
RED O GÖRELSE FÖR PO STMU SEUM

ÄR 1970

POSTMUSEIN AMN DEN
Ledamöter av postmuseinämnden har varit : byråchef Karl Axel Löfgren

(ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fil dr Marshall La-
gerquist, kans lichef Ake Oden, byrädirektör Carl O tt o Oh m, förste inten -
dent Gilbert Svenson (sekreterare) och byrädirektö r H arry Wicksell.

Under året har hållits tre sammanträden.
N ämnden har behandlat bl.a . ärenden om museets deltagande i ett ant al

utställningar, innehållet i Postrytta ren 1970, ifrägasatt ett byte med Lon-
donmuseet av två filatelistiska objekt mot andra likvärdiga, tidpunkten för
öppnandet av museets utställningar m.m.

Program för utställningar under år 1971 har fastställts.

POSTH ISTORISKA SAMLIN GARN A
F ö r e m ä l s s a m l i n g e n

Gåvor :
Tvä inramade oljemälningar av postängfartyg och et t inrama t port rätt

(Bruksförvaltare Wolmar Sylvanders stärbhus, Avesta) ; Skrin för frimär-
ken och andra frankotecken (Byrädirektör Gösta Sundman, Stockholm);
Brevpress i form av en järnvägsräls (Förste byräsekr. Al lan Rundblom,
Stockholm) ; Fickstämpel (Sven Göran Alm, Sollentuna); Papperskniv av
t rä med mönstrat handtag (Overpostexpeditör Gunvor Ekebergh, Stock-
holm); Mössemblem och axelsnoddar (Postmästare J. A. Mattsons sti rbhus,
Ljungby ); Uni formskn appar (Fru Elsa Engbrink , Up pland s Väsby); Me-
dalj för nit och redlighet i r ikets tjänst (Postexpeditör Elsa Wiksells stärb-
hus, Finnerödja) ; Medalj för nit och redlighet i rikets tjänst (Fru Lilli H ög-
berg, Stockholm) ; Julbonad med ficka för julkort (Faktor Robert Petters-
son, Bromma).

Museet har tilldelats plaketter för delt agande i frimärksutställningarna
»Europa 70» i N eapel (vermeil), E uropa 70» i Montecatini , I talien (guld
och lättmetal l), »Trellebor g 1970» (vermei l) och Orestadsföreningarnas ut-
ställning 1970 (vermeil).

155

12



Leveranser :
Frän Poststyrelsens kanslibyrä och ekonomibyrå, Centralförrådet , post-

kont oren i H almstad, Kristinehamn, Stockholm 44, Vänersborg, Växjö,
Åmål samt Almhult har bl.a. levererats:

boxanläggning, brevlädor, postskyltar, brevma ppar, sigillstamp, datum-
stämp lar, stä ll för datumk licheer, rekstämp lar, äldre skrivma skin Conti nen-
tal, mössembl e m, reklam- och PR-mat e rial m.m.

Inköp :
Träskulp turen »Brevet hem» av Calle ör nemark.

)

»Brev et hem » av Calle r e ma rk,

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 :
D iverse svenska och utländska jul- och nyärskort (Fru E. Falk, Stock-

holm, H err H ugo Gustafsson, Bandhagen, Fröken Estrid Linder, Stock-
holm, O verposti ljon A. Wennerholm, Bromma, H err Oscar R. Lindber g,
H ägersten, Fru Ingeborg K rantz, Johanneshov, Fru Margit Söderberg,
Stockholm, Fröken Gunnel Jönsson, Uppsala) ;

D iverse äldre vykort (Fru Agnes H ansson, Malmö) ;
19 Minnesskrifter utarbetade av ök tr L. Bjurman (L. Bjurman, Malmö);
Rekkvitto frän 1862 (Rektor Petter Jonsson, Säffle);
Tidningsurklipp om Tranås förste brevbärare ur Tranås Tidning (Post-

mästare Robert Magnusson, Tranås) ;
Minnesskrift med anledning av 50-ärsjubileet av Kamratklubben Avg

Pak den 26/ 1 -70 (Eugen R ismark, Bromma ) ;
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Stadgar, styrelse- och revisionsberä ttelser frän Stockholms Posttjänste-
mäns Sjelfhjelpsförening, Stockholms Posttjänstemäns Sjukkassa och un-
derstödsförening (Fru Ester Blanck, Stockholm) ;

Kontrakt röra nde postföring, daterat Alft a 24.1 1887 (E. V. Blomberg,
Alft a) ;

Fotostatkopior av t re äldre försändelser, befordrade med ängbätspost
(H err Erik Eriksson, Tr ängsund );

Brevomslag från Japan (Byråchef Karl Axel Löfgren, Johanne shov);
Afto nbladets anslag om Andrees brefdufvepost (Civilingenjör Curt H aij ,

Stockholm);
En samling svenska och utländska brevomslag, som inkommit t ill PS:s

redakt ion i samband med tävlingen »Sveriges vackraste fr imärke» (Red.
Rune N ilo, Danderyd);

Fotografier frän 1904 ärs postelevkurs (H err Yngve D ill berg, H almstad);
Påskkort (Fru Barbro Skillinghaug, Sundbyberg) ;
Befordringshandlingar och program fr ån invigningen av N ya posthuset

1903, som t illhört Emma Maria Ekström (H err Valter Rosendahl, Stock-
holm);

Fotografier och postala dokument, som tillhört postmästare F. H j. O lsson
(Fru Kerstin O lsson, Värnamo);

Konst itutorial och diverse intyg, som t illhört 1 :e postassistenten F. H j.
Björne, Karlstad (Fru Alexandra Björne, Karlstad);

Fotografi frän 4:e N ordiska Filate list-Kongressen är 1899 (F.d. provin-
sialläkaren Ivar A Th. Sandberg, Markar yd);

»Penndrag», illustrerat häfte av B. C. P . år 1879 med bl.a. postala inslag
(Fru Irma Bonnier, Stockholm) ;

Fotostatkopior av den utländska skrift växl ingen rör ande »Det vackraste
svenska fr imärket» (Red. Rune N ilo, Danderyd);

Tidskriften »N yheter frän Sovjerunionen» 21.4 1945 (Lenin-nu mmer)
(Köpman N . E . Rydberg, Lidingö);

Speciellt minneskort med an ledning av utställningen »Lenin 100 är»
(Lorentz Bergling, Sundbyberg);

Minnesbrev »H alft sekel 1920 10 maj 1970 Lilla Riksvapne t » (Birger
N ordström, Stockholm);

Fotoalbum, hyllningsadress, posta la tidskrifter och böcker, konsti tutorial,
betyg och intyg, som tillhört överpostmästare H . F. Girell, Upp sala (Fru
Barbro Modeer, Uppsala) ;

Danska postblanketter för fr imärksbeställning (Byråsekreterare Lennart
Ohlson, Stockholm);

Brevmärke, tryckt till fr imärkshandlare H arry Wennbergs SO-årsdag
(Lennart H olmbergh, Malmö);

157



Kliche och t rycksaksmaterial frän Blämannens »grun dstensceremoni»
(By rädirektör Eri k H äggström, Stockholm) ;

Två kuvert fr ån början av 1900-talet (Fröken H age-J ansson, Säffle) ;
Diverse »Svarslösen»-försändelser frän Det Bästa (Byrädirektör Sven

Rune Johansson, J akobsberg);
Fotostatkopior av H jo Vecko-Tidnings äldre årgångar, som skildrar di-

ligensrörelsen samt fotokop ior av äldre kartor ( 1 :e byråsekreterare Allan
Rund blom, Stockholm);

Två sigill (Fröken Elsa Engelbrektson, Stockholm);
Aldre fotografier med postal anknyti n g (1:e byräsekreterare Al lan

Rund blom, Stockholm);
Färgfotogra fier av Postmuseums diligens i förrädet Ärsta (1:e byräsek-

reterare Allan Rundblom, Stockholm);
Fotostatkopior av an teckningar om Ludvika postkontors äldsta hand -

lingar (Postmästare Gunnar Sellin, Ludvika) ;
Vykort från Libanon, som av misstag stämp lats i Stockholm, och brev-

försändelse som befordrats den första dagen då den nya sort erings- och
t ransport organisationen var i verksamhet (Byrädirektör Gösta Sundman,
Stockholm );

Försändelse frän N acka Stad med frankostämp lingsslogan »N ACK A
staden som det sjunger om» (H err Friedrich Schaffer , N acka) ;

Specialkuvert nr 115 fr ån SUN PH IL med anledning av utställningen
»Musik på fr imärken» (H err Lorentz Bergling, Sundbyberg) ;

Album med postförande passagerarfart yg på Atlantiska Oceanen och
diverse lösa fotografier samt urklipp (Gustaf Gullstrand, Skara) ;

Motbok i Föreningen Göteborgs Postmannakassa frän 1937 (Postmä sta re
Th. Wilhelmsson, Säffle) ;

Biljett för postbuss i Liechtenstein (Byråsekreterare Lennart Ohlson,
Stockholm);

Brevomslag fr ån Tjeckoslovakien till Selma Lagerlöf (Skriftställare Gus-
tav Gordon, Stockholm);

Julkort frän Ostersund 1935 ti ll kejsare H aile Selassie samt tidskriften
»Filatelia» nr 5 1961 med ar tikel om detta julkort (O verste Ni ls E Bou-
veng, Eksjö) ;

Brev och telegramblanketter, adresserade till generald irektör A. W. Roos
med hustru, hyllningsadress 1886 till generaldirektör A . W. Roos från
Dagens N yheters redaktion samt 200 brev fr ån fru Sofie Maria Roos,
född N ordenfalk, till barnen i hennes äktenskap med genera lpostd irek tö-
ren A. W. Roos (Erik Roos, Stockholm);

N äsduk fr ån Tyskland med reklam för postsparbankssparande (Byrå-
direktör H arry Wicksell, Stockholm) ;
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Tidningsartikel 20.7 1970 om The I van Adler Philatelic Museum i Etio -
pien (Bankrevisor Ivan Adler, Stockholm) ;

Papperssigill från Mexico (Marjan Danielski, Malmö) ;
Cirkulärsamling för poststationer 1927 (Stationsmästare Ingrid Pette rs-

son, Romakloster) ;
Kuvert, stämp lat Ransta 12. 9 1920 med 5 öre Lejon och 15 öre Gustav V

en face (Landssekr eterare Sune Lundborg, Uppsala) ;
Aldre pappersprover med int ressanta vattenmärken (Fru U lla Behrens,

Solna) ;
Länsförteckningar över fasta postanstal ter genom tiderna, omfatt ande

Stockholms stad och län, Södermanlands län och Upplands län (Gunnar
Ramnä s, N ybro);

T idningsurklipp med artiklar om olika postanstalter i landet, skrivna av
postmästare And reas Relte, Lidingö  (A.  Relte, Liding ö);

Koncept och underlagskartor till fri märk ssamlingar (By rädirektör Gösta
Sund man, Stockho lm) ;

Stämpelfr agment (Josef Basels, Stockholm) ;
Brev utan omslag, skr ivet av postmästare Wassberg i Smedjebacken år

1910 (Riksbank srevisor K . M. Erlandsson, Stockholm) ;
J ul- och nyärsk ort, brevkort och kort brev, brevomslag, minnespost-

stämplar, kuriosa m.m. (Overpostexpeditör Gunvor Ekebergh, Stockholm) ;
Fotografier frän PF:s kansli (Posttjänstemän n ens Förening, Stockholm);
Fotografi av postmästare Johan Samuel Svinhufvud (Redaktör Torsten

H ammarin, Strängnäs) ;
Fotostatkopior av unikt brevkort och tjänstebrevkort samt fotografi av

svenska postkonto ret i H amb urg (Kansl ichef Ake Oden, Sollentuna ) ;
Fotostatkopior av int ressanta förfilatelistiska försändelser med Malmö-

stämplar (Lennart H olmbergh, Malmö );
30 svenska och utländska julkort (Gilbert Svenson, Stockholm) ;

Fotografier, konstitutorial, pensionsbrev, betyg och hyllningsadress för
överposti ljon K . A. Andersson, H almstad (Karl Arvid Anderssons sterbhus,
H almstad) ;

Sedel frän Schleswig-H olsteinischen Land post 1920. (Posthauptsekretär
Ernst Schmidt, Suderbrarup, Västty skland );

Brevkort med motiv fr ån Salt sjöbaden, avstämplat 12.9 1903 och an-
komststäimplat H angö (Lennar t H olmbergh, Malmö);

En samling meddelanden och tjänstgöringsorder t ill postmästare F. H .
Olsson, fotografier fr ån passkurs 1910- 11, interiörbilder frän postkonto-
ret i Borgholm 1914 (Postmästare F. H . Olssons sterbhus) ;

159



Fotografier av de äldsta thailändska fr imärkena, ark med stämpelavtryck
fr ån Bangkok, stencilerad histor ik över det thailändska postverket (Kon-
trollör Gunnel Berglind, Stockholm);

Diabild fr ån Gripsholm med en målning föreställande Magnus Gabriel
de la Gardie av Munnichhofen (Fröken Gunnel Jönsson, Stockho lm) ;

Postala handlingar, främst material från UPU-kongressen i Stockholm
1924, t .ex. matsedlar, program, visitkort, pressklipp, fotografier, telegram,
brevväxling, inbjudningskort, uppklist rade vykort . Dessutom diverse sär-
t ryck och tidskrifter, broschyrer, brevklipp, vykort , anslag, tid tabeller,
posttaxor, äldre postsparbanksbok, m.m. (Postmästare Teodor Julin , H ä-
gersten);

Fotostatkopior om finstämpl ing i Skee (Stati onsmästare Carl Jansson,
Skee);

Expressförsändelse fr ån Sverige som avstämplats med finsk makulerings-
stämpel (Johan Sandelin, H elsingfors);

Dansk posttaxa 1970, inbetalningsblankette r samt dansk postnummer-
katalog (Byråsekreterare Lennart Ohlson, Stockho lm);

Utvikbart äldre julkort (anonym givare) ;
Sex stämpelavtryck frän Tallinn (J. Bleyer , Tallinn);
Färgtry ck av mälningen »Postmästaren i Delft» av Lambert Twent

(Postmuseum, 's-Gravenhage, H olland);
Affischer, nyt ryck av äldre postala förordningar samt kalender (Post-

museum, Frankfurt/Main, Västtyskland);
Fotografier av äldre kartor (Doktor G. Waller, Stockholm);
Brevkarta frän 1882 (Stationsmästare Odort Kruger, Gamleby);
Rekkvitto frän Appelbo 1878 (E . A. H ellman, l itt ala, Finland);
Minnesskrift för postkontoret Almhult (Overkontrollör L. Bjurman,

Malmö) ;
H andkolorerat tryck över »The N ew Post Off ice, St . Mart ins-Le-Grand,

London 1828 (Gilbert Svenson, Stockholm);
H äfte om Kioskbolagets verksamhet i Göteborg, som ombesörjde distri-

bution och budsändning m.m. (Overpostexpeditör Gunvor Ekebergh, Stock-
holm);

Utställningsmontage om postorderrörelsen (Direktör H ugo Josefsson,
Boräs) ;

Tre vykortsalbum (Viking Ahlberg, Täby);
Sovjetryskt julkort (Fru Gerda N audins , Täby);
Försändelse fr ån Maurit ius, frankerat med åtta 5 c Post O ff ice och av-

stämplat Port Louis 15 0kt 1970 (Byrädirektör Sven Carl in, Tyresö);
Fotografier och minnesnål fr ån N ordiska postmötet (Fru Tonny Louise

Torn berg, Göteborg) ;
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Fotografi fr ån invigningen av N ya Posthuset i Stockholm 1903 (Gustaf
Karlströms sterbhus, Gävle);

Brev som befordrats med den Mallenska gängposten, daterat Stockholm
16 sept 1845, Brevomslag från 1821 med enradsstämpel »Grislehamn» fr ån
Lubeck till b o och med stäm peln »Ueber Dännemark » samt

Brev med lösenstämpel 36 öre, frän Köbenhavn via H elsingör till Udde-
valla 31.10 1862 (Postmusei Vänner) ;

Försändelse fr ankerad med 24 öre tjänstefr imärke, avstämplat Burseryd
23.10 1880 (Postmusei Vänner) ;

Ett antal vykort och brevförsändelser (Fru Britt -Marie Ohm, Stock-
holm) .

Leveranser :
Ett antal brev, brevomslag, stämpelavtryck fr ån indragna postanstal ter,

fotografier, blanketter, tidningsurk lipp, tidningsfördelningslista, utländ ska
fr imärken, off iciella julkort, ident itetskort, turbrickor m.m. från olika
postanstalter, säsom Eslöv, J akobsberg, Mora, Stockholm PFA, Vänersborg,
olika avdelningar inom Poststyrelsen, Centralförrådet, Postbanken.

Inköp :
Almanackor fr ån 1720 och 1761;
D iverse flygpostbrev, flagg t ill norsk legationspost, svenska helikop ter-

postförsändelser, expressbrev med militära svarsmärken, kuriosabrev och
»sistadagsbrev»;

Minnespoststämplar, julkort, brevkort, postkort, money order ;
Inkasser ingsbrev med inneliggande Inr ikes inkasseringsförteckning;
Tyska krigsfängeförsändelser, assurerad och valutakontrollerad försän-

delse från Stockholm till Oslo, censurerat fältpostkort frän Visby t ill Tysk-
land, förstadagsbrev, fotografier av äldre post f!ygplan ;

Svenska katastrofförsändelser, ryska brevomslag och kort ;
Förfilatelistiskt brev till Bolzan frän Göteborg 1 augusti 1795, avstimp-

lat SUEDE;
Kvitto på öppen rekommendation, daterat Karlskrona 23.10 1856;
T re äldre brev fr ån Sydamerika ;
Aldre oanvän d a vykort frän Falköping och Stockholm ;
Postkort av läder, frankerade med USA-fr imärken och adreserade till

Gävle;
En samling oanvända julkort ;
N äverbrev ;
Ett 40-tal FDC från Britt iska kolonier ;
Stockholms Post-Tidningar av den 24 sept 1753;
Tre adresskort till paket, avstämp lade Insjön och Finspong, med an-

komststäimpel Skog;
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Landstormsbrev frank erat med 12 + 8 på 24 öre gul och 3 öre lilla riks-
vapnet ;

T re teckningar av Sven Angborn, förestäl lande posta la platser i Borås;
D iverse posthistoriskt material, såsom diligensbiljett er , kartor, kvit ton,

såväl svenskt som utländskt ;
D iverse fotografier av äldre posthus frän landsor tstidningar.

FR AN KO TECKEN SAMLI N GARN A
Sv e n s k a s p e c i a 1s a m I i n g e n

Gåvor :

Ett fr imärke, 24 öre-vapen, stämplat Göteborg 7/4 1871 (Sven Lindgren,
Stockholm).

O riginalteckning, av O lle H jortzberg, till 1916 ärs landstormsfrimärke,
påt ryck på ringtyp (R ickard K lingspor, Stockholm).

16 ä ld re brev, 1 adresskort , 2 st . brevstycken, 1 brevkort och 1 kors-
bandsomslag, fr imärk ta med skill.banc o-, vapenöre- och ringtypsfrimärken
(Postmusei Vänner).

Frimärken : 5 öre ljusgrön. D atum ändrat med bläck frn 10 till 9 juli
1869. 5 öre gulgrön . D atum med bläck 20/8 1874. 12 öre blå, fyrkant stäm-
pel ÄH RE 18 21/ 3 med 61 t illsk rivet med bläck . Brevstycke: 3 öre svart
med 2 TUR -stämplade märken. K uvert med 4 skill.bco, stämplat ASEN 18
27/ 8 56 (fyrkant). R ekbrev med 12 öre vapen i 4 ex. (1 par + 2 enstaka
märken). Brev fr ån Uddevalla t ill Köpenhamn, 12 öre, stämplat 18 6/ 10 69.
T idig avstämp ling med nya nordiska portot. (Postmusei Vänner ).

Ett PS-kort frank erat med 1 par av »Fr imärket 100 är». Pa baksi dan
1 st 4 ski ll.bco-frimärk e stämplat Oskarshamn 9/ 7 1856 (D r. B. Aurell,
Arlöv).

Frimärken : 4 st skill.bco-valörer : 4, 6, 8, 24, 2 st valör 17 och 50 öre
vapentyp , stämplade, 4-st rip 10 öre grön Lejon, tete-beche, ostämpl ade (gi-
varen önskar vara okänd).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser fr ån Poststyrelsens fr imärksavdelning omfatt ande

nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteck ningar, skisser , gra vyrav-
d rag, färgp rover och normalark .

FD C och minnespoststämplade kuvert fr ån P FA.
D essutom har av nyutgivna fr imärken från Frimärksavdelningen under

året överlämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det fall et t fr imärke
utgivits i häfte, 50 st häft en av vardera, för museet s utstäl lningssamlingar .
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Ink öp:
För komplettering av museets huvudsamling har bl.a. inköpts:
17 st äldre brev (ringtypsfrimärken), 1 rekbrev, 30 öre vapen.
1 st ark »Postsparbank en 50 är», 1933, typ I .
Fr imärkshäften : G VI A 10 öre brunt 1954, »Svenska frimärket 100 år»

1955.
H elsaker och frimärken : skill.bco, vapenöre, lejon, ringty p, tjänste m.fl .
Bl.a. 4 st 4 skill.bco, 1 st 8 skill.bco samt 2 st 20 öre liggande lejon.
Postanvisning till Danmark från H essleholm den 4/4 1876, fr ankerad

med ringtypsfr imärken, 9+24 öre, 1 brev till N orge, par 12 öre r ingtyp,
t .14.

Essay till militärbrev, provtryck 12 öre liggande lejon, grålila.

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: Ett minnespoststämplat kuvert »Sundbyberg, Frimärksutställ-
ningen Stadsbiblioteket 12.1.1970» (Fru Barbro Skillinghaug, Sundbyberg).

Sorgekuvert avstämplat med Postmuseums minnespoststämp el »Lenin
1870- 1970» den 1.5.1970 (H ans Kröndström, Enskede).

Minnespoststämplat postkort »Dalarö 14.5.1970 Posten 200 är » (Car l -
Otto Ohm, Stockholm).

Minnespoststämplat postkort »Gävle 5.6.1970 Järnvägsmuseum» (Gilbert
Svenson).

Tre kartor av N ationalföreningens julmärke för år 1969/ 1970 (Svenska
N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjukdomar, Stockholm).

Tio kuvert minnespoststämpl ade »Trelleborg 1970» dat . 15- 19/ 5 1970,
2 st kuvert »Tr elleborg 16.5.70 Sf B:s Riksmöte», 2 st kuvert och 1 st post-
kort »Trelleborg 18.5.70 Trelleborg 1970 , 1 st postkor t »Tr elleborg 1970
18.5.1970 SKAN E Postad Omb ord», 2 st kuvert »Sassnitz 12355-Brief-
marken Ausstellung 1970» dat. 19.5.70, 22.5.70 (S. Ringström, Trelleborg).

En försändelse »Sv. Lufttra fik AB 1920 12.8.1970 med minnespost-
stämpel »Malmö- Warnemiinde- Malmö 50 år Reguljär Flygpost 1920-
1970 12.8.70 (Sven Carlin, Tyresö).

Ett kuvert minnespoststämplat »Musik på fr imärken Beethoven 1770-
1970 24.9.1970, 1 st kuvert »Vär l dspostens D ag 9.10.1970 i Postmuseum» ,
1 st kuvert »Boräs i Postmuseum 12.11- 6.12.1970», 1 st kuvert »Vinter-
sport på fr imärken» 17.12.1970 (Lorent z Bergling, Sundbyberg).
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Ett vykort avstämpl at »Svenska FN -Bat. Cypern 21.10.70» jämt e FN -
stämpel, ej postal, »Svenska FN -Bataljonen Cypern- FN -25 är (Stig Axels-
son, Johanneshov).

D anmark : Danska helgmä rken, ett ark av vardera fr ån åren 1925- 1927,
1945 och 1969, 2 st ark av 1970 års märken jämte 12 st färgavdrag under
tryckningens gång (Robert Pettersson, Bromma).

Finland : FDC och minnespoststämplade kuvert från 1.1.- 28.3.1970
(Lars Lind ström, Mariehamn ).

T re fr imärken (rysk överhet) : 5 pen. stämp l., 8 och 40 pen. (Giva re som
önskar vara okänd).

Island : Ett frimärke »Post frim. 20 Aur» ostämplat, 1 st frimärke »5 kr»
(Givare som önskar vara okänd).

Cuba: Tre FD C »Matias Perez», »Vosjod IL» och »40-ärsminn et av
Lenins död» (Lennart Ohlson, Stockhol m).

Estl and : Ett jubileumsfr imärke, monterat , minnespoststämplat »XXX-
Jähriges J ubiläum der Est.SSR» jämte stäm pelavtryck dat. 17.19.VII .70,
två minnespoststämplade blad »Interna tionale Kongress Fenno-Ugristen in
Tallinn 17.VI II 1970» (Jul. Bleyer, Tallinn).

Etiopien : Komplett samling fr imärken och FDC utgivna under år 1970
jämte broschyrer, tidningsartik lar och fotografier om Etiopiens postverk
och » The Ivan Adler Philatelic Museum» i Addis Abeba (Ivan Adler,
Stockholm).

Fören. Arabrepubliken : Minnesalbum innehållande 98 fr imärken och 3 st
block (Fören. Arabrepubliken genom Utrikesdepartementet i Stockholm).

Indien : Fyra fr imärken »100-ärsdagen av Gandhis födelse» samt 12 st
helsaker »Gandhi» (Jal Cooper, Bombay).

Jugoslavien: Ett helark tidningsmärken frän Ungern med svart förskjutet
pätryck Kroatien, Zumstein 51 (Ernst N athorst-Böös, Stockholm).

Mauritius: Ett vykort fr ankerat med jubileumsfr imärket »Post O ff ice
Building before 1870 stämp lat 15.10.1970 (Sven Carlin, Stockholm).

Storbritannien : Ett minnespoststämplat kuvert »International Philatelic
Exhibit ion Olympia London (Phi lympia 1970)», ett amerikanskt souvenir-
ark »Landing of the P ilgrim s in Decemb er of 1620», Phi lympia 1970 (Gil-
bert Svenson).

Tyskland DBR : Frimärken, stämp lade och ostämplade, FDC, vykort
och fr ankerade försändelser (Ann a Stenfelt, Stockholm).

Tyskland DDR : Minnespoststämplat kuvert »Sassnit z 1 2355 Briefmar-
ken-Ausstellung T relleborg 1970 dat . 19.5.1970 (Sigurd Ringström, Tr elle-
borg).

USA : T vä FDC stämpl ade »Moon Landing 20.7.1969» och »Washington
9.9.1969 . Kuvertet utgivet av Internat ional Ass. of Space Philatelists.
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(Industrial Exhib itions, N ew York). FDC stämplat »Moon Landing 20.7.
1969» och »Washington 9.9.1969», svenskt aerogram (G. Lindm an, Stock-
holm).

FDC utgivna i USA vid rymdflygningar under åren 1969 och 1970
(J. R. Fitz patri ck, Space Craft Covers, H untington, W.Va).

Osterrike : Fyra »Correspondenz-Karte » stämplade (18)71 och (18)76,
et t adresskort med fr imärken stämplade (18)79 (Fr. Schaffer, N acka).

Frimärken, helsaker, FDC och minnespoststämplade försändelser fr ån
postförvaltningarna och postmuseerna i Canada, Indonesien, Ir an, Island,
Folkrepubliken Kina, N orge, Pakistan, Tyskland DBR, Tyskland DDR,
Ungern, Osterr ike samt Cubas Ambassad i Stockholm.

Inköp :
Diverse inköp av fr imärken och helsaker m.m. för komplettering av

museets Europa- och Utom-Europa-samlingar, flygpostsamlingen, FDC och
mi n nespoststämplar, rymdfartssamlingen samt olika utställningssamlingar :

Sverige:
Specialkort till invigningsturen Malmö- Amsterdam- London- Paris-

flyglinjen 1.11.1932, G II A-fr imärke stämplat 1.11.1932 (FDC) och post-
kort fr imärkt med G II A-fr imärke och avstämplat Gustaf Adolfs-dagen
6.11.1932.

Finland :
Flygpostbrev frän Finland t ill Sverige stämplat Stockhol m Lbr 10.5.

1920.
Estland :
T re fr imärken från tyska ockupationen av Estland (Elwa 1941 ).
Spanien :
Ett fr imärke av vardera : 10 Md.E 1868/ 69, »Hi spania» 10 Md.E 1870,

»Amadeus» 5 c 1873, »Amadeus» 20 c, »Siffertyp» 2 CpD 1872/ 73.
Sovjetunionen :
Tysk ockupation i Ryssland 1942 (Pleskau) 1 ark 40 kop, 1 ark 60 kop,

1 ark 40+60 kop, dubbel tandning i övre marginalen. Diverse saknade
frimärken till utställningen »Lenin 100 är » 1970 i Postmuseum.

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

Albumblad Frimärken Block Manko Block Frimärken Block
Europa 472 190 36 110 43 300 79
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Ommont ering ti ll nya albumblad, avsedda för mont erskäp :
Totalt

Albumblad Frimärken Block Manko Block Frimärken Block
Europa 1.739 10.183 50 1.091 47 11.274 97

Museets generalsamling omfatt ade vid årets slut 19.525 albumblad, med
134.165 frimärken och 36 block . P latser hade reserverats för 30.786 fri-
märken och 43 block, som saknats i museets samlingar. H ela antalet fr i-
märken, som monterats eller för vilka plats beret ts, utgör 164.951 samt
97 block.

Följande nya utställningssamlingar har sammanställts:
1. Swedish postage stamps and enti res 1969 (2 st) 130 blad
2. Leksaker på frimärken, 2 blad
3. Böcker som fr imärksbild, 12 blad
4. Förenta N ationerna (N ew York), 79 blad
5. Johann Amos Comen ius (1592 1670), 10 blad
6. Lenin 100 år, 285 blad
7. N ordisk natur och kultur , 124 blad
8. Swedish postage stamps and entires 1970 (2 st) 168 blad

Följande utställningssamlingar har omarb etats och utökats:
N obelpristagare på svenska fr imärken (engelsk text) + 52 blad
UPU-saml ingen, ti llägg 19 blad.

FILATELI STI SKA OCH POSTH ISTORISKA 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 465 arbeten, därav 167 gävor, bytesexemp lar
eller postal a leveranser fördelade sålunda :
monografier 146
allmänna handbö cker 69
kataloger
övriga arbeten
tidskrifter

170
62
18

Därtill komme r 152 auktionskataloger samt 10C tidskri ft särgän g ar.

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 158 arbeten, därav 99 gävor, bytesexemp lar eller postala
leveranser .

Därtill kommer 32 tidskrift sårgångar.
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Grav örerna Ma jv or Franzen och A re W allhorn pa utställ ingen »50 r s f rimär k en ».

In bindning:
Under året har 79 arbeten bundits hos Postverkets Bokbinder i.
Kataloger :
Biblioteket har utgivit 3 numme r av sin stencilerade »Lit teraturför teck-

ning 1970 : 1- 3», som distribuerats ti ll bibliotek, filatelistfö reningar och
enskilda personer inom och utom landet .
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Utställni ng ar:
I anslutning t ill museets utställningar har mont rar med filatelistisk eller

posthistorisk lit teratur anordnats, bl.a. vid utställningarna: »Scouting»,
»Frimärkstryckeriet 50 är», »Musik pa frimä rken», »Världspostens dag»
och »Vintersport ».

I samband med utställningar på en del andra orter har även filatelistisk
litteratur visats.

Vid utgivandet av nya svenska fr imärken har biblioteket dessutom ord-
nat en speciell monter i frimä rksväningen, bl.a.: »H eraldiska mot iv», »N a-
turvärdsäret », »Glimmingehus», »Kina slott ».

Aktuella montage av böcker och fr imärken har anordnats i läsesalen.
Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 1036 personer . Det totala antalet

hemlån var 1630 av vilka 543 utgjorde lån till låntagare på annan ort än
Stockholm. Motsvarande siffror var 1969: 854, 1796 och 797.

Som vanligt har ett stort antal filatelist iska och posthistoriska artiklar
registrerats.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH ETEN

U tställningar i museet :
(1969) 4.12 11.1
22.1 - 15.3

3.4 - 3.5

God Jul Glada Barn
Scout ing
Lenin 100 år

6.5 2 3.8 50 års fr imärken
9.6 1 4.6 Postens Konst förening (vårutställning)

24.9 - 25.10 Musik på fr imärken
9 .10- t v Världspostens dag
2.11- 8.11 Postens Konstförening (höstutstäl lning)

12.11- 6.12 Boräs i Postmuseum
17.12- 7.3 (71) Vintersport på fr imärken

»Scouting» invig des av generalsekreteraren i Svenska Scoutförbundet
Raoul N eveling i närvaro av 143 personer .

»Lenin 100 år» invigdes av bokförläggare Einar »Texas» Ljungberg.
N ärvarande var generald irek tör H örjel, Sovjetunionens ambassadör Viktor
Maltsev med fru, kulturattache Valent in Gerasimov, handelsrep resentanten
Anatoly Ochakovsky m.fl., totalt 226 personer.

»50 års fr imärken» invigdes av generaldirektör N ils H örjel. Per Dahl-
berg blåste posthornssignal och Vansbro's framförde två sångnummer. 202
personer var närvarande.
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A mbassadör Vik tor Maltsev med maka v id inv igningen av »Lenin 100 är».

»Musik på fr imärken» invigdes av professor Seve Ljungman . Konsert-
p ianisten Valentina R ives spelade Beethovens Spöksonat och Appassionata .
160 personer hade infunnit sig.

»Världspostens dag», som avses bli et t ä terkommand e ärligt evenemang,
högt id lighölls för första gången med en utstä llning av fr imärken, som ut -

givits i anslutning t ill världspostkongresser och vid UPU-jubileer. Gi lbert
Svenson redogjorde inför et t antal speciellt inbjudna gäster för föreningens
historia med utgångspunkt från fr imärksutgivningen .

»Boräs i Postmuseum» inv igdes av chefredak tör Tore G . Wärenstam,
Borås, i närvaro av 120 personer.

» Vintersport på fr imärken» invigdes av Sven T umb a. N ärvarande var
160 personer .

T illfä lligt har i anslutning t ill FN :s 25-årsjubileum v isats en specialsam-
ling, t illhörande direk tör Lars Arnell, Stockholm.

» Ak tuellt frimärksland»:
7.1 U SA : Space Cra ft covers »Apollo 10» och »Apollo 11» samt FD C

med anledning av SMS sammanträde i Göteborg.
22 .1 Förenade Arabrepubliken Egyp ten : Brevomslag, på baksidan fr i-

märkt med två scout fr imärken .
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6.2 »Vilket är det vackraste svenska frimärket ?» Tävl ingsbroschyr och
tävlingens fr imärken i original.

3.4 Ryssland-Sovjet : Fyra brev i anslutning till Lenin-utställningen.
5.8 DDR - Tyska demokratiska republiken : FD C, 25-är sminnet av

Potsdamöverenskommelsen.
30.9 England : »Lond on Int ernational Stamp Exhibi tion Philympia».

3.11 Mauritius: Postkort med fr imärke återgivande det första posthuset
och avbildning av 1847 års fr imärke.

10.12 Cook Islands: Julfr imärken på FDC.

Vandringsutstä llning ar:

Postmuseum har iordningställt en utställning för N orrbottens Museum
om Postverkets historia. Den kommer t illsammans med en lärarhandled-
ning att cirkulera i skolor och andra utställningslokaler inom länet under
en t id av t re år.

Museet har också lämnat underlag för utställningen »Frimär k et som
bild» som Riksutstäl lningar har p roducerat för visning på olika platser i
landet under är 1971 och 1972.  Gilbert  Svenson har för utstäl lningskata-
logen skrivit en uppsats om fr imärkets bildmässiga utveckling.

Museet har under året deltagit i följande utställningar :

U tland et:

Paris, Int ernationell bätutstäl lning 9- 19.1: »Svensk sjöfart ».
N ew York, Interpex 70 13- 15.3: Svensk raketpost .
Washington, Smithsonian Institution 17.42 1.6 : Samlingar från Dan-

mark, Finland, Island, N orge och Sverige, samtl iga monterade med texter
av Postmuseum.

N eapel, »Europa 70» 1- 10.5: Svensk kulturhistoria på fr imärken.
Montreal, »Topex 70» 19- 21.6: Svenska N obelpristagare.
Saarbrucken 29.4 3.5: Svensk militärpost från Saar.
Osnabruck 4 11.9: Svenska fr imärken och helsaker 1969.
Montecat ini, »Europa a Montecatini» 11- 18.10: Svenska fr imi rken och

helsaker 1969.
Caracas, »Exfilca 70 27.11- 6.12: Svenska fr imärken och helsaker

1964- 70.
Valett a, Malta, »Malta Phi latelic Exhibit ion 70» 28.12- 9.1.71: Svenska

fr imärken och hel saker 1969.
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Fran utställ ingen »Musik pa f rimärken».

Sverige:
Posthistorisk a utställningar i m useer:

N ordiska Museet, Stockholm (H err H oll mans post bok 1826)
Blekinge museum, K arl skrona (modell av postjakten H iorten)
Falköpings museum
J ärnvägsmuseum, Gävle (deposit ion)
Länsmuseet , K almar
K rist ianstads museum
Malmö museum.
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Filatelistisk a utställningar i m useer:
Osterlens museum, Simri shamn
Landskrona museum, Landsk rona
Värmlands museum, Karlstad.

Posthistorisk a utställ ingar på bibliotek :
Sundbyberg: Julhälsningen
Djursholm: J ulhälsningen
Täby : J ulhälsningen
Uppsala : Julhälsningen
Sundbyberg: Selma Lagerlöf på post, litteratur
U ppsala : Selma Lagerlöf på post
Falun : Selma Lagerlöf på post
Stockholms stadsbibliotek, filialerna Medborgarp latsen, Gubbängen, Väl-

lingby, Skärholmen, H ornsgatan och Farsta : Selma Lagerlöf på post .

Filatelistisk a utställningar på bibliotek :
Tyresö: N ordisk natur och kultur
Sundby berg: »Sunphil»: Forntid pä frimärken, N ordisk natur och kultur,

Blommor på amerikanska fr imärken
Falun : Space craft covers
Luleå: Space craft covers.

Posthistorisk a utställningar pa postanstalter:
A l fta : 100-ärsjubileum
Dalarö : 200 år
Finspång: jubileum
Göteborg 1
Oxelösund
Vinslöv.

Filatelistisk a utställningar på p ostanstalter:
Göteborg 1 : Schacksamlingen
Göteborg 1: Svensk sjöpost, försändelser fr ån Sjp 7
Göteborg 1: Svensk fr imärkstillverkning
Göteborg 1: Forntid på fr imärken
Göteborg 1: Böcker som frimärksbild.

Utställ ingar i ej specif icerade lok aler
Posthistorisk a:

Rättvik, W 70
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Stockholm: S:t Eriksmässan
Göteborg, Dagens H ushåll
Trelleborg, » Trelleborg 70»
Karlstad, Statens Vägverks utställning
Markaryd
Täby, Tibbleskolan.

Filatelistiska:
Malmö: Blommor på fr imärken
K iruna : Space craft covers
Göteborg, Dagens H ushåll : FN -frimärken
Stockholm, Skandiakoncernen : Gutschmidt som fr imärksgravör
Södertälje, Astra : H ur en modern fr imärksemission kom till
Mölndal: Comenius
Boden : Svarta lokalfr imärket 1856
Västervik : Sundstedt, Skilling banco och vapen öre på brev
O lofström: FN -fr imärken
Tiby, propagandautställning: Sundstedt, ringtyp pä brev, Selma Lagerlöf
Stockholm, Svenska H andelsbanken : Samla mot iv
Malmö : J ulfr imärken, Sagor och legender, Barnteckningar på fr imärken.

Utställi ngar i Post-Expo, Göteborg:
Sjöfart på fr imärken
Blommor på frimärken
Frimärkstryckeriet 50 år
Sagor och legender
Musik på fr imärken.

D iverse:
Fotografier av postdiligenser har utlånats till Sveriges Radio för skol-

radioprogram.
En äldre brevlåda har använts vid invigning av turistleden H usbyringen

i Dalarna.
Aldre brevläda har utlänats ti ll Vinslöv-dagarna i Vinslöv.
Paraduniform m.m. utlånades till Torparordens möte i Skanör.
Uniformer och posthorn utläna des till La Cart erie för reklamkort ege

från Lidingö t ill Stockholm.
En postcykel och en postväska utlänades till Sveriges Radio/TV för fil-

men »Söderkäkar».
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Sv cn T um ba inv igd e utställn ingen » Vin tersp o rt p a f rimärk en >.

A llmänt :
T re tav lor , deponerade på D rif tbyrån, Försvarsavdeln ingen, har stulits,
En av de f yra stämpelstansarna t ill Lennholms b revstämp lingsmask in

ha r stulits,
En Ä landskar ta har st ulits fr ån sk ådesamlinga rna .
Byräd irektö r Birger Skerfv ing har t illsammans med rep resent anter för

Secur itas och AB Sv ensk N att vak t inspek terat larm- och säkerhetsanord-

ningarna inom museet .
Svenska Mot iv Samlare, Saml arfö reni ngen Bäl tespännarna och Fr imärks-

fr ämjandet ha r hå llit årsmöte i museet .
Stockholmspensionä rernas F r imärksk lubb har regelbundet sammanträt t

i museet var vid föred rag, f ilm visning och rådgivn ing har ar rangerats.
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Fru J ansson-Lindqvist från Skoldirek tionen har i samarbete med biblio-
tekarie Gunnel J önsson inspelat en int ervju med f öpj J osef Lindell om
brevbäring på 1920-ta let .

Gilbert Svenson int ervjuades den 17.3 för »Sjöbloms blandning » T V 2.
För »Sjöbloms blandning » inspelades den 13.4 ett avsnit t frän Leninut-

stä llningen.
Intendent Sven Carl in intervjuades den 13.7 för R apport i T V 2 om

Mauriti usfri märkena.

TJAN STE RESO R
Gilbert Svenson har företagit tjänsteresor till Karlstad me d anl edning av

N ord iska postkongressen och en fr imärksutställning i samband därmed , t ill
Göteborg för förhandlingar om Post-Expo samt t ill Göteborg och Malmö
vid invign ing av utstä llningar där.

Svenson har v idare företagit en tjänsteresa t ill England för besök på fr i-
mä rksuts tällningen Philympi a och det nya postmuseet i London.

Byräassistent St ig N ilebrant har i samb and med utstäl lningar företagit
resor t ill Karlstad, Göteborg, Borås och K rist ianstad .

Expediti onsförman Ing var Sandberg har företagit resa t ill Karlstad för
nedmontering av utställning.

PUBLI KA T I ON ER
Postmusei ärsbok »Postrytt aren» 1969.
Meddelanden frän Postmu seum 34 : Stil drag hos våra fr ankotecken av

Gilbert Svenson.

DO N AT ION SMEDEL
Förutvarande fonder, med en behållning den 1.1.70 av :

d'O rchi montska fonden 6 903 : 52
Sundsted tska fonden
Fonden för försålda fr imärken
Flygpo stfond en

17 050 : 57
7 998: 40

22 028: 88

Summa k ronor : 53 981: 37
har sammanfört s t ill en ny fond, kallad : postmuseif onden.

Postmuseifonden har t illförts 1 832 : 31 k ronor och har använts för inköp
av

6 st krigsfånge- och censurförsändelser m.m. (545 : - )
10 st andra ä ldre brev och postkort (1 500: - )

samt för dellikvid (3 211: - ) för 17 svenska brev med franker ing ringtyps-
fr imärken, för t illhopa 5 256 : k ronor.
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Fonderna uppgick den 30.6.70 till :
Postmuseifonden 50 557: 68
Paulins donationsmedelsfond 8 521: 29
Gellerstedts donationsmedelsfond 3 018: 52

POSTMUSEI AN SLAG
Av museets särskilda anslag för utökande och vidmakthållande av sam-

lingarna, 35 000 : - k ronor , har under budgetåret 1.7.1969- 30.6.1970 för-
brukats 34 969: 39 kronor .

OMBYGGN AD O CH REPARAT ION
Pägäende arbete med grundundersökning och repara tion av entrepartiet

har pågått under året . N edmontering av pelare och balkong beräknas ske
under vårmånaderna 1971.

Golvbeläggningen i vindsväningen skall bytas ut och bjälklag förstärkas.
Aven detta arbete beräknas komma igäng i börj an av 1971.

Magasinslokalerna vid Göran H älsinges gränd har renoverats och hyres-
satt s som kontorslokaler . De disponeras f n för annat ändamål och maga-
sinsutrymme används under tiden i fastigheten Mäster Samuelsgatan 10.

REKLAM
Varje söndag annonserades museets öppethållande och utställningar i

»Museinyckeln» i Dagens N yheter och Svenska Dagbladet . Aff ischer med
inbjudan till museet har under vår- och höstterminerna utsänts till samtliga
skolor i Storstockholm. De flesta tillfälliga utställningar har dessutom varit
aff ischerade på Storstockholms postanstalter, på bibliotek, i specialaffärer
etc.

OPPETHALLAN DE
Museets skådesamlingar hölls under året öppna för a llmänheten söndagar

kl 13- 16, mändagar fredagar kl 12- 15 och torsdagar dessutom k l 19-
21, samt på lördagar kl 10- 14.

Söndagar var en kassaexpedition öppen för försäljning av fr imärken och
mottagande av vanliga och rekommenderade brev. Fr imärksförsäljningen
uppgick under året till 28 767: 60 kronor .

BESOK
Museet besöktes under året av 31 820 personer mot 26 453 under 1969.

I besöksantalet ingår 131 grupper med 2 696 deltagare. Flertalet grupper
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v isades omkring under ledning av någon av museets tjänstemän. Icke expo-
nerade filatelist iska samlingar m.m. har under året studerats av 6 fi la te-
list iska forskare.

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

Följande föreningar har under året regelbundet sammanträt t i museet :
Föreningen Fr imärkssamlaren, Föreningen Frimärksbytarna, Svenska

Mot iv Samlare (Stockholmsavdelningen), Stockholms Filatelist förening,
Ungdomsgruppen av Stockholms Filatelist -Förening, Samlar föreningen
Bäl tespännarn a och C G T-föreningen.

MUSIKPRO GRAM m.m.
Pianisten Valentina R ives har under året givit 20 konser ter .
Postens Konstförening har visat måleri, skulp tur och grafik i utstä ll-

ningslokalerna den 9- 14.6 och 2- 9.11.
Statens J ärnvägars Konst förening hade sin konstutstä llning där den

7- 10.12.

Stockholm i mars 1971
Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under år 1970
lämnat gåvor till Postmuseum.

(Adressort Stockholm om ej annat angives.)

I van Adler ; Viking Ahlberg; B. A lan Ltd, C roydon, England ; Göran Alm ;
Karl Arvid Andersons stärbhus, H almsta d ; B. Aurell, Arlöv ; Verlag
Austria-P hila telist, Wien, Osterrike; Stig Axelson ; Eric N . Barton, Poole,
Dorset , England ; Josef Basels; Basler-Taube Verlag, Basel, Schweiz ;
U lla Behrens; Gunnel Berglind ; Lorentz Bergling; Lorentz Bjurman,
Malmö; Alexandra Björne, Kar lstad ; Esther Blanck ; J ul. Bleyer, Tallinn,
Estl and ; E . V . Blomberg , Alf a ; I rma Bonnier ; Verl ag R ichard Borek ,
Braunschweig, Västt yskland ; N ils E . Bouveng, Eksjö ; Bundespostmuseum,
Frankfurt am Main, Västtyskland ; Peter Buschman , Eb erbo ck, D DR ; PTT
Canada ; Wilhelm Carlgren ; Sven C arl in ; C . E . Cl aeson, A lmhult ; J al
Cooper, Bombay, Ind ien ; O lle C ronsjö ; Dott . P iero D amilano, Torino,
It alien ; Marjan D anielsk i, Malmö; Yngve D illberg, H almstad ; Edifil S. A .,
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