
REDOGÖRELSE FÖR PO STMUSEUM

UNDER ÄR 1969

POSTMUSEIN AMN DEN

Ledamöter av postmuseinämnden har varit : byråchef Karl Axel Löfgren
(ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fil dr Marshall
Lagerquist , kanslichef Ak e Oden, byrädirektör Carl Otto Ohm, förste
intendent Gilbert Svenson (sekreterare) och byrädirektör H arry Wicksell.

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

utställningar , öppethållande på lördagar, planeringen av »moderna post-
kontoret» och filmrummet, framställning om bidrag av postmedel till post-
historisk stämpelforskni ng m. m.

Program för utställningar under år 1970 har fastställts.

POSTH ISTORISKA SAMLIN GARN A

Den inventering av stämpelstansarna som påbörjades förra året har
fortsatt med rengöring och rostskyddsbehandling av dem. Genomgången
av dräktbeständet har i det närmaste slut förts och en redogörelse kommer
att lämnas under 1970.

Vidare har en samling brevomslag kallad SELMA LAGERLOF PÅ
POST monterats. Arbetet med utskriften av generalpostdir ektör A . W.
Roos' brev fort sätter. Dessutom har material, t idigare skänkt av post-
mästare Sven Svenmarck, genomforskats med hänsyn t ill stämpelför-
falskningar, som har konstaterats i Tyskland. (Svenska bataljonen i Saar.)

F ö r e m å l s s a m l i n g e n
Gåvor :
Postkälke (Flens Byggnads AB, Flen); Bord av mahogny (Faktor Robert

Pettersson, Bromma); Brevask (Fröken Zera Berglund, Kallhäll) ; Doku-
mentportfölj frän N at ional Giro (Byr d irektör H arry Wicksell, Stock-

159

11



holm); Ald re postpäsar (Red . Sten H olmberg, Stockholm); Två apparater
för frimärksfastsätt ning (Köpman H ans H allström, Göteborg); Sigillstäm-
pel, som t illhört värdebrevbärare Johan Viktor Svenson (Utri kesexpeditör
Lars-Erik Stedenius, Sollentu na); Två askfat (Ing. Gösta Jacobsson, Ek-
torp); Uniformspersedlar (Trafikmästare Eilert Johansson, Gällivare) ; Uni -
formspersedlar (F. diligensförman Oscar H eikkilä, Pajala) ; Uni formsper-
sedlar (Verkmästare O lle Ohlsson, Overkalix) ; K ristal lskäl av Steuben-
glas, Grand P rix 1966 i Washington för Sverigesamling (Joel Ol ssons Sterb-
hus, Boräs) ; P lakett fr än Slussfors Idrotts klub b ; Medalj för nit och red-
lighet i rikets tjänst (Gunnar N ilsson, Eskilstuna).

Museet har tilldelats plaketter för deltagande i frimärksutställningarna
»Sofia 69» (guld), »Europa 69» i N eapel (vermeil), »Europa 69» i Monte-
catini, I tal ien (guld och lättm etal l), »Chri stma s Stamps», La Valetta,
Malta (guld) och »IEN ECO PIA 69» i Jönk öping (silver) .

Leveranser :
Fran Poststyrelsens kanslibyrä och intendent sbyrä, Central förrädet,

Postbanken, postkontoren i Borås, Falköping, Ludvika, Stockhol m 6, Stock-
holm 7 och Vänersborg, har bland annat levererats:

kassakista, skyltar, fri märksautoma ter, frimärkshäftesmaskin, stäimpel-
stansar, postpäse, pistol, kartor, ärsstilar, fönster till entredörra r, zink-
plattor med fr imärksmotiv, pärmar för intern post, reklam- och PR-
material, inramad blyert steckning med bl. a. A. W. Roos och läskdabb
som tillhört Bo Bergman.

A r k i v - o c h d o k u m e n t s a m l i n g e n
Gåvor :
En större samling kuvert fr ån Selma Lagerlöfs korrespondens (Kungliga

Biblioteket , Stockholm);
l dre fotografier fr ån Åsele (Px Mai Stomm el, Valdemarsvik);

Fotografi av Tranås' t roligen förste brevbärare Anders Trahn (Postmäs-
tare Rob. Magnusson, Tr anäs) ;

Inramade fotografier fr ån 1950-talet (Fru Greta Andersson, Stockholm);
Fotografier och hyllningsadress ti ll kansliskrivaren Elin Carlson (Fröken

Eva H of fsten, Stockholm);
Fotografi av värdebrevbärare kring 1915 samt konsti tutorial (Ut rikes-

expeditör Lars-Erik Stedenius, Sollentuna);
2 fotografier av bägstämpeln Borgholm, använd redan 1832 (Postmäs-

tare Åke Tuvesson, Kalmar) ;
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Fotografi fr ån 1895 med postiljon och skjutspojke på st räckan Vassmo-
lösa- Brömsebro (Gustaf E. Bolling, Vassmolösa);

Ald re fotografier (Överkontrollör I. Janzon, Malmö);
Fotografier av postf örande farty g (J. C. Lund, Täby);
Fotostatkopior av brev fr ån Oscar II den 31.3 1889 till f . d . statsrådet

H affner, Kristiania (By r ä chef E . Tommelstad, Oslo) ;
Fotostatkopia av bild ur boken »Shakespeare-gallery etc.» (Byråassistent

Lennart Lundberg, Tyresö) ;
Fotostatkopior av äldre intressanta brevförsändelser (Civ .ing. Curt

H aij, Stockholm) ;
Fotostatkopior av kontrakt med Tranås' första brevbärare, A . F. Trahn

(Postmästare Rob. Magnusson, Tranås) ;
Fotostatkopia av brev från postmästaren i Döderhultsvik 28 maj 1852

(C iv.ing. Curt H aij, Stockholm);
Tidningsurklipp, manus till artikel (Bankrevisor I van Adler, Stock-

holm);
Tidningsurk lipp ur »Stamp » 19.1.1957 om »Stockholm Postal Museum»

(Ernst Rydahl, Karlstad);
D iverse tidningsart ik lar, bl. a. om Skanörs 200-åriga postkontor (An-

nonschef Göte Svensson, Trelleborg) ;
Det Bästas »Svarslösen» (Fru Gunvor Ekebergh, Stockholm);
Artikel om svensk fi lateli, översatt t ill thailändska (Pass Gunnel Castler,

Stockholm) ;
Brandskadad försändelse (Sjöing. Anders Ohlsson, H ägersten) ;
Minnesskrift vid invigningen av nya lokaler för pk Sölvesborg, skriven

av K. L. Bjurman (Postmästare B. E. R. Edebrand, Sölvesborg) ;
Avskrifter om Postmuseums upprättande (Ok tr K . L. Bjurman, Malmö) ;
Ald re anslag (Ok tr K . L. Bjurman, Malmö) ;
Matsedel fr ån Garmisch (Byrädirektör H arry Wicksell, Stockholm) ;
6 ark med upplysningar om luftpost (G . Lindman, Stockholm) ;
En samling äldre postala blanketter, postkort, reklamkort, inlämnings-

bevis och adresskort (N ils Lundborg, Göteborg) ;
Aldre postblanketter , som använts i undervisningen omkring sekel-

skiftet (Fru Gerda Ahlborn, Malmö);
Brevförsändelser fr ån Finland (Lars Lindst röm, Mariehamn);
Program och prolog från Sveriges Postsparb anks 75-ärsjubileum (Foto-

graf Yngve H ellström, Enskede) ;
Sammandrag ur dagbok dee. 1968- jan. 1969 samt fotografier (Bank-

revisor Ivan Adler, Stockholm) ;
,,Die Post in Bilder" (Byrädirektör H arr y Wicksell, Stockholm);
20 kuvert och turistbroschyrer (Lars Lindström, Mariehamn);
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Kuvert fr ankerat med 15 öre Gustav V en face 1921 (Landssekreterare
Sune Lundborg, Uppsala) ;

Brevstycke fr ån Wien, Leopoldstadt till Böhmen samt fotostatkopior
(Tekniker Friedrich Schaffer, N acka);

Reklamat ionsblankett fr än 1917 (Kanslichef Ake Oden, Sollentun a);
Minnesbrev (Birger N ordst röm, Stockholm) ;
Broschyren »E-18, Genom tätbygder i Svealand» (Fbs Un o Lindgren,

Stockholm);
En samling äldre gratul ationskort (Fröken Est rid Linder, Stockhol m);
Postkort med stämpeln S f fle-Knö stad (Kamrer Alf Johansson, Säffle) ;
K vackare-brev från 1800-talet (Stationsmästa re Erik Wallin, Södra

Sandby);
En samling försändelser med båtmotiv och sjöpoststämp lar (Sigurd Ring-

ström, Trelleborg) ;
Postala blanketter, som använts i undervisningssyft e (Pia H ård af Seger-

stad);

Postkort med minnespoststämplar och kuriosakuvert (Fru Barbro Skil-
linghaug, Sundbyberg) ;

Almanacka år 1944 (O verpostexpeditör Gunvor Ekebergh, Stockholm);
Korrektur och handlingar rörande den s. k . matr ikeln, äldre kuvert ,

originalskrivelser och avskrifter samt tjins teföreteckningar, Tidning för
Postexpeditör N r 1 Ärg 1 (Fru Ulla Behrens, Solna);

Del av »H ärgadansen» (Stationsmästare Sven Söderström, K ilafors;
Program över H embygdsdagarna i Vilhelmina 11- 13 juli 1969 (Sven-

Olof Forsgren, T rollhättan);
Texter som visar att ett av Akke Kumlien ritat motiv har använts på

utgivna frimärken i Falkland Islands (Anders Molander, Eskilstuna);
Krigsfångepost fr ån 1:a världskriget (Fru Maja Starbäck, Stockholm) ;
2 blad ur Deutscher Kalender 1968 (Fbs Uno Lindgren, Stockholm);
Kvitton på rekommenderade försändelser fr ån 1870 (Postexpeditör

Märta Wiman, N yköping) ;
A.Idre postsparbanksbok (Lars Johan Unneryd, Solna);
Konsti tutorial, som t illhört postmästare Axel Blixt (Förste t rafikinspek-

tör Axel Winberg, Stockholm);
Posthornskalender 1969 (Byråsekreterare Lennart O hlson, Stockho lm);
Frankostämplade försändelser och danska postavier (Byräsekreterare

Lennart Ohlson, Stockholm);
Utländska helsaker (Carl N ilsson, Malmö);
Blankett er och trycksaker fr ån det nya engelska postgirot samt t idnings-

art iklar om dess start (Kurt Mannaberg, Coventry, England);
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Komplett vapenserie i nytryck 1885, monterad på specialblad ur 1910
r s Stämpelhand bok (Föreningen Postmusei Vänner).

Diverse helsaker, såsom frankokuvert, brevkort, jubileumsbrevkort ,
samtl iga stämplade (Carl N ilsson, Malmö).

Ett häfte G VI A, 45 öre blå, makulerat med rött kryss på grund av
färgfel und er tryckningens gång (Fröken Ing er Landqvist).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser från Poststyrelsens fr imärksavdelning omfattande

nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar, skisser, gravyr-
avdrag, färgprover och normalark .

Under året har 166 blad nymonterats, som visar fr imärkena och deras
förlagor .

FDC och minnespoststä mplade kuvert fr ån PF A.
Dessutom har av nyutgivna fr imärken fr ån Frimärksavdelningen under

året överlämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det fall ett fr imärke
utgivits i häfte, 50 st häften av vard era, för museets utställningssaml ingar.

Inköp :
För komplettering av museets huvudsamling har bl. a. inköpts:
12 st äldre brev från tiden 14/ 4 1854- 8/ 5 1857,
2 st komp letta satser 9-block »Stockholmia 1955».
2 st 50-ark »Svenska Flaggan 1955».

G e n e r a l s a m l i n g e n o c h
O v r i g a s a m l i n g a r

Gåvor :
Sverige: Göteborgs första lokalpost 80 år 1888- 1968 »Bältex 68»: 3 st

kart or av »Lok alposten i Borås» med övertryck . En komplett karta med
marginalnummer samt 2 st kart or ur makulaturen med omväint pätryck ;

En kart a (nr 000002), 20 st märken av 8-öresvalören med pätryck »Bil -
tex 68 50» och »1888- 1968 Götebor gs första lokal-Poster 80 år, 50,
Bältex 68» och »Bältex 68, SfB, 50, 1966- 1968» (Samlarföreningen
Bä) tespännarna).

Motala lokalpost, nyt ryck, 2 blad med vardera 10 märken av valörerna
4 och 8 öre samt två större märken ett av vardera valören 4 och 8 öre;
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Göteborgs första lokalpost 80 är 1888- 1968 »Bältex 68»: 1 st 4-block,
orange, 50 öre med marginalnummer 000035;

Provtrycksark av nytrycksupplaga frän firmorna »Göteborgs Allmänna
Lokalpost»: 3 kart or med 50 märken i vardera, operforerade, valö r 8 öre
och »Lokalförsändelser Göteborg»: 12 kartor med mot iven »H amnen» och
»Milles fontän» i valörerna 4, 8, 10 och 40 öre;

Större samling material, märken m. m. frän »Bältex 68» och »Bäl tex 69»
samt en karta med 50 märken (8 öre) frän »Göteborgs Al lmänna Lokal-
post» (Ingenjör Bo Olsson, Göteborg).

Ett minnespostkort frän Vislandas 100-ärsjubileum den 15 maj 1969,
dagen för Wieselgrensgården invigning (Stu Sven Kronström, Vislanda).

Ett minnespoststämplat kuvert »Landskrona 17.5.1969 EM Gymnastik
för damer» (E. Willman, Malmö).

Ett minnespoststämplat kuvert » Trollhättan Brorundan 9.8.1969».
Trollhättans Filatelistförening 30 är : Minnespoststämplat kuvert samt

katalog fr ån föreningens fr imärksutställning 31.10.1969 (S-O . Forsgren,
Trollhättan).

Rocketgram nr 187 (signerat ex.) fr ån tredje svenska Postraketexperi-
ment et på Järva fältet den 9 juni 1968 ti ll 40-ärsmi nnet av Fr. Schmiedls
första raketpostexperiment ;

23 st objekt frän »Första internationella raketpostexperimentet i Skan-
dinavien den 24 augusti 1969» (St ift elsen J ubileumspostflygningen, Stock-
holm 40).

Tv vykort, FDC T jörnbroarna », frank erade med hela häften, stimp -
lade Stenungsund den 3.9.1969 (Barbro Skillinghaug, Postmu seum) .

En kart a av N ationalföreningens julmärke för r 1968/ 1969 (Svenska
N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjukdomar, Stockholm).

Svenska Frimärksbyte sföreningen 40 är : Min nespostkort med par av
Ewerts provmärken i brun färg, makulerade med »privat » stämpel med
anledning av jubileet den 5 december 1969 (Tekn. dr R-B. Eklund, Brom-
ma).

Danmark : H ela kart or danska helgmärken frän ären 1917- 1923, 1953,
1959 1960, 1962 och 1965 (Faktor Robert Pettersson, Bromma).

Finland : Samtl iga under år 1969 utkomna emissioner och samtl iga min-
nespoststämplar på kuvert . FDC »N ordenfrimärk et 1969» fr än Danmark,
Finland och N orge (Lars Lindström, Mariehamn, Åland).

Frimärken, helsaker och FD C fr än postförvaltningarna i Belgien, Bul-
garien, Bhutan , Canada, Cuba, Indonesien, Ir an, Pakistan, Ungern, USA,
Vast-Tyskland, Oster rike samt CEPT.

Biafra och S. Tome e Principe: Frim ärken och aerogram (S. Axelson,
Johanneshov).
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Estland : Två minnespoststämplade blad och minneskuvert stämplat den
24.12.1968, 125-ärsdagen av den estniska författarinnan Lydia Koidulas
födelse. Frankokuvert med vykort och blad fr imärkta med fr imärke ut-
givet med anledn ing av »Estländska sängfestivalen 1969», stämplade med
minnespoststämpel (Jul. Bleyer, Tallinn) .
Etiopien : Komplett samling frimärken och FDC utgivna under är 1969
jämte broschyrer, tidningsart iklar om Et iopiens postverk och »Th e I van
Adler Postal Museum» i Addis Abeba (Bankrevisor I van Adler, Stock-

holm).
Schweiz : Ett FDC med 5 st fr imärken ur serien »1969 Port raits

Effigie», utgivningsdag 18.9.1969 (Werner Lini g er, Bern).
Tyskland DBR : Postkort utgivet och stämplat i samband med USA-

presidenten R ichard N ixons besök i Bonn och Berl in den 27.2.1969 (H .
Kruger, 1-Berlin -61).

Ett block »125 Jahre Berliner Zoo» (H orst G . Jacobsen, 1-Berli n-37).
Tyskland DDR : 63 st FDC frän ären 1967- 1969 (C. F. Lucke, 705

Leipzig).
Tyskland : T re postkort, helsaker (3, 5 och 10 pf.) »O ffizielle Postk arte

des Wurtt. Landesvereins v . Roten Kreuz 1914» (Radma n Allan Wir gin ,
Stockholm).

Tjeckoslovakien: Ett postkort (helsak 30 h.) stämplat 30.9.1968 (Adolf
Maruska, Jablonec).

Österrike: Et t ballongbrev innehållande en bit av ballonghöljet fr ån
ballongen »PRO JUVEN TUTE» anvind ären 1961- 1969. Brevet är
befordrat med ballongen »Raiffeisen» den 11 maj 1969 (Osterreichische
PRO JUVEN TUTE, Salzburg).

Tre postkort utgivna den 1 oktober 1969 med anledning av postkortets
100-ärsjubileum (H einrich Tomschik, Wien).

Indien : Åtta broschyrer om nyutgivna fr imärken under tiden 28.3.1968
- 15.12.1968, vardera innehållande ett förstadagsstämplat exemplar av det
nya fr imärket (N . E. Rydberg , Lidingö).

Ghana : 32 st albumblad med fr imärken utgivna under åren 1958- 1968
(Manfred R . Lehma nn , N ew York).

Fyra fr imärken ur »Olympia-serien» utgivna den 15.8.1960 varav et t
feltryck av 1/ 3d-valören (F :a Skandinaviska Frimärken, Stockholm).

Ett större antal ostämplade antihunger-frimärken fr ån Europa, Afr ika,
Asien och Syd-Amerika att användas som priser i ungdomstävlingen »N os-
tippen» på Postmuseum (Karl Borin, Stockholm).

USA : FDC utgivna i USA vid rymdflygningar under år 1969 0. R.
Fitzpatrick, Space Craft Covers, H untington, W. Va.).
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Inköp :
D iverse inköp av fr imärken och helsaker m. m för komplettering av

museets Europa- och Utom-Europa-samlingar, fly gpostsamlingen, FDC
och minnespoststämplar, rymdfartssamlingen samt utställningssaml ingarna :

Sverige:
Ett 3-strip 3 öre grön med förskjutet pätryck »Stockholmia 55»
10 st FDC från åren 1935- 1955
10 st minnespoststämplade kuvert fr ån åren 1928- 1955.
N orge:
1878 essay i blå-grönt för kroner-valören, Oscar II
et t kortbrev »Spetsbergen via Tromsö N ordkap».
USA :
Fyra »Män-brev» 20.7.1969 F irst man on the moon ».

M o n t e r i n g a r :
Almbumblad Frimärken Manco Totalt

Europa 297 1 757 197 1 954
Afrika 9 50 3 53
Amerika, N ord-

Central- 406 1 168 339 1 507
Syd-

Asien 6 29 12 41
Australien 9 47 47
Antarktis

727 3 051 551 3 602

Museets generalsamling omfattade vid årets slut 19 053 albumblad, med
133 975 frimärken och 30 676 reserverade p latser för fr imärken som sak-
nas i museets samlingar. H ela ant alet fr imärken som monterats eller för
vilka plats beret ts, utgör 164 651.

Ur leveranserna av nya fr imärken fr ån UPU, Bern har alltså under år
1969 monteringar ut förts på 727 albumblad med tillsamma ns 3 051 fri-
märken och reserverade platser för 551 fr imärken, som saknats i leveran-
serna.

Följande nya utställningssamlingar har sammanställts:
1. N orden 1969, 40 blad
2. Svenska frimärken och helsaker, 2X 43 blad
3. Blommor på svenska fr imärken, 28 blad
4. N yärsfrimärken, 60 blad
5. Sagor och legender, 40 blad
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6. Barnteckningar på fr imärken, 8 blad
7. Svensk sjöfart , 86 blad
8. T he 1969 N ordic stamps, 23 blad
9. H arald Sundstedts helbrevssamling (vapen-öre), utökad med 90 blad

10. J ulfr imärken, utökad med 59 blad
11. Blommor på frimärken (t illäggsmon tering 1963 1967) 219 blad .

FILATELI STISK A O CH PO STH ISTO R ISK A BIBLIOTEKEN

F i l a t e l i s t i s k a b i b l i o t e k e t
har under året utökats med 367 arbeten, därav 114 gåvor, bytesexemplar
eller postala leveranser fördelade sålunda :
monografier 133
allmänna handböcker 49
kataloger
övriga arbeten
t idskrifter

126
44

5
D ärtill kommer 148 auktionskataloger samt 99 tidskri ft särgängar.

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 157 arbeten, därav 102 gåvor, bytesexemplar eller postala

leveranser.
D ärt ill kommer 28 tidskri ft särgängar .
Inbindning :
Under året har 75 arbeten bund its hos Postverkets Bokbinderi.

Kataloger :
Biblioteket har utgivit 3 nummer av sin stencilerade »Lit teratu rförteck-

ning 1969 : 1- 3», som d ist ribuerats t ill bibliotek, fi latelist föreningar och
enskilda personer inom och utom landet .

U tstä llnin gar :
I anslutning t ill museets utstä llningar har mont rar med fi latelist isk eller

posthistorisk lit teratur anordnats, bl. a . vid utställningarna : »Blommor pä
frimärken», »N orden 1969», »Afri ka i dag», »Bätpost » och »God J ul

Glada Barn».
I samband med utställningar på en del andra ort er har även fi latelist isk

litt eratur visats.
Vid ut givandet av nya svenska fr imärken har biblioteket dessutom

ordnat en speciell monter i fr imärksvåningen, bl. a : N orden, Albert Eng-
st röm, Ivan Agueli, Wasa, Bo Bergman.
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A k tuella montage av böcker och fr imärken har anordnats i läsesa len,
dä r i början a v året konstnä ren Axel W allenbergs St randellmedaljonger av
brons blivit p lacerade (gåva a v Sver iges F ilatelist -Förbund) .

Besök och lån :

Biblioteket ha r under å ret besök ts av 854 personer . D et totala ant alet
hemlån va r 1 796 a v v ilka 797 utgjorde lån t ill låntaga re p å annan or t
än Stockholm. Motsva rande sif f ror var 1968: 800, 1 373 och 510.

Som vanligt har et t stort an ta l f ilatelist iska och posthistor iska a r t ik lar
regist rera ts.

U T ST A LLN IN G SVERK SAMH ETE N

M useets egna utstä llning ar :
(1968) 5.12- 12.1 (1969) J ulhä lsn ingen
17.1 - 16.2 Blommor p å fr imärken
28.2 - 7.4 N orden 1969

FDC m ed N ordenfrim ärk en 1969 v ar ef tert rak tade.
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A strid Lindgren på utställningen God j ul Glada Barn v id uppf örstoring av f rimärk et
med Pippi Uingst rump  -  u tställningens ledmotiv .

14.4 - 20.4
24.4 - 14.9
25.9 - 26.10

Postens Konstföreni ng (värutställn ingen)
Afr ika i dag
Bat-Post

31.10- 9.11 Postens Konstföreni ng (höstutställni n gen)
4.12- 11.1 (1970) God Jul Glada Barn

»Blommor på fr imärken» invigdes av ordföranden i Stockholms Bloms-
terhandlareförening, Sven-Olof Windesjö i närvaro av 147 personer .

U tställningen »N orden 1969» invigdes av gen eraldirektör Ni ls H örj el.
PFA hade ordnat försäljning av N ordenbrev och samtl iga länders N orden-
fr imärken. 1 114 personer var närvarande v id invigningen.

»Afrika i dag» invigdes av Karl Borin i närvaro av 101 personer.
Utställningen »Båt-Post » invigdes av Björn Land ström. 225 personer

hade infunnit sig.
Ut ställningen G od J ul Glada Barn» invigdes av Gilbert Svenson i

närvaro av bl. a. Ast rid Lindgren och 227 personer . En k lass från Adolf
Fredriks musikskola sjöng julvisor.

173



Tillfälligt har i museet visats:
23.5 - 22.6 Fem ramar bulgariska fr imärken visades i trapphallen un-

der fr imärksutställningen i Sofia. Monterade fr imärken
ställdes till förfogande av ambassadsekreterare N aiden
Spassov.
Ett antal bidrag t ill Postbankens aff ischtävlan visades i
UPU-rummet.
Med anledning av att ILO t illdelats N obels fredspris för
året 1969 visades i film rummet åtta ramar med av 90 länder
utgivna ILO-frimärken. En samling hade genom Svenska
FN -förbundet utl ånats av M. Joseph Wilson H aden i
Geneve och kompletterades av museet .

3.12- 11.1
(1970)

10.12- 11.1
(1970)

» Aktuellt fr imärksland»:
20.2 Sverige: Frimärket » Tre Kronor» 30 år . Originalteckning-

en, FDC och 3-strip av den först utgivna valören, 60 öre.
24.4 Et hiopien : FDC fr ån Ethiopian Airlines. Gåva av direktör

Lars Liljeqvist vid nämnda flygbolag.
21.7 USA : Rymdfr imärken med anledning av månlandningen

den 20- 21.7.1969.
25.9
13.10

4.12

Sverige : Fr imärken me d bätmo tiv.
Osterrike: Första brevkortet med anledn ing av 100-ärs-
dagen och utgivningen av museets nya minnespostkort.
Danmark, N orge, Finland : Brevomslag med reklamstämp-
lar med julmot iv angående t idig inlämning av helgpost .

Vandringsutställningar :
»H ur samla fr imärken» har under året visats bl. a. i Malmö, Göteborg,

H orred, Orn sköldsvik , Alingsäs, Trollhätt an, Kungälv, Arvika och Upp-
sala.

»Postverkets historia pa frimärken» har visats i Jönköping, Falun, Ar-
vika, Tranås, Vagnhärad, Uddevalla och Oreb ro.

»Postpolisen visar » har under 1969 besökt Åtvidaberg, Köping, Söder-
tälje, Alingsäs, Ljusdal, Lidköping, Eskilstuna och l mhult.

Museet har under året deltagit i följande utstä llningar :

Utlandet :
15.1 - IACO, Mont real , fr imärkssaml ingen »Swedish Air Mail»,

sex blad med engelsk text .
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14.3 - 16.3

26.4 4.5

31.5 1.6

31.5 8.6
1.7 - 31.7

12.9 - 21.9

25.9 - 30.9

2.10- 22 .2
(70)

5.10- 12.10

28.11- 28.12

20.12- 31.12

Sverige:
9.1

14.1 - 19.2

20.1

20.1

»Interpex 69», N ew York, samli ngen »Swedish postage
stamps and enti res 1967», 37 blad .
»Europa 69» i N eapel, samlingen »Swedish postage stamps

and enti res 1968», 43 blad .
»Compex» i Chicago, samlingen »H istorien bakom frimär-
ket », 16 blad med engelsk text .
»Sofia 69» i Sofia, 88 brev ur Sundstedts donation.
Exposit ion Philateliq ue Internationale i Kn okke, Belgien,
Swedish postage stamps and entires 1968», 43 blad .
»Euroflor 1969» i D ortmund samlingen »Blommo r pä
svenska fr imärken», 28 blad med tysk text .
UTC-PTT-kongressen i Bryssel, samlingen »N orden 1969»,
23 blad med engelsk text .
» International Commemorative P hilatelie Exhibit ion» i
Amreli och N ew Dehli, fr imärken - et t Tokyo-album
kompletterat med fr imärken med kända svenskar - som
ställ ts t ill för fogande av Poststyrelsens Frimärksavdelning

och monterats av museet .
»Europa a Montecatini e X Mostra del Francobollo» i
Montecatini, I talien, saml i ngen »Swedish postage stamps
and enti res 1967- 68», 80 blad.
»Svensk fi lateli» pa Postmuseum i H elsingfors, brev ur
Sundstedts donation och saml ingen »Svenska frimärken

och helsaker 1963- 196 8».
»Christmas sta mp Exhibit ion - Mal ta 1969», Valet ta,
M alta, en samling Julfrim är ken, 25 blad.

9.2 -

H älsinglands Museum, H udiksvall, avsnit tet »J apansk
konst på fr imärken» ur Konst på fr imärken, 32 blad .
T ill dist riktschef O lli Grönroos, Vasa P ostdi strik t , Vasa,
har utl ånats den för hand r itade och färglagda kartan
»Pästwägarne Uti Wasa Päst Inspections D istrict och O s-

terbott n» frän år 1750.
Postens Kundtjäns t i Malmö för medverkan i »K ul i tre »,
fr imärksförstoringar, t rycksaker och aff ischer.
P ostens Kundtjänst i Malmö för utstä llning i Malmö st ads-
bibliotek , förstoringar av litografier, fi latelist iska t illbehör,

fi latelist iska böcker och t idskrifter.
K arolinerloppet , Mellerud, ä ldre brev låda.
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14.3 - Filatelistafton i Arvika, 23 blad monterade frimärken ur
N ordensamlingen, Fartyg på fr imärken och äldre stämp-
lade frimärken från Arvika, posthistoriskt material med
anknytning till Arvika, kuriosasamling, vykort och foto-
grafier.

3.4 - Kundtj änsten i Linköping, för utställning i samband med
100-ärsjubil eum i Kristdala och Vissefjärda, sex blad mon-
terade, stämplade äldre frimärken med anknytning t ill
t rakten.

8.4 - Ut ställningen »Att färdas» på Upplandsmuseet i Uppsala,
Postcharta ofwer Upland år 1717, akvarell från slutet av
1920-talet med bildiligens, N y Taxa etc emellan Stock-
holm- Up psala, ritn ing frän 1860-talet av postdiligenser,
teckning av svensk postdiligens år 1855, biljett till post-
diligens och modell av postdiligens.

8.4 Sällskapet Ångbåten i Göteborg, en äldre ängbätsbrevläda
att användas under sommaren vid de kryssningar, som
gjordes med ängfartyget Bohuslän.

20.4 Röda fjädern-insamlingen i Åsele, ett antal äldre unifor-
mer, posthorn och postiljonsbrevlådor .

15.4 Postkontoret i Uddevalla för utställning där, 20 blad fri-
märken, förfilatelistiska brev, äldre frankerade försändel-
ser med anknytning till Uddevalla samt 11 blad äldre fri-
märken, stämplade Uddevalla (genom CPR).

25.4 Ut stäl lningen » Vår Polis» i Södertälje, brevlåda från sekel-
skiftet.

4.5 - 11.5 Postkontoret i Arboga för utställning i samband med för-
eningen N ordens 50-ärsjubileum, samlingarna N orden-
frimärken 1956 och 1969.

13.5 Stationsmästaren i Sävsjö, ett posthorn för användning vid
festl igheter, (arrangerade av Lions club i Sävsjö).

13.5 Till Gotlands Fornsal i Visby såsom deposition, brevlåda
från sekelskiftet.

29.5 Postkontoret Göteborg 1, för utställning i kundavdelning-
en, häftessamlingen »Drottni ngholmsteatern 200 är».

27.6 6.7 »Expo Varberg 1969» i Varberg (arrangör Varbergs Ung-
doms Frimärksklubb), samlingen »H ur en modern frimärks-
emission kom till».

28.6 Sjöräddning ens Dag i Lysekil, (arrangerad av Lions club),
en skylt från mitten av 1800-talet, en brevlåda från sekel-
skiftet, posthorn och kronopostbrev.
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3.9 - 14.9 S:t Eriksmässan i Stockholm, samlingen »Klassiska svenska
fr imärken» och Tufvessons samling »Sweden abroad» (ge-
nom CPR).

19.9 H usbyfjöls Marknad i Borensberg, postanstaltsskylt med
krona och posthorn.

19.9 Ut ställning i Lycksele, en äldre diligensuniform.
29.9 Utställnin gen J ärn vägen 100 är i Karlstad», hästdili gens,

diligenskista, diligensbiljett, postfö rarväska, fotografier och
äldre brev.

11.10- 12.10 N yköpings Filatelistförening i N yköping, för utställning,
samlingen »Hur en modern fr imärksemission kom till» och
10 blad ur »Klassiska svenska frimärken».

26.10 2.11 H udiksvalls Filatelist-Klubb, H udiksvall, för utställning,
52 blad med äldre frimärken stämplade H udiksvall med
underlydande postanstalter, två förfilatelistiska brev, samt
en äldre brevlåda.

26.10- 31.10 Utställning i Borrby Sparbank under »Sparbanksveckan»,
frimärkssamlingarn a »Svensk Sjöfart» och »H ur en modern
frimärksemission kom till».

30.10- 9.11 Frimärkutställningen »Ienekopia» i Jönköping, anordnad
av Jönköpings Filatelistförening med anledning av för-
eningens 50-årsjubileum, 100 blad skilling banco- och
vapen-örebrev ur Sundstedts donation, 17 blad äldre fr i-
märken, stämplade Jönköping ur Lewins och Wigforss'
donationer, rullstämpel, postskylt, posthorn, postpäse, vik-
ter, uniform, fotografier, brevkartor, posttaxor, tidtabeller,
värdepostlåda, frankeringsmaskin, brev med Jönköpings-
stämplar m. m.
En utställning av historiska föremål visades samtidigt på
postkontoret .

7.11 9.11 Us tälln ing i Uddevalla, arrangerad av Uddevalla Filate-
listklub vid klubbens 25-ärsjubileum, Benzingers donations-
samlingar Oscar II och Gustaf V.

5.11 Postexpeditionen Kalmar 2, (jubileum) diverse posthisto-
riskt material med anknytning t ill Kalmar.

10.11 Stockholms Sparbank, avdelningskontoret i Tensta, för
visning i skyltfönster i samband med invigning av området
Tensta, 19 blad med frimärken ur »Svenska Byggnadsmin-
nen».

10.12- 20.12 Märbackastiftelsen och Fryksdalens Sparbank, för utställ-
ning i Sunne vid firandet av 60-ärsdagen av att N obel-
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24.11

5.12

28.11

8.12

priset i lit teratur t illdelades Selma Lagerlöf, samlingen
» Värmlänningar på fr imärken» och 50 kuvert adresserade
till Selma Lagerlöf (genom CPR).
Malungs Skinnkläder i Värnamo (för skyl tning), ett gam-
malt posthorn, tvä äldre postväskor och två uniforms-
mössor.
Postkontoret i Arvika för utställning pa postkont oret, sam -
lingen »N orden 1969».
Stadsbiblioteket i Sundbyberg, et t urval fr ån förra årets ut-
stä llning »Julhälsni n gen», tva skärmar med förstoring ar
av julkort och fem ramar julkort .
Stadsbiblioteket i Djursholm, urval fr ån » Julhälsningen»
och allmänna upplysningar om Postmuseum.

U länade föremäl :
För inspelning av Strindbergs »Röda Rummet» utlänades den 21.5 en

brevlåda frän 1870-talet (Sveriges Radio-TV).
Ängbätsbrevläda fr än 1900-tal ets börj an utl ånades den 3.7 för in-

spelning av »Fridas visor». (Sveriges Radio-TV, Malmöredaktionen).
En brevbärarväska fr än 1920-tal et ut länades den 8.7 för inspelning av

en barnfilm. (BA V-film.)

Allmänt :
Gilbert Svenson medverkade den 7.3 och 12.3 i olika radioprogram.

Den 6.8 intervjuades intendent Svenson om Postmuseum och Postverkets
historia av redaktör Jaques D anjog fr än Sveriges Radios franskspråkiga
utlandsprogram.

Den 7.10 intervjuade Sveriges Radios utlandsavdelning intendent Carlin
om museet för en sändning r iktad till Brasilien.

Den 1.3 samman trädde postmuseicheferna i Finland, N orge och Sverige
i Postmuseum.

Den 4.8 besök tes Postmuseum av Linns' Tour, amerikansk grupp på
studieresa arrangerad av Linns' Weekly Stamp N ews, Sidney, O hio. En
specialutställning hade anordnats, omfattande Delawaresamlingen, Svens-
kar i USA, Svenska ortnamn på fr imärken ur Ast rid Tufvessons samling
samt ett urval USA ur Lagerlöfs samling. Efter hälsningstal demonstrerade
Majvor Franzen frimärksgravering. Avdelningsdir ektör Per Pääg och
byrädirektör Arne Karlsson medverkade. Besöket avslutades på post-
anstalten från Virserum på Skansen.

Den 18.3 specialvisning för AB:s Frimärksklubb (museichefen).
Den 20.3 specialvisning för Skandia Filatelistfö rening (museichefen) .
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TJAN STERE SOR
Förste intendent Gilbert Svenson beökte Sofia under tiden 28.5- 9.6 och

medförde materialet för internationella frimärk sutställn ingen »Sofia 69».
Förste kontorsskrivare Stig N ilebrant besökte den 29.10 Jönköping i

samband med Jönköpings filatelist förenings utställning.
Förste intendent Svenson besökte den 25.11 H elsingfors med material

för utställningen »Svensk fi lat eli».
Intendent Sven Carlin återhämtade detta den 30.12 i H elsingfors.

PUBLI KATION ER
Postmusei ärsbok »Post rytt aren» 1969.
Postkort för museet, ritat av Mart in Gavler (IF).
Supplement t ill H andbok över monografier m m Postmuseums fila-

telistiska bibliotek.

DON ATION SMEDEL
Postmusei f onder uppgick den 30.6.1969 il l :

d'Orchimontska fonden 6.436 : 61
Sundstedtska fond en
Fonden för försålda fr imärken
Flygpostfonden (31.12.69)

15.897: 30
5.623: 18

20.702 : 15

D onationsmedlen uppgick den 31.12.69 t ill :
Gellerstedts donation 2.827: 63
Paulins donation 7.936: 33

Fonden för försålda fr imärken har under året tillförts 940: kronor
och Flygpost fonden 600 : - kronor.

Flygpostfonden har använts för inköp av 345 flygpostförsändelser
(2 600 : - ), 12 st äldre brevomslag (4 260 : - ) och en essay för norska
kronorvalören Oscar II 1878 (364 : 34), tillhopa 7 224 : 34 kronor.

POSTMUSEI AN SLAG
Av Postmusei anslag för utökande och vidmakthållande av samlingarna,

25 000 kronor, har under budgetåret 1.7.1968- 30.6.1969 förbrukats
24 895: 08 kronor.
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OMBYGGN AD OCH REPARATION
Arbeten med grundundersökning och reparation av ent repartiet har

pågått . I filmrummet har byggts ett maskinrum och ett förrådsrum.
För ljusgården har anskaffats trätrallar och växter .
Spaljeer, staket och trädgärdsmöbler har utställts av H asselfors Bruks

AB.
Den 29.1 och 30.1 företogs besiktning av museets magasinslokaler vid

Göran H älsinges Gränd av representant för Stockholms Stads Byggnads-
kontor och försäkringsbolag. I december påbörjades renovering av fastig-
heten.

REKLAM
Varje söndag annonserades museets öppethållande och ut ställningar i

»Museinyckeln» i D agens N yheter och Svenska Dagbladet . Affischer med
inbjudan till museet har under vår- och höstterminerna ut sänt s till samt-
liga skolor i Storstockholm. De flesta tillfälliga ut ställningar har dessutom
varit aff ischerade på Storstockholms postanstalter och på bibliotek etc.

OPPETH ÄLLAND E
Museets skädesamlingar hölls under året öppna för allmänheten sön-

dagar kl 13- 16, måndagar- fredagar kl 12- 15 och torsdagar dessutom
kl 19- 21. Från den 1 september hölls museet dessutom öppet lördagar
kl 10- 14.

Söndagar var en kassaexpedition öppen för försäljning av fr imärken och
mottagande av vanliga och rekommenderade brev. Frimärksförsäljningen
uppgick under året till 34.671 kronor .

BESOK
Museet besöktes under året av 26.453 personer mot 27 284 under 1968.

I besöksantalet ingår 98 grupper med 1 796 deltagare . Flertalet grupper
visades omkring under ledning av någon av museets tjänstemän. Icke expo-
nerade filatelistiska samlingar m. m. har under året studerats av 9 fila-
telistiska forskare.

Ti vlingen »N ostippen» har anordnats på söndagar samt under vinter-
sportlovet alla dagar .

Föreningen Frimärkssamlaren, Svenska Motiv Samlare (Stockholmsav-
delningen), Ungdomsgruppen av Stockholms Filatelist-Förening och Sam-
larföreningen Bältespännarna har under året regelbundet sammanträtt i
museet .
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Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har sammanträtt i museet vid
ett flertal tillfällen, varvid föredrag, filmvisning och rådgivning arran-
gerats. Riksföreningen Svenska Motiv Samlare och Samlar förenin gen Bäl-
tespännarna har hållit sina årsmöten i museet liksom Föreningen Frimärks
Samlaren.

MUSIKPROGRAM M. M.
Pianisten Valentina R ives har under året givit 18 konserter.
Den 10.10 arrangerades en musikafton, omfattande stråkkonsert, medel-

tida sänger framförda pa musikhistoriska instrument, nyare folkmusik.
vokalmusik och jazzmusik .

Den 26.11 fr amförde sånggruppen Vans Bro's ett tiotal sångnummer,
delvis till ackompanjemang.

Postens Konst förening har visat måleri, skuptur och grafik i utställ-
ningslokalerna den 14- 20.4 och 3- 9.11.

Statens Järnvägars Konstförening hade sin konstutställning där under
tiden 17- 20.11.

DIVERSE
Den 16.9 konstaterades det att »postmästaren» i äldre postkontoret ,

den kinesiske brevbäraren i UPU-rummet och den stiliserade brevbäraren
i brevbäringsrummet utsatts för åverkan. Mest skadad var dockan till
postmästaren, vars huvud var krossat . Dessa föremål har senare reparerats.

Stockholm i april 1970
Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under är 1969

lämnat gåvor till Postmuseum.

Ivan Adler ; Gerda Ahlborn, Malmö ; Oscar E Alcalde; Arne Almqvist ;
C .-A. Alrenius; Greta Andersson ; Kungl. Arbetmarknadsstyrelsen, B. Ru-
nius ;Wilhelm Augustinsson ; Aust ralian Post O ff ice, Sidney, Australien ;
Stig Axelsson ; Margarethe von Bahr, St rängnäs; Ull a Behrens; Edith
Bellander-And ersson; Zera Berglund ; Waldemar Berguv, Kiruna ; K . Lo-
rentz Bjurman, Malmö ; Stina Björklund ; Jul. Bleyer, Tallinn, Estl and ;
H arry Borgenport ; Karl Borin ; Gösta Bornewall ; Lauren H . Brikt on, La
Crescenta, U S A ; Bundesminister fur das Post- und Fernmeldewesen, Väst-
tyskland ; Bundepostmuseum, Frankfurt am Main, Västtyskland ; Bureau
Internatio nal du Tr avail, Genv e, Schweiz ; Casa Filate lica H evia, Madrid ,
Spanien ; Gunnel Castler ; Christer Cederberg, Södertälje; C E P T via Kans-
libyr än och Intendentsbyrån ; Sten Christensen, Trelleborg; Crown Agents
H Division, London, England ; Mats Danielsson, Fagersta ; Jan Dekker,
Amsterdam, H olland ; Gustav Detjen J r, P leasant Valley, U S A; Deut-
sche Bundespost ; Di recto rate General of Posts, Taipei, Formosa; Donald
Dromberg, H elsingfors, Finland ; Ragnvald Edebrand, Sölvesborg; S. A.
Edifil, Barcelona, Spanien ; Tore Edström; Gunvor Ekebergh ; Rolf-Bert il
Eklund ; Gunnel Eng; Charles L. Erikson, Williamsville, U S A ; Elisabeth
Falk ; Federation des Philatel istes Tchecoslovaques, P rag, Tjeckoslovakien;
David Feldman Ltd, Dublin, I rland ; Sister Fidelma, Weston, U S A; Phila -
telia H ungarica, Budapest, Ungern; J. R. Fitzpat rick, Space Craft Covers,
H untington, U S A ; Flens Byggnads AB, Flen ; Sven-Olof Forsgren, Troll-
hättan ; Frimärkshuset AB; Louis Gailly, Bruxelles, Belgien ; Gunnar Geisle;
Giorgio Giorgi, Lucca, I talien ; I rene P . McGroary, Washington, USA ;
Bror Gudmundsson, H älsingborg; H ans H allström, Göteborg; Sylvia H ard-
wick ; Yngve H ellström ; Signe H jelm, Eksjö; Eva H offsten ; C. Alfred
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H olm; Lennart H olmbergh, Malmö; Sten H olmberg; Sven H olmblad, Vä-
nersborg; Lennart H olmgren ; John M. H ughes, Banning, U S A ; Imperial
Ministry for Foreign Affairs, Teheran, I ran ; Republic of Indonesia, Indo-
nesien ; Ernst Ingelius, H elsingfors, Finland ; H orst Jacobsen, Berl in, Väst-
tyskland ; Gösta Jacobsson ; I. Janzon, Malmö; Alf Johansson, Säffle; Ama-
lia Johansson ; Petter Jonsson, Säffle; J. L. Jvangean, H aarlem, N eder-
länderna; Gunnel Jönsson ; Koldinghus Slot, Kolding, Danmark ; Sven
Kronström, Vislanda ; H . Kri.iger, Berlin, Västtyskland ; Kungliga Biblio-
teket ; Landesverband der ungarischen Philatelisten, Budapest, Ungern;
Inger Landquist ; Sonja Larsson, Malmö ; Manfred R. Lehmann, N ew York,
USA ; Juan de Linares Castilla, Barcelona, Spanien ; A. Lindell ; Estr id
Linder ; Greta Linder ; Uno Lindgren ; Georg Lindman; Lars Lindström,
Mariehamn, Åland ; Werner Liniger, PTT Museum, Bern, Schweiz ; Sergej
Livchilz ; Lennart Lundberg; N ils Lundborg, Göteborg; Sune Lundborg;
F. Li.icke, Leipzig, Ostyskland ; Karl Axel Löfgren ; Robert Magnusson,
Tranås; Pedro Marticorena, Sant iago, Chile; Adolf Maruska, Jablocec,
CSSR ; Anders Molander, Eskilstuna ; Musee Ph ilatelique, H ongrois, Buda-
pest, Ungern; Le Musee Postal, Paris, Frankri ke; Carl Nils son, Malmö;
Gunnar N ilsson, Eskilstuna ; Gilbert W. N oble, Wint er Park, U S A ; Birger
N ordström; Ake Oden ; Anders Oh lsson ; Bo Olsson, Göteborg; Lennart
O hlson ; Oslo Filate listkl ubb , Oslo, N orge; D ir. Gen. Pakistan, Karachi,
Pakistan ; Kungl. Patent- och Regist reringsverket ; Eva Pettersson ; Robert
Pettersson ; Postens Läkarmott agning; PTT Wien, Osterr ike; Postmaster
General, O ttawa, Canada ; Postmuseet , Oslo, N orge; Postmusei Vänner ;
Postsamlingen ; Per Pääg; Andreas Relte; Republic of Indonesia, Indone-
sien ; Sigurd Ringström, Trelleborg; N. E. Rydberg; Friedrich Schaffer ;
J. Scheps, Paris, Frankrike; Francisco Schiffer, Sao Paulo, Brasilien ; Pia
H ård af Segerstad ; Gunnar Sellin, Ludvika ; H . Skalin, Falköping; Firma
Skandinaviska Frimärken ; Barbro Skillinghaug; Socieda de Ph ilatelica
Paulista, Sao Paulo, Brasilien ; Maja Starbäck ; Stationsmästaren, Floby ;
Stationsmästaren, Julita ; Lars-Er ik Stedenius; Stiftelsen Jubileumspost-
flygningen ; Mai Stommel, Valdemarsvik ; Leilah Strauch ; Rune Stöth,
Lysekil ; Gösta Sundman ; Kungl. Svenska Generalkonsulatet i Chicago, Ill.,
U S A ; Svenska N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjukdomar ;
Gilbert Svenson ; Sven Söderström, Kilafors; H einrich Towschik, Wien,
Osterrike; U D ; Lars Johan Unneryd ; Erik Wallin, Södra Sandby ; Arne
Wennerholm ; H arry Wicksell ; H elmer Widlund, Luleå ; Milda Vikstr öm,
Vittan gi; Erik Willman, Malmö; Märta Wiman, N yköping; Axel Win-
berg; Allan Wirgin ; Verlag H einz Voemel, Reutl ingen, Västtyskland ;
Lennart Wollter ; Stig Wärmling, Gnesta ; H arold Zettersten ; Torsten
Zill&n ; Göran Äsbring; Osterr eichische Pro Juventu te, Salzburg, Osterrike.
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Ov erp ostexpeditör Margit Sjolund , chef f ör museets posthistorisk a av del-
ning, av led den 15 maj 1969 . H on har v arit v erk sam v id Postmuseum sedan
1962 och v ar en my ck et uppsk attad medarbetare bland arbetsk am rater,
besök ande och alla dem som hon hjälp te med material f ör utställningar

och med p osthistorisk a uppgif ter.
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