 1 och postkort nr 101, ut-
givna till 40-ärsminnet av Fr. Schmie dls första raketpostexperiment, (Stif-
telsen Jubileumspostflygningen, Stockho lm);

1 ark brevmärken och 1 ark paketmärken av N ationalföreningens helg-
märken 1967/ 1968 (Svenska N ationalföreningen mot H järt- och Lung-
sjukdomar);

Danmark : Postkort nr 3448 från ballonguppstigningen i Köpenhamns
Tivoli den 15/8 1968 (intendent Sven Carlin, Stockholm);

3 ark danska helgmärken frä n åren 1963, 1967 och 1968 (faktor Robert
Pettersson, Stockholm);

Finland : Samtl iga under år 1968 utkomna emissioner och samtliga min-
nespoststämplar på kuvert (Lars Lindström, Mariehamn);

Island : Ett flertal CEPT och minnespoststämplade kuvert samt FDC
med anledning av Islands övergång till högertrafik i maj månad 1968
(Sigurdur Agustsson, Reykjavik) ;

Frimärken, helsaker och FDC frän postfö rvaltningarn a i Canada, In-
dien, Indonesien, Iran, Kina, Pakistan, Schweiz, USA, Ungern, Väst-Tysk-
land, Österrike samt CEPT ;

Afghanistan: Brevomslag från Röda Korset i Afghanistan år 1956 (byrå-
sekreterare Lennart Ohlson, Stockholm);

Biafra: FDC frän 1-ärsdagen av Biafras självständighet den 30/5 1968
(chefredaktör Tord Wallström, Arboga) ;

Estland: Minneskuvert från SO-årsdagen av Estlands nationaldag 24/2
1968 (H ans Kröndström, Enskede);

Minneskuvert från Tallinn-regattan den 14/6 1968 (Julius Bleyer, Tal-
linn) ;

Polen: Minnespoststämplat kuvert och postkort ( T ematica Poznan 68»,
Poznan);

Syd-Amerika : En samling helsaker (Carl N ilsson, Malmö);

USA: FDC utgivna i USA vid rymdflygningar under år 1968 (J R
Fitzpat rick, Space Craft Covers, H untington, W.Va, USA);

FDC med 4-block av Leif Erikson-fri märket (H arry Borgenport, Stock-
holm);

En samling helsaker fr ån USA, Canal-zonen och Canada (Carl N ilsson,
Malmö);

Etiopien: Komplett samling frimärken och FDC utgivna under år 1968,
artiklar om Etiopiens postverk och »The I van Adler Postal Museum» i
Addis Abeba (bankrevisor I van Adler, Stockholm).
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Inköp :
Diverse frimärken, helsaker och kuvert för komplettering av museets

Europa- och Utomeuropasamlingar, FDC och minnespoststämp lar, sport-,
militär- och flygpostsamlingarna, rymdfart ssamlingen samt utställnings-
samlingarna:

Ett vykort den 8/ 2 1914 »Av dr Thulin överfört med flyg fr ån Kalmar
i l l Oland»;

1 brevko rt stämplat »Stockholm den 29/9 1897 I U » (I ndustri utställ-

ningen) ;
1 kuvert stämplat »Ol ympiska Spelen Stockhol m Afg 4/ 7 1912 6- 7 E»;
4 specialbrevkort, 10 öre och 20/ 25 öre (2 av varj e), stämpl ade Ek u-

meniska mötet 1925» Stockho lm 30/ 8 1925 Life and Work ;
4 minnespoststämplade kuvert : 20/ 2 1943 FIB-utställningen »Frimär-

ket » och 3/ 3 1944 »Frimärk ets D ag»;
6 ballongbrev frän fr imärksutställningen »IFA Wien 1968».
(Ballongen förolyckades st rax efter starten den 6 juni 1968);
1 FDC från N ordens D ag den 30/ 10 1956;
2 frimärken 12 öre vapen stämp lade med st rälstämpel : Rathan och

Strängsjö;
1 12-block, 30 öre lösen, T 14, 1872 ärs tandningsmaskin;
2 brev från åren 1860 och 1870, befordrade med ängbätspost ;
1 brev fr ån år 1923 befordrat med segelflyg.

M o n t e r i n g a r :

Europa
Afrika
Amerika, N ord-

Central-
Syd-

Asien
Australien
Ar tarkti s

Albumblad
317
238

16
338

Fri märken
1.858

879
87

955

Manko
225
464

7
334

Museets generalsamling omfattade vid årets slut 18.326 albumblad. An-
talet fr imärken plus antalet reserverade platser för fr imärken, som saknas
och bör anskaffas, utgjorde 161.049 fr imärken.

U r leveranserna av nya fr imärken fr ån UPU, Bern har alltså under å r
1968 monteringar utfört s på 909 albumblad med t illsammans 3.779 fr i-
märken och reserverade platser för 1.030 fr imärken, som saknats i leve-
ranserna.
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Följande nya utställnin gssamlingar har sammanställt s:
1. Sundstedts helbrevsamling (skilling banco)
2. 1920-talets svenska fr imärken
3. Svenska välgörenhetsfrimärken
4. J apansk konst på frimärken
5. J ulfr imärken

103 albumblad
54 »

58 »

32 »

48 »

FI LATELI ST ISKA O CH PO STH ISTOR ISKA BIBLIO TEKEN

F i l a t el i s t i s k a b i b l i o t e k e t
har under å ret utökats med 440 arbeten, därav 164 gävor, by tesex. eller
postala leveranser fördelade sålunda :
monografier
a llmänna handböcker

169
61

kataloger 122
övriga arbeten 65
tidsk ri ft er 10
fr imärksalbum (äldre) 13

D ärt ill kommer 127 auktio nskataloger samt 94 tidskri ft sä rgängar.

P o s t h i s t o r i s k a b i b l i o t e k e t
har utökats med 185 arbeten, därav 177 gävor, bytesex. eller postala

leveranser.
Därt ill kommer 26 t idsk rift särg äng ar.
Inbindning:
U nder året har 77 arbeten bund its hos Postverkets bokbinderi .

K ataloger :
Biblioteket har under året utgivit 3 nummer av sin stencilerade »Lit te-

raturfö rteck ning 1968: 13 », som dist rib uerats ti ll bibliot ek, fi latelist-
föreningar och enskilda personer inom och utom landet.

Ut ställning a r :
I anslutning t ill museets fr imärksutstä llningar har mont rar med böcker

anordnats, bl. a. vid utställningarna : »Svensk Lokalp ost », »N ederl in-
dern as F ilateli», »R aketpost », »Storbritann iens f rimärken och post » och

»J ulhäl sningen».
Vid utgivandet av nya svenska fr imärken har biblioteket även ordnat

en speciell mont er i förhallen t ill den filatelist iska avdelningen : F ranz
Berwald, Ky rkornas Världsråd, Folkhögskolan 100 år och Axel Petersson-

Döderhult aren.
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Aktuella montage av böcker och fr imärken har anordnats i läsesalen.
Besök och lån :
Biblioteket har under å ret besökts av 800 personer. Det totala antalet

hemlån var 1 373 av vilka 510 utgjorde lån t ill lånt agare på annan ort
än Stockholm. Motsvarande siffror var 1967: 784, 1.353 och 507.

Som vanligt har et t stort antal fi latelistiska och posthistori ska artiklar
registrerats.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH ET

Museets egna utställningar:
(1967) 30.111 4.1 H ur samla frimärken
25.1 1 0.3 Svensk lokalpost
14.3 1 5.4 N ederländernas filateli
13.5 - 19.5
30.5 - 15.9
25.9 - 27.10
11.11- 17.11
5.12- 12.1 (1969)

Postens konstförening (värutstäl ln ingen)
Rak etpost
Storbritanniens fr imärken och post
Postens konst förening (höstutstäl lningen)
J ulhälsningen

»Svensk lokalpost» invigdes av C Robert Linde, H älsingborg. H ilding
Falk, Sandviken höll et t kåserande föredrag. N ärvarande 67 personer.
Material till utställningen hade bl. a. utl ånats av Karl-Erik Stenberg, N äs-
bypark.

»N ederländern as filateli» invigdes av N ederländernas ambassadör A H
H asselman i närvaro av 248 personer. U tställningen anordnades i sam-
arbete med N ederlän dernas Postmuseum och ett antal nederländska fila-
telister.

»Raketpost» invigdes av förste intendent Gilbert Svenson i närv aro
av 104 personer. Inslag i TV-aktuellt. U tställningen visades även 1- 5.11
i Malmö. Material t ill utställningen hade bl. a. utlånats av Si g Reidmar,
Solna.

»Storb ritanniens frimärken och post » inv igdes av assistant director
J R Baxter från Postal H eadquarters i London. N ärvarande 310 personer.
Messrs D Aitken, I F Sutherland och S H eard stannade kvar t o m 4.10
för försäljnin g av brit tiska fr imärken. Visst material hade utlänats av
Storbritanniens Postmuseum i London.

» J ulhälsningen» v isades i anslutning t ill p ressvisning för speciellt in-
bjudna.
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IM

By räch ef en Karl A x el Lof gren sam tala r m ed rep resen tan ter f ör b rit tisk a p ostv erk et v id
inv igningen av utställningen S torbritanniens f rimärk en och p ost .

T illfäll igt ha r i museet v isats:

19.2 - 31.3

21.2 3.3

8.3 - 20.3

17.5 - t v

30.8 t v

6.12- 23.2
(1969)

M ater ia l ur A st rid T ufvessons samling »Sweden ab road »,

6 ramar, i »N ordenr ummet ».
A ldre foto grafi förstoringar: 6 ramar med mot iv fr ån
Stockholm och 3 ramar mot iv fr ån öv riga Sverige under

sp or t lovsveckan i »Moderna p ostk onto ret ».
29 brev fr ån d rot tn ing Lov isa, K a rl X V :s gemål t ill guver-
nant en M:ll e Victoi re W authi er i H aag. (Såldes sena re på

aukt ion i u tl andet .)
F em utställn ingsramar om »P ostnummer » fr ån C P R i ut-

stä llningsrummet »R ätt ad ress».
M onter med 33 fotograf ier av okända post tjänstemän för
ev . iden t ifiering i ned re hallen.
10 ramar med fr imärken u r saml ingen »D e män sk liga rät -

ti ghete rna » i f ilmsalen .
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I ntendent Sv en Carlin berättar om »Julhälsningen ».

10.12- 30.12 Export t rycksaker, anordnade av Exportgruppen, Svenska
Annonsörers Förening i samband med gruppens samman-
t räde i museet .

Aktuellt fri mä rksland :

19.2

14.3

6.5

20.8

23.8

11.10

19.11

Vietnam  (f  d Franska Indokina). Försändelser fr ån t iden
1891- 1962.

N ederländerna. F rimärken med R embrandt-motiv .

Bhutan . R ek-brevomslag med t rek ant iga fr imärken med
bild av »Snömannen» i H imalaya.

San Tome (bas för hjälpsän dningarna ti ll Biafra).

Tjeckoslovak ien. P resident Svobodas port rät t på nya fr i-
märken i helark .

Biafra. (FD C) .

Bhutan . Motivf rimärk en i stereotr yck.
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Vandringsutställningar :

Frimärk ssamlingen »Svenska välgörenhetsfrimärken», 58 blad, har
visats i Stadsmuseum, Stockholm 15.11- 3.12. Därefter utställdes materia-
let i Malmö Museum 7.12.68- 6.1.69. Samlingen kommer därefter att visas
i Göteborg och N orrland.

»Postpolisen visar» har under året visats på följande platser : Stockholm
(Postbanken), J akobsberg, Grangärde, H almstad, Mjölby, Visby, Karls-
krona, Ornsköldsvik, Södertälje, Ulricehamn, Fagersta och Eslöv.

Museet har under året deltagit i följande utställningar :

Utlandet:

9.2 - 13.5

27.4 5.5

30.5 4.6

1.6 - 12.6

22.6 - 7.7

27.6 - 30.6

1.7 - 31.7

28.7 - 11.8

3.10- 6.10

4.10- 6.10

6.10- 13.10

7.10- 30.11

N ew York, »Interpex 68» med samlingen »Svenska bygg-
nadsminnen» Swedish Monuments.
N eapel, »Europa 68» med »Swedish postage stamps and
entires 1967».
Wien, »IFA Wien 1968» med Flygpostsamlingen och Ra-
ketpostsamlingen.
Rom, frimärksutställningen » Verso Mexico 1968 » med
samlingen »Svenska Sports amlingen ».
Prag, »Exposition Mondiale des timbres-poste PRAGA
1968». Skilling-bancobrev ur Sundstedts donation.
Spoleto, frimärksutställningen »Filatelia Classica» med
samlingen »Klassiska svenska fr imärken».
Knokk e i Belgien, »EXPO-PH ILATELIQUE» med sam-
lingen »Stamp booklets and slot mahcine booklets».
Poznan i Polen, »Tematica Poznan 68» med ett urval ur
Astrid Tufvessons samling »Sweden abroad».
Trieste, I talien, »TRIESTE 68» med samling arna »UPU-
samlingen» och »1920- 1921 ärs bandfrimärken».
Tokyo, frimärksutställningen »JAPEX 68» med »Swedish
Postage Stamps and Entires 1966- 1967».
Montecatini Temme, Ital ien, »Europa a Montecatini e IX
Mostra del Francobollo Turistico» med samlingen »Konst-
närliga frim ärken».
Mexico, »International Exhibition of Olymp ic Philately»
med »Svenska Sportsamlingen 1961» komplette rad t o m
1967 och utökad med minnespoststämplar.
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Sverige:

13.1 - 21.1

26.1

16.2 2 0.2

19.2 2 3.2

20.2 - 22.2

22.2 - 23.3

25.2 - 9.3

28.2 - 10.3

29.2 5.4

12.3 - 18.3

29.4 5.5

22.5 9.6

28.5 - t v

29.5

1.6 7.9

Göteborg, Göteborgs Fila telist-Förening, i utställningslokal
och fyra affä rer (Gumperts , Vettergrens bok handel, Bräu-
t igams f rimärksaffär och K app-Ah l) posthistoriskt mate-
rial.

Göteborg 1, 13 blad ur samlingen »Svensk Sjöfa rt », under
c:a tvä mänader.
Eskilstuna i anslutning t ill utstä llningen »H ur samla fr i-
märken» 6 blad med äld re fr imä rken stämp lade i Eskils-
tuna, 2 skärmar monterade med posthistoriskt material
med ankny tn ing t ill Esk ilstuna samt föremål at t utställas
i monter utanför biblioteket i Eskilstuna.
Malmö, »K ul i t re» under sportlovet 29 blad ur samlingen
»Blommor pä f rimärken» och posthis to risk t mate ria l.
Göteborg, »K ul pä Post » under spor tlovet med samlingen
»Swedish postage stamps and entires 1963 1967 .
K ungsbacka i samband med invigning av ny postlokal
14 blad u r samlingen »Svensk Sjöfart » samt dokument med
ankny tning till K ungsbacka.
Ärsta stadsbibliot ek 4 f rimä rkssaml in gar : O lympiafrimär-
ken, Svensk Sportsamling, Schacksamling och Bilsamling.
Sundsvall i anslutning t ill utställningen »H ur samla fr i-
märken» på Sundsvalls Museum posthistorisk t material .
T rollhätt an på utställning anordnad av T rollhättans F ila-
telistf örening, vykort, kuvert , avier och ad resskort , kuvert
med ti llfälligh etsstämp lar och tillhörande foton.
Sollefteä pa en posthistorisk uts tä llning i samband med
»H ur samla fr imärken» med 17 blad monterade med post-
historiskt material med anknytn ing t ill Solleft eå .
Skövde i samband med Post-SM i bowling, »Svenska
Sportsamlingen».
Skövde, »Försvarsutställningen» , t vä färglagda p lans cher
med äld re fältpostvagnar.
Munkfors, R ansäters H embygdsfö ren ing (som deposit ion)
posthistori ska föremäl för inr edning av äld re post!okal.
Askersund, ut ställning vid invigning av ny postlokal,
ä ld re fr imärken stämplade i Askersund, ka rtor, post taxor,
kuvert, kvit ton och fotogra fier med ank nytn ing ti ll orten .
Växjö, utställning i »U tvand ra rnas H us» fi latelistisk t ma-
terial med anslutning t ill förbindelserna Sverige- Amerika,

178



Delawaresamlingen (16 blad), U SA-försändelser med post-
stämplar som bär svenska namn samt »Swedish pioneer
centennial». Posthistoriskt material : utrikes porto taxor
1847- 1867, en större samling amerikanska vykort fr ån
början av 1900-talet, 7 litografier med amerikanska scene-
rier fr ån 1800-talet, emigrationsbrev »Amerik abrevet» av
Erik Asklund ur J ul post 1963 m. f l. tidningsurklipp, en
oljemälning »Kungsholm» och modellen av Gripsholms sjö-
postexpedit ion.

7.6 8.9 Karlstad, Värmlands Museum, Emigra tionsutställningen
Delaware- och Pionjärfrimärken jämte 7 skisser av O lle
H jortzberg till dessa frimärken.

12.6 Deposition hos CPR, posthi storiska föremäl för inr edning
av kassaplats i äldre stil : skylt ar, vågar, kassakista, sablar,
postväska, pennfat, bläckhorn, stämpeldyn a m. m. (för
användning närmast i H äverud och Brålanda). Därjämte
överläts en kart a (fotostat) över kommunikationerna i
Sverige 1875, upptagande även kanallederna.

15.6 Molkom vid »Torpar Ri ddar Ordens torp art räff » post-
historiska föremål för inr edande av kassap lats i äld re stil.

20.6 - 22.6 Brålanda, utställningen »Dalslands kanal 100 år» original-
stämp eln »Dalslands kanal 1870» och 2 ängbätspostexpe-
dit ionsskyltar .

J uli månad Sundsvall, varuhuset Forum för skyltning i 11 skylt fönster
under motto » Turist i Sommarland»: sk rivstä ll, ljusstake,
fr imärksautomat, brevlädor, posthorn, para duniform för
postmästare, postdil igens och postkärra (t räleksaker), vä-
gar, modeller av järnvägspostvagnar och bildiligens, post-
stationsskylt, äldre vykort med motiv från Sundsvall, upp-
fodrade fotostatförstoringar av postryttare m. m.

J uli- aug. Arboga, för sekelskift esbod med vykorts- och fr imärksför-
säljning, anordnad av Turistnämnden och Köpmannaför-
eningen i Arboga : skylt fr ån sekelskiftet om fr imärksför-
säl j ning.

3.7 1.9 Karlsk rona, Mari nmuseum för utställning k ring Vega-
expedition en och dess arktiska föregängare : 2 oljemäl-
ningar och 2 fotografier förestäl lande postängfart ygen
»Polhem» och »Sofia», vilka deltog i polarexpedit ionen på
1860- 70-talen.

8.7 - 13.7 Säffle i samband med utstä llningen »H ur samla fr imärken»
vid invigningen av ny postkontorslokal: kuvert , postkort
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och postkvitton, handgjord a »päskabrev», illustrerad dikt
ti ll postexpeditör i Säffle, tidningsurklipp, 1750-ta lskarta
visand e postgärdarna i Värmland, foto av posti ljoner i
Säffle omkring 1900, kuvert , kvit ton m. m med anknyt-
ning till ort en samt 11 blad frimärken stämpade i Säffle.

19.7 CPR för ut ställning på Stadsmuseum om välgörenhets-
märken utgivna av N ationalföreningen mot tuberkulos:
julkort, kuvert och brevkort försedda med samtl iga väl-
görenhetsmärken fr ån år 1904- 1967, en serie brevkort
utgivna av föreningen samt vykort med Stockholmsmotiv
f rän äldre tid .

5.8 Armemuseum, utställni ngen »Mälan d e militä rer»: oljemä l-
ningen R idan d e postbud 1885 av J G Arsenius (nyför-
värv).

23.8 - 25.8 Luleå för utställning under N ordkalottenkonferensen: upp-
sats och fotografier om postväsendet i Tornedalen, 5 för-
filatelisti tska brevomslag stämplade i H aparanda samt
fotostatkopior av handlingar rörande Mauno, lantbrev-
bäringen Karesuando- Skibotn, samt 26 blad med mon-
terade fotografier, 24 posth istoriska handlingar, forsbåt i
modell, blyertsteckning av N ordenfrimärket 1956 samt
fotografier och vykort och samlingen »N ordens D ag».

30.8 - 28.9 Borensberg, för »H usbyfjöl Mark nad»: skylt och brevlåda.
21.9 - 29.9 Avesta, Folkare Konstförening för ut ställning i samband

med invigningen av Avesta teater : originalt eckningar och
skisser till fr imärken utförda av P ierre Olofsson, Tele-
verket 100 år samt 1 ex av varje utgivet fr imärke.

21.9 - 22.9 Göteborg, utställningen »Bältex 68» ord nad av Samlar-
föreningen Bäl tespäinnarna av Göteborgs lokalmärken 7
helark och en lokalbrevlåda.

5.10- 12.10 Malmö under »I talienska veckan»: I talien-samling ur La-
ger löfs donation.

11.10- 13.10 Ludvika, Ludvika Filatelistförenings 25-årsjubileum: »Gus-
taf V» typ 1910.

23.10- t v »Finland strafiken AB» för utställning i Svenska H andels-
bankens kont or vid Sergels torg: bildmaterial rörande sjö-
t rafiken mellan Sverige och Finland.

31.10- 2.3.69 N ordiska Museet, utstäl lningen »20-tal»: Bildiligensen
1923, modell av do. (Scania-Vabis), motorcykel med släp-
vagn, 2 st brevlådor av modell Ostberg och fr imärkssam-
lingen »20-talets svenska fr ankotecken».
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Sky ltning i PUB:s f önster med ren och ackja f rän Postmuseum, som använts f ör renpostf öring.

2.11- 17.11 O rebro, länsmuseet vid Orebro Filate list-Förenin gs 40-ärs-
jubileum, Skilling banco-brev ur Sundstedts donat ion, äldre
posti ljonsuni f orm , ljussax, ljusstake, skyltar, stilställ, vågar,
postiljonsbrevläda, posthorn, historiska dok ument, förfila-
telistiska brev, kort med vyer över Orebro samt äldre brev
stämplade i Orebro.

5.11- 15.12 PUB, Stockholm, för fönsterskyltning: ren med ackja och
seldon samt lappdräkt med t illbehör.

6.11- t v Limhamn för utställning i Stadsbibliotekets filial : ett an-
tal f rimärksförstoringar.

7.11 Malmö, i Malmö Stadsbiblioteks filial 3: en mindre fr i-
märksutstäl ln ing, 9 fr imärksbilder i färgförstoringar. Ut -
ställningen är avsedd att vandra i de olika fi lialerna.

16.11- 17 .11 Linköping SFF :s förbundsmöte och Linköpings Filatelist-
förenings utställning: Skillingbrev ur Sundstedts donation,
samt frimärkssamlingen »H ur en modern fr imärksemission
kom till ».

16.11 Al ingsäs, Al ingsäs Filatel ist-Klubbs 25-ärsjubil eum: H am-
marskjöldsamlingen samt »Delaware-samlingen».
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12.12- 5.1
(1969)

Oskarshamn, ut ställning i Döderhult smuseet : karta fr ån
1858, tidtabell, postkvitto n, adresskort , vykort, t idnings-
taxa, brevkort , brev, fotografi föreställande postpersonal i
Oskarshamns postkontor 1925 m. m. med anknytning t ill
Döderhultsvik och Oskarshamn, samt monterade f rimär-
ken stämplade i Oskarshamn.

Allmänt :

De flesta av utställningarna inom landet har anordnats i nära samarbete
med Poststyrelsens PR-avdelning (CPR).

CPR har på Postens byggnadsavdelning ställt upp material fr ån utställ-
ningen i Linköping, omfatt ande bl. a. ritningar, skisser och fotografier av
posthus i Linköping.

Postdiligensen har disponerats av CPR för vykortsfotografering på
Djurgården och under »Dalsfestivalen» i Brälanda.

Till Svea Annonsbyrå har utlånats föremål med anknytning till paket-
inslagning för reklamfotografering.

Omegafilm har lånat en brevlåda av sekelskiftestyp samt möbler och
inredning av postanstalt för inspelning av filmen »Farbror Blas nya bät »,
efter Elsa Beskow.

Postdiligensen användes i H agapark en i Stockholm vid Bellmansdagen
den 27.7.

Europa-Film ha r länat brev frän 1880-talet f ör inspelningen av Strind -
bergs »Fadren».

Torbjörn Axelman med et t filmteam spelade in en parodi på ett posträn
i museets »sekelsk iftespostkontor».

Den 6.2. samtalade Gilbert Svenson och 12-äri ga dottern Katarina om
»H ur samla fr imärken» i radiop rogrammet i »Tisdagstelegrafen».

Den 4.12 intervjuades Barbro Skillinghaug av Carl-U no Sjöblom om
julkort och julutställningen på Postmuseum i radions »Gomorron».

TJ AN STERESA
Förste intendent Gilbert Svenson besökte P rag för montering och ned-

montering av museets exponat pa utställningen »Praga 1968».

PUBLI KA TI ON ER
Postmusei Arsbok »Post ryttaren» 1968
Vägledningen »Besök på Postmuseum».
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DON ATION SMEDEL
Postmusei fonder uppgick den 30.6.1968 till :

d'Orchimontska fonden 6 133: 53
Sundstedtska fonden 15 148: 74
Fonden för försålda frimärken 4 448: 62
Flygpostfonden (31.12.68) 26 227: 47

Donationsmedlen uppgi ck den 31.12.68 t ill :
Gellerstedts donation 2 693: 84
Paulins donation 7 544: 67

Fonden för försålda frimärken har under året t ill fört s et t belopp av
555: 50 kronor.

Flygpostfonden har utökats med 20 250 kronor, varav 15 000 k ronor
utgjorde en ny donation frän Stiftelsen J ubileumspostflygningen.

Av Gellerstedts donationsmedelsfond har 200 kronor använts för inköp
av ett danskt helbrev, f rankerat med 8+ 4 skill, typ 1864.

Flygpostfonden har tagits i anspråk med 5 385 kronor utgörande rest-
belopp för ett rekbrev, avstämplat den 3.7.1858 i Söderhamn och fran-
kerat med vapen-öremärken i valörerna 5, 12 och 30 öre samt med 1 750
kronor för inköp av oljemälningen »Postfrö ken» av Max Bilde.

Stif telsen J ubileumspostf ly gnin gens ordf örande, redak tör Sigurd T ullberg öv erlämnar ny
d onation till generaldirek tör N ils H örjel och museichef en Gilbert Sv enson .
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POSTMUSEI AN SLAG
Av Postmusei anslag för utökande och vidmakthållande av samlingarna,

25 000 k ronor, har under budgetåret 1.7.1967- 30.6.1968 förbrukats
24 902: 02 kronor.

OMBYGGN AD OCH REPARATI ON
Arbeten med grundundersökningar och reparation av ent repart iet har

pägätt.

REKLAM
Varje söndag annonserades museets öppethållande och utställningar i

»Museinyckeln» i Dagens N yheter och Svenska D agbladet . Aff ischer med
inbjudan till museet har under vår- och höstt erminerna utsänts till samt-
liga skolor i Storstockholm. De flesta t illfäll iga utställningar har dessutom
varit affischerade på Storstockholms postanstalt er.

En rek lamskylt har uppsatts i T-banans uppgång i Gamla stan.

MUSIKPROGRAM
Pianisten Valentina Rives har under äret givit 17 konserter.

Föreningen Post folket har arrangerat et t p rogram med Poetry Singers.

OPPETH ALLAN DE
Museets skådesamlingar hölls under året öppna för allmän heten sön-

dagar k l 13- 16, måndagar- fredagar kl 12- 15 och torsdagar dessutom
kl 19- 21. Söndagar var en kassaexpedit ion öppen för försäljning av fr i-
märken och mottagande av vanliga och rekommenderade brev. F rimärks-
försäljningen uppgick under å ret till 72 043 k ronor.

BESOK
Museet besöktes under året av 27 284 personer mot 21 646 under 1967,

en ökning med 5 638. I besöksantalet ingår 100 grupper med 1 688 del-
tagare. Flertalet grupper visades omkring under ledning av någon av
museets tjänstemän. Icke exponerade filatelistiska samlingar har under året
studerats av 30 fi latelistiska forskare.
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PS TMUSEUM

M IN N ESPOSTS TA MPLA R
som an v änts v id Postmuseum under 1968.

Tävlingen »N ostip pen» har anordnats på söndagar och under vinter-
sport lovet alla dagar .

Föreningen Frimärkssamlaren, Svenska Motiv Samlare (Stockholms-
avd.), U ngdomsgruppen av Stockholms Filatelist-Förening och Samlar-
föreningen Bältespännarna har under å ret regelbundet sammanträtt i
museet .
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Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har sammanträtt i museet vid
ett flert al t illfällen, varvid föredrag, filmvisning och rådgivning har ar-
rangerats. Samlarföreningen Bäl tespännarna och Riksförenin gen Svenska
Motiv Samlare har hållit sina årsmöten i museet.

Postens Konstförening har visat konst i utställningslokalerna den 11-
19.5 och 11- 17.11.

Statens Järnv agars Konst förening har även anordnat konstutställningar
under tiden 16- 21.1 och 19- 22.11.

D IVERSE
Den 8.5 konstaterades inbrott i ett monterskäp i N ordenrummet. Et t

antal fr imärken och försändelser hade t illgrip its ur Gellerstedts Danmark-
och I slandsdonationer. Ett danskt brev, som saluförts i H amburg har
kunnat äterförvärvas.

Fil stud Christer Cederberg, Södertälje, har 4.6- 13.9 fullgjort p rov-
tjänstgöring vi d museet.

Stockholm i februari 1969

Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under är 1968

överlämnat gåvor till Postmuseum.

Ivan Adler ; Karel Adler, P rag, Tjeckoslovakien; John Agerup, Tadworth,
England ; Olle Ahlin, Brå landa; J ohn Ahlst röm, Lausanne, Schweiz ; S.
Alderin ; Alingsås Filatelistkl ubb c/o Bengt Lundin, Alingsås; Vera Almer;
Armemuseum; Muhammed Ashraf, H yderabad, I ndien ; W. Augustinsson ;
Sigurdur Agustsson, Reykjavik, Island ; J. L.  E. Baade, S. Paulo, Brasilien ;
S. G. Balley, Cardiff, England; Elsa Baner ; La Banque du timbre, Luxem-
bourg; Ulla Behrens; W. Berguv, Kiruna; N ils Bergquist, Boden ; Thor
Berntsen, Västerås; Government of Bhutan Office of the Postal Adviser,
Paro, Bhutan ; Brit- Lis Bjerk ne; K . L. Bjurman, Malmö ; Stina Bjork lund;
J ulius Bleyer, Tall in, Estland ; Stig Blomberg; Irma Bonnier ; H ans Boquist;
H arry Borgenport ; Bundespostmuseum, Frankfurt am Main, Västt yskland ;
Filatelia Internazionale, Guido Buzzali, Firenze, I talien; G. Bääth, Malmö;
Fören ingen Bältespänna rna; Ingrid Carlander, Ramlösa ; Sven Carlin ;
Casa Filate lica H evia, Madrid, Spanien ; Erik Cl aesson; Bitte D ahl, Göte-
borg; C . Deloste, Bord eaux, F rank rike; D . Demaray, London, Canada ;
D irectorate General of Posts, Taipei, Formosa; Phila-Verlag, Willi D ohr,
Schlossberg/Rosenheim, Västtyskland ; Ernst D uner, Västerv ik; Rune
Däcker ; Gunvor Ekebergh ; Gustaf Ekst röm, Åtvidaberg; Åke Eliasson,
Boden ; Emigrantinstitutet , Växjö; Anna Eriksson, Ato rp ; El isabeth Falk ;
Federation des Philatel isto Tchecoslovaques, P raha, Tjeckoslovakien; J. R.
Fitzpat rick, Space Craft Covers, H untington, U S A; Livförsäkr ings AB
Framtiden; F rederick H . Frost, Schweiz ; Sven Fröberg, Lotorp ; Gefle
Filatelistsällskap , c/o G. V. Bodinsson, Gävle; Ernst Gi llberg; Marcel
Goudenkooft , Flers-lez-Lille, Frank rike; H ans Grobe Verlag, H annover,
Västtyskland; Willy H arms, Berlin-N eukölln, Tyskland ;  L.  H . H ayward,
Yeovil, England ; Sigur d H elleberg; Albert H ennings sterb hus, K ristian-
stad ; Wilhelm H eyne Verl ag, Munchen, Västtyskland ; Finn H olmberg,
Rättvik ; Sven H olmqvist ; I nfla-Berl in, Wern er Bert hold, Berl in, Väst-
tyskland; Alf Johansson, Säffle; B. E. Johansson, Kalmar ; Evaberith
Johansson; Egon Jonsson ; Teodor J ulin ; J önköpings Filatelist förening,
c/o Rolf Lindgren, Jönköping; A. I. Jönssons sterbhus; Gunnel Jönsson ;
P . Kaufmann, Basel, Schweiz ; Ester Kjellberg; The Korean Information

187



Service Inc., Seoul, Korea; Kottelat & C ie, Bern , Schweiz ; H ans Krö nd-
st röm ; G rosshandelsgesellschaft K ulturwaren, Berlin , Ostty skland ; D avid
Lars son, U lricehamn; S. Leveren, Skövde; Folke Liden, H ärnösand ;
Gustaf Lindberg, Säffle; Ann ie Lindell ; Est rid Linder ; Lars Lindgren ;
Torgny Lindgren ; Lars Lindst röm, Mariehamn/ Aland ; K. E. Line lius,
Säffle; Lennart Ljungstedt , A rboga; Einar Lundst röm ; L. C. Mademan,
D eurne, Belgien ; Einar Malmgren ; Verner Mattsson, Kvissleby ;  W.  Mias-
kowsky ; M argi t Moden ; W. H . de M unnik, H olland ; Stig N ilebran t;
C arl N ilsson, Malmö; G. A . N ilsson ; Erik N oring, Lidköp ing; Lennart
O hlson ; O slo Fil at elistkl ubb , O slo, N orge; J ohan Pette rsson, K lövedal;
Robert Pett ersson ; H olger Phi lipsen, Köpenhamn, D anmark ; Post- och
Telegrafmuseet , H elsingfors, Finland ; Generaldirek toratet for Post- og
Telegrafvaesenet , K öpenh amn, D anmark ; Posta l Museum, T aipei; For-
mosa ; Postmuseet, O slo, N orge; Fören ingen Postmusei Vänner ; Post-
mästaren, Gävle; Postmästaren, Skara ; Postmästaren, V immerby ; » Te-
matica Poznan 68», Poznan, Polen ; P ro-Post , Bruxelles, Belgien ; PTT,
Wi en, Osterri ke; AB R aben & Sjogren ; An dreas Relte ; H . T. Ric hardson,
Slidell, La., U S A ; Eric R oos; H ilda K rist ina Roos' dödsbo, c/o Folke
Boh lin, Västanhede; R agnhi ld R ooth, Malmö; H erbert Rosen, N ew York ,
U S A ; N ils R undquist, Karlstad ; H en ry R unhag, Enköp ing ; Lennart
R yd, O xelösund ; N . E . R ydberg; Svenska R öda Korset ; Sten Sandberg;
Torsten Sandberg, Varberg; Fried rich Schaffer ; F rancisco Schiffer, Sao
P aulo, Brasilien ; H ermann Sieger Verlag, Lorch/Wi.irt temberg, Västt ysk-
land ; Ti t ti Silfverlin g; Skolbokcentralen ; H ugo Sköld, Stenstorp ; Gordon
Smith ; Karl H . Staben, N ynäshamn; Chr. Starkenberg ; Statens Vägverk ;
Stat ionsmästaren, Bollstanäs; K arl -Erik Stenberg; Stiftelsen J ubileums-
postflygningen ; Svenska N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjuk-
domar ; Bo Svensson, Famagusta, Cypern ; C. 0 . Svensson, Göteborg;
Gilbert Svenson ; Göte Svensson, T relleborg; H ans Tanner ; Tekniska
M useet ; E . Ternlin d, U ddevalla; Sten Tersmeden , C aracas, Venezuela ;
Björn Th ordeman, U ppsala ; J ohan T reschow ; R igmor T roedson , K risti an-
stad ; Ast ri d Tufvessons sterbhus; Sigurd Tullberg; Edvin Wall in ; Tord
Wallst röm, Arboga ; U lla Wassen, Uppsal a ; R. E. J. Weber, H aag,
H olland ; Willy Weinen, Wadern, Västtyskland ; Verkehrshaus der
Schweiz, Luzern, Schweiz; Bert il Wester, Stenungsund ; Whitman P ub-
lishing Comp. , R acine, Wi s., U SA ; H ildur W iberg; Lars E rik Wi kner,
Säffle; K. J. Wik ström, Morjärv ; Th eodor Wi lhelmsson , Säffl e; K . E .
Willman, M almö; C arl Wilsson, Malmö; Sven-A rthur Wiman, Salt Lake
C ity, U SA; Allan Wirgin ; H einri ch Wi ttmann, M unchen-Bogenhausen,

Västtyskland ; Vlastos Philatelic Auctions, A the n, G rek land ; Verlag R .

Wurth, Wien, Osterrike; Zumstein & Ci e, Bern, Schweiz; K arl Ak erm an.
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