
RED OGÖRELSE FÖR POSTMU SEUM

ÅR 1971

PO STMU SEIN AMND EN
Ledamöter av postmu seinämnden har varit : byråchef Karl Axel Löfgren

(ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fil d r Marshall
Lagerquist , kans lichef Ake O den, avdelningsd irektör Carl Ott o O hm,
förste intendent Gilber t Svenson (sek reterare) och byrädirektör H arry
Wicksell.

U nder året har hållits t re sammant räden.
N ämn den har behand lat ärend en om museets delta gande i utställni n gar

utomlands. Förslag till art iklar i Post ryt taren 1971 och 1972 godkändes
och förslag framfördes om att Postgirots SO-årsdag ger anledning till en
art ikel i Postry t taren 1974 eller 1975. P lan för utstä lln ingar i Postmuseum
under 1972 godk änd es.

PO STH ISTOR ISKA SAMLI N GARN A
F ö r e m å l s s a m l i n g e n

Gåvor :
K affekanna av vit t porslin med postemblem (Ingvar Sandberg, Ven-

delsö) ; Mössemblem för lantbrevbärare p 1860-talet samt föreni n gsnäl
(Greta W ilner , Bromma) ; Kavaj, väst och uniforms mössa (K . A. J anssons
stä rbhus, Esk ilstuna) ; Sparbössa av p last , modell tysk »Post-Briefkasten»,
6 st glasunderlägg med tyska posta la motiv, 1 st genomsk inlig p lastk ub med
ingjutn a 2 st tyska välgörenhetsfrimärken (Gott fried N ort h, Frankfurt
am Main, Väs- T yskland) ; Skyl t av järn graverad med posthorn , PS och
45, antagligen använd på lösväska (Axel Andersson, Linnebäck, K arl -
skoga) ; P lakett i gips. Skiss beställd av Postbanken av konstnären K arl
H ultst röm (El isabeth H orn, Borgholm) ; Guldme dalj »För nit och redlig-
het», minnesmedalj i silver och miniatyr av denna, slagen t ill Världspost-
föreningens 50-ärsjubileum i Stockholm är 1924, ti lldelade px Siri K.
Äberg-Q uennerstedt (H ertha Gyllengren, f . Äb erg) ; T vä porsl insta llrikar
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Frank ostäm plingsmask in »Francator K ».

Fana som tillhört Sv ensk a Postf örbundet.
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med järnvägs- och tägfärjemotiv (AB Trafikrestaura nger, Stockhol m);
Frank ostämplingsmaskin F rancator K » (P . Persson & Co AB, Malmö) ;
Fanor, 3 st som t illhört Svenska Postförbund et, avd . 1, 35 och 36 i Stock-
holm (Statsanställdas Förbund, Sektion 3. Post-avd, 3001, Stockholm );
K licheer, 19 st »Malmö Lokalpost 1926», makulerade (Gunn ar Benson,
Varberg) ; Bord av björk från är 1922 använt vid postanstalten i Medåker
(Lars-D avid H amrelius, Arboga); Vita hemvävda gardiner ti ll 1850-
talspostkont oret (Ellen Carlsson, Postmu seum) .

Postmuseum har tilldelats medaljer och plakett er för deltagande i fr i-
mä rksutställningarna »Malta Philate lic Exhibi tion 1970» (me dalj, ver-
meil), »Europa 71» i N eapel (plakett, silver), »Europa a Mont ecatini»
i Montecatini , I talien (plakett , vermeil), »POLPH ILEX 71» i London
(medalj, vermeil) och »1971 PRO-PH IL FISAC» i Stockholm (medalj,
vermeil).

Leveranser :
Fran Poststy relsen, Postverkets tryckeri, Cent ral förrädet , Postdirek tio-

nen i Stockholms distrikt, Pkp953 M och postkont oren i Falun, Kalmar,
Karlstad, Landskrona, Stockholm 4, Stockholm 5, Umeå samt Vänersborg
har bl a levererats:
poststationsskåp, boxanläggning, kassaskåp, kassaskrin, sigill, skyltar, k ris-
tidslack, mynträknare, pennf at, bläckho rn, stämplar, läskdabb (som t ill-
hört Bo Bergman), pennformerare, häftapparater, vågar, brevlådor, värde-
päse, postväska, brevbärarkärra, dupliceringsmaskin, checkpotektor, räk -
nemaskin, stämpelmaskin, dokumentlådor m. m.

Inköp :
Minnesfr imärken i guld, 3 st ; Medalj i silver från freden i A transtädt

1706 (postrytt aremotiv ) ; »J ulbrev», lavering av Oscar Keen ; O ljemålning
av O lle Skogman, förestä llande postk ont rollör K A A Petersohn, Göte-
borg; Kart or, 8 st fr ån 1700-talet av de Wit och H omann ; Mässingsljus-
stakar ; Kopia i gips av Rosettestenen från är 195 f. K r.

A r k i v- o c h d o k u m e n t s a m 1i n g e n
Gåvor :

H yllningsadress til l generalpostdirektö r Adolf Wilhelm Roos är 1886
vid Postverkets 250-ärsjubileum (Erik Roos, Stockholm);

Foto jämte historiska uppgifter om den förste poststa tionsföreständaren
i H äggenäs (Anton Litfel dt, Ostersund );

Papperssigill från Peru, stämplat 3.4.1920 (Marjan Danielski, Malmö);
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M edalj i silv er f ran f reden i A ltranstäd t 1706.

Brevomsl ag, vykort , helsaker och aerogram frän Osterrike, Storbri tan-
nien, Tr inidad, Tobago, D ominica och USA. Kop ia av holländskt vykort ,
som skadats vid järnvägsolyckan i Rörvik den 6.9.1954 samt historik
(Friedrich Schaffer, N acka) ;

Illustrerat k uver t stämplat i Malmö år 1839 (Louise von P laten, Malmö) ;
Vykort , kalender och rep roduk tioner med anknytning t ill P TT i H ol-

land (D r Weber, H aag) ;
Inbjudningskort t ill d ir . och fr u Essig-Courvoisiers filmvisn ing och mid-

dag den 19.4.1951 med anledning av schweizisk fr imärksut stä llning i Post-
museum (Teodor J ulin) ;

Brefkor t G V 5 öre grönt (nr 1111) me d akvarell på baksidan (H edvig
Melin, K arlshamn) ;

Postsparbanksbok ut färdad är 1893 (C laes Törnq vist, Ljungbyhed) ;
Vyk ortssamling med motiv från Bohuslän och Göteborg (C arla-Förlaget ,

Lysekil) ;

J ul-, nyärs - och päskkort fr än sekelsk ift et (S ina Svensson, Kar l stad) :
Större samling jul- och nyärskort, vykort , helsaker m.m. (Est rid Linder,

Stockholm) ;

Större samling jul- och nyärskort frän ären 1900- 1930 (Inger Adolfs-
son, Ätvidabe rg) ;

J ul-, nyärs- och päskkor t( Gilbert Svenson) ;
Blanketter och broschyrer fr ån N orge och Schweiz, vykort fr ån olika

länder, pro gram frän B ondetä get» 6.2.1914, fotogr a fier fr än P TT-Mu-
seum i Bern, katalog fr ån utställning i Bern av postpersonalens fr i t ids-
arbeten (Lennart O hlson, Postmuseum) ;
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Konsti tutorial, förordn andehandlingar m. m. som t il lhört stationsmäs-
taren i Delsbo Karl Gunn ar Vallenti n Johansson, f . 1882 (L. G. Johansson,
N orrköp ing) ;

Brevomslag fr ån USA adresserat till H ägersten och tre gånger eftersänt,
sist till Pori i Finland (O lavi Savola, Postmuseum) ;

Folder innehållande 12 st vykort med illustrationer fr ån samlingarna
på Postmuseum i Bern (PTT-Museum, Bern, Schweiz) ;

T idningsurklipp ur Svenska Dagbladet och Stockholms T idningen år
1921, 5 st stencilerade sidor ur Svensk Motortidning är 1921 samt 9 st
fotografier från flyglinjen Stockholm- Reva!, som t rafikerades av Svenska
Lufttrafikbolaget under tiden juli- september 1921 (Karl Lignell, Stock-
holm);

Brevomslag frankostämplat Firenze, I talien, fr ansk reklambroschyr in-
nehällande ungerskt stämplat frimärk e, porto-betalt försändelser m. m.
(Barbro Skillinghaug, Postmuseum);

Postsparbanksbok utfärdad är 1899 i Oregrund (H anna Myra, Johan-
neshov);

Sparkort, Sveriges Postsparbank, med 3 st sparm ärken a 10 öre (Stig
Rydh, Strängnäs);

Fotografier fr ån utställningen av brevlådor i samband med f irandet av
100-ärsminnet av inrättandet av Japans moderna postväsen (Ministry of
Posts and Telecommunications, Tokyo, Japan);

Affisch jämte 15 st av de första vykorten ut givna av Postmuseum i
Lissabon (Correios e Telecomunicacoes de Port ugal, Museu dos CTT,
Lisboa 1, Portugal) ;

Brevomslag fr ån Firenze med ofullständig adress (Marita Ebertz, Sund-
byberg) ;

Brevomslag stämplat K iruna 1.1.1948, den dag Kiruna blev stad (Fred
Svenson, Lule ) ;

Konstitutorial, förordnand ehandlingar, fotografier, som tillhört fpi Jo-
han Edvard Q vist, f. 1872 (Gunnar N ilsson, Eskilstuna);

Inventarieförteckning av är 1893 samt s. k . postk upenyckel (Ol le Rho-
diner, Kil) ;

Färgrepro duktion av karta över »Konungariket Danmark» är 1626,
affisch frän utställningen B alloner og luftpost» under Tivol is 125-ärs-
jubileum 1968 i Köpenhamn, danska t idningsurklipp om postkort m. m.
(Robert Pettersson, Bromma);

Större samling posthistoriska dokument rörande VI I Världspostk on-
gressen i Stockholm 1924, Postverkets 300-ärsjubileum, I .A.T .A.-konfe-
rensen i Stockholm 1936, Postgirot, Postsparbanken och Postklubben
(Gert rud Rosenberg, Bromma) ;
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Kontrakt mellan Kungl. Generalp oststyrelsen och pstf L. J. Andersson
år 1910 jämte inventeringsinstrument och tjänsterapport fr ån Stora Levene
(Karin Johansson, Stora Levene);

H istorik om posten i Levene, fotografier från Lefwene och H jerp äs
stationer , tidningsurklipp, tidningen »Västgöta-Bygden» nr 6/1966 och
1/ 1967, historik om »Flykting 67» i N ossebro, fotografier av poststationer,
postkupe och lantbrevbä rare (Ake Bergmer, N ossebro);

Postsparbank sbok utfärdad år 1884 i Söderhamn (Maria Röst lund , Sö-
derhamn);

Fotografier av postkontoret, personal en och fem postmästare i Eslöv
samt historik fr ån ären 1909 1911 (Alice O lson, Eslöv);

Stor samling amer ikanska och svenska julkort och vykort (E. Jansson,
Stockholm);

UN ICEF-kort , 24 st, utgivna är 1971 ti ll organisationens 25-ärsjubile um
(H usmodersförbund et , Stockholm) ;

Två blad med avt ryck av postkontoret H elsingborgs datumstämplar den
18.12.1914, 20.8.1916 och 24- 25.1.1917 (C laes Svensson, H elsingborg) ;

Fotografi frän 1919- 1921 ärs postku rs 50-ärsjubileum 15.9.1971 i Abo
(H arry Litzen, Uppl ands Väsby);

Minn esplatta, kopia, uppsatt av Sir Francis D rake år 1579 i Californien
(H . W. S. Eriksson, Stockholm);

Konst itutorial, kont rakt, tjänstgöringsbetyg m. m., som tillhört kansli-
biträdet H anna C. Cederquist, f . 1884 (Inga Kärnek ull, Stockholm);

Inlämningsbevis på en försändelse under öppen rekommendation in-
lämnad i H udiksvall den 8.2.1828 och adresserad t ill Stockholm (Curt
H aij, Stockholm);

»H istorik över det postala i H allaryd» (Th ore Brogärdh, Markaryd) ;

Kopparstick »The Post Off ice» av C. W. Sharpe efter en målning av
Fred. Goodall (J. Bleyer, Tallinn, ESSR);

»Förteckning öfver afsän de Fribref från Krono-Länsmans Contoiret i
Gudhems H ärad öfver Kongl. Post Contoiret i Sköfde för är 1852» (H ugo
Sköld, Stenstorp);

l dre handl ingar och böcker som tillhört N . W. Bergman, utgivare av
t idningen »Postmästaren» (Rigmor Troedson, Johanneshov);

Tre postala julbroschyrer från ären 1939, 1941 och 1942 (Fred Arnell,
Stockholm) ;

Svenska och utländska julkort (Sven Carl in) ;
Julkort, handgjort, med pressade blommor samt brevomslag fr ån Stor-

britannien (Astrid Wallerius, Göteborg).
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Leveranser :
Skrivelser , reklamationer m. m. från Malmö 6 under ären 1910- 1928,

4 st pass för sjöpostpersonal på linjen Trelleborg- Sassnitz under första
världsk riget, kartböcker frän Poststyrelsens bibliotek, »Pris- och Räkne-
tabell för Frankotecken», frank oteckensredovisningar frän poststationen
i Medevi under ären 1889 1902 m. m. frän Poststyrelsen, Postdirektionen
i SD, postkont oren i Malmo 6, Motal a, Vänersborg m. fl.

Inköp:
Gammalt brev undertecknat av Oscar I den 10.9.1853, adress om medföljt

mi nnesgäva ti ll generaldirektör Julius J uhlin vid hans avgång fr ån Post-
verket, vykort , julkort, förfilatelistiska brev, 2 st, stämplade Linköp ing
30.8.1826 och 17.10.1838, postala förordningar och taxor från åren 1819-
1846 gällande Schleswig-H olstein och Lauenburg, album innehållande pos-
tala uppgifter, fotografier m. m. gällande posttj änstemän inom släkterna
Petersohn, Elgenstierna, Moberg m. fl., förfliatelistiskt brev stämplat Sö-
derköping 23.4.1842, vykortsalbum innehållande bl. a. fem teckningar av
konstnärinnan Victoria Westberg, fyra kartor över »Jernvägs-, D iligens-,
Post- och Telegraflinier i Sverige» av Albert Amundson och C. E. Dahl-
man, brev daterat 14.3.1797 i Vadstena och adresserat t ill Linköping, två
grafiska blad av konstnären Lasse Söderberg, grafiskt blad av konstnären
O lle Agnell.

FRAN KOTECKEN SAMLIN 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 :
52 st förslagsteckningar ti ll frimä rken utförda av Torsten Schonberg

under 1930- och 1940-talen (Postmusei Vänner).
1 kronobrev fr ån 1849; 1 fr ankokuvert, 12 öre blå, stämp lat Ångbåts-

postexpedit ion nr 18, 26.4 1872; 1 brevomslag med 3 st 12 öre vapentyp
stämplat Stockholm 21.7 1870; 1 helbrev, 24 öre vapentyp, från Malmö
28.7 1870; 1 paketadresskort med 6 och 12 öre ringty p ; 1 fr imärk e, 3 öre
liggande lejon, stämp lat Wemdalen 11.10 1871 (Postu usei Vi nner).

1 kronobrev adresserat till Regementskommissar ien Ad lers, Kumlaby ;
1 kronobrev till Expedit ionen vid Wahlbo Compagnie vid Westgöta Dahls
regement e; 1 helbrev 12 öre vapentyp, från H ernösand 2.7 1872 ; 1 helbrev,
12 öre vapentyp, lokalt inom Stockholm 12.7 1867; 1 lokalbefordrat hel-
brev fr ankerat med 12 öre vapentyp och stämplat Stockholm KK 29.2
1865, 1 helbrev, 6 öre ringtyp, frän Stockholm till Wärmdö; 1 helbrev,
12 öre r ingtyp, från Skellefteå 7.8 1874 till Stockholm; 1 helbrev, 12 öre
ringtyp, stämplat Ängbätspostexpedition 84 15.8 1874 ti ll Stockholm; 1
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militärbrevkort t ill Simrishamn ; 1 censurerat brev från Stockholm t ill
H elsingfors 1917; 1 par 5 öre ringtyp stämp lade i H angö (Postrnusei
Vänner).

, .

.
) , I ·q ¢ # et

2

M.-
,

Brev , stämp lat Biästa d en 28 .2.1856, gJv a f rJn Postmusei Vänn er.

13 helbrev frankerade med 4 skilling banc o : Biästa 28.2 1856, Bollnäs
10.12 1855, Borås 10.9 1856, Gefle 9.9 1855, H vetlanda 2- 4.5 1856,
Lidköping 7.10 1856, Malung 9.11 1857, N ederkalix 2.6 1858, T rosa 28.7
1857, Westervik 31.3 1857, Carlshamn 4.4 1857, H aparanda 25.3 1857
och N orrköp ing 16.8 1856 (Postmu sei Vänn er) .

5 lösenb elagda helbr ev fr ån 1858- 1864 : 1 Rdr 8 öre, 102 öre, 204 öre,
216 öre och 232 öre (Postmusei Vänner).

1 helbrev frankerat med 3 öre liggande lejon sänt fr ån Stockholm 14.11
1869 t ill Göteborg (Postmu sei Vänn ner) .

1 helbrev, 20 öre r ingtyp, fr än Stockholm 16.6 1877 t ill London (Post-
musei Vänner).

1 helbrev fr ankerat me d 3, 4 och 5 öre ringtyp fr n Majorna 6.9 1877
t ill H elsingborg (Postmusei Vänner).

1 helbrev frankerat med 1 par 4 öre ringtyp och 1 st 12 öre r ingtyp
fr ån Ystad 9.1 1879 t ill U leåborg (Postmusei Vänner).

1 helbrev, 12 öre ringtyp, stämp lat »4 Täg» 1873 ; 1 helbrev, visitkort
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frankerat med 5 öre ringtyp samt 5 och 6 öre lösen från Stockholm t ill
Lund ; 1 helbrev från Stockholm t ill Par is med lösenstämpel 10 (Postmu sei
Vänner ).

1 postanvisningsklipp frankerat med 5 och 10 öre Oscar II och stämp lat
Landsk rona 8.8 1894 (Postmästaren, Landsk rona 1).

1 fr imärke 12 öre vapent yp. Den högra pr icken över ö i öre saknas
(givare som önskar vara okänd).

3 ransoneri ngsförsänd elser (Kenneth N yma n, Göteb org).
2 fotograf ier av förebilderna t ill originalteckningarna t ill 10- och 30 ·

öresvalörerna i serien Svenska Flott an 1944 (Er ik Ahlquist , Stockholm) .
1 foto av 5 frankokuvert 15 öre lejontyp 115 X 80 mm, på t ryck 20 öre

saknas. Ett av frankokuverten är ostämp lat de övr iga stämplade 8.6 1962-
14.6 1963 (St ig Wärmling, Gnesta).

Leveranser :

Sedvanliga leveranser fr ån Poststyrelsens fr imärksavdelning omfattande
nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar, sk isser, gravyr-
avdrag, färgprover och normalark .

FD C och minnespoststämplade kuvert från P F A.
D essutom har av nyutkomna fr imärken från Frimärksavdelningen under

året överl ämnats 50 st ostämplade exemplar samt, i det fa ll et t fr imärke
utgivits i hä fte, 50 st häften a v vardera, för museets utstä llningssamlingar .

Inköp :

H el brev : 4 förfilatelistiska brev ; 16 lösenbelagda brev ; 1 brev frankerat
med 24 öre vapent yp fr ån Råda 13.8 1861; 10 öre tjänste på brev t ill ut-
landet ( !); 1 rek-brev frankerat med 27 öre Gustaf V medaljong.

För komplett ering av museets huvudsamling har bl. a . inköp ts:
H elsaker och fr imärken : 144 st, ur ru1le för automatbruk, O scar II 1897

5 öre. R ullen har tillverkats genom att fr imärken ur ark sammanfogats 10
och 10 ; 3 tjänstefr imärken 12 öre, varav 1 makulerats för hand, 1 delvis
för hand och 1 med datumsti mpel Snötorp ; Brevkort »Postmuseum 50 är»
och »Postmu seum 60 år »; D iverse stämp lade svenska fr imärken och hel-
saker.

H äften : 1934 10 öre Lejon typ I I, et t häft e med rättv änd och ett me d
omvänd inhä ft i ng, b da tandade 4 +4 ; 1939 5 öre Ling, två häften med
omvänd inhä ftning, et t tan dat 4 / 4 det and ra 3 / 4 ; 1939 15 6re Linne,
et t hä ft e med rät tvänd inhäft i ng, tandat 4 + 4 ; 1939 10 öre Gustaf V
profil höger typ II , et t häfte med rät tvänd inhäftning, tandat 4 + 4; 1940
5 öre Be1lman, et t häfte med Bellmanshistorik omvänt inhäfta t, tandat
4 + 3 samt et t med postala anv isningar omv änt inhäfta t, tandat 3 / 4.
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G e n e r a l s a m l i n g e n o e h O v r i g a
s a m l i n g a r

Gåvor :
En saml ing »Islands poststämpel 100 är 1971» monterad pä 45 album-

blad. Samlingen innehåller en redogörelse över alla poststämp lar på Island
från danska nummerstämp lar till schweizerstämplar. Exempel pä för fila-
teli samt special- och utländska stämplar. Donationen innehåller fr imärken,
brevstycken och helbrev. Vissa sällsynt a objekt är visade i fotografisk
reprodukt ion. (Arkitekt SAR Folke Löfström, Stockho lm).

Sverige: Minnespoststämp lade specialkuvert : »Kvinnan på fr imärke»
Postmuseum 12.3 1971; »Spar fr imärken» Postmuseum 21.4.71; »Postför-
bindelser Tyskland- Sverige» Postrnuseum 14.5 1971; »Kartor pä fr i-
märken» Postmuseum 24.9 1971; »Forntid på fr imärken» Visby 28.9 1971;
»Värl ds postens D ag» Postmuseum 9 .10 1971; »SMS 10 år» Postmuseum
2.11 1971; »Dag H ammarskjöld 1905- 1961» Postmuseum 15.12 1971
och »Gammaldags Jul» Postmuseum 10.12 1971 (Gösta Fougstedt, Täby) .

2 minnespoststämplade vykort »Svenska militärpost flyget 50 år» (Sten
N orrmo, Luleå).

Försändelser minnespoststämplade »Mälardalsträffen» Torshälla 12.3
1971 och »Fri märksmarknaden i H öto rgscity» Stockholm 9.5 1971 (Gilbert
Svenson).

1 vykort minnespoststämplat »Svenska mästerskapen i skridsko» Ström-
sund 6.2 1971 och 1 vykort minnespoststämp lat »Bellmansdagen» Solna
24.7 1971 (Barbro Skillinghaug, Sundbyberg).

1 brev fr ankerat med et t 4-st rip »Sparbanksrörelsen 1920- 1945 10 öre
och minnespoststämplat »Sparfrimärken» Postmuseum 21.4 1971 (Ingvar
Sandberg, Vendelsö).

1 karta av N at ionalföreningens helgmärken för 1970/ 1971 (Svensb
N ationalföreningen mot H järt - och Lungsjukdomar, Stockholm).

1 postkort minnespoststämplat »Stora Karls6» 14.5 1966 (H aral d Da-
nielsson, Klintehamn).

3 vykort mi nnespoststämplade »Visby ruinspel» 7.7 1971 (Postkontoret,
Visby 1).

1 brev mi nnespoststämplat »Vilhelmina H emby gdsdagarna » 9.7 1971
(S.  0 .  Forsgren, Trollhätt an).

2 brev minnespoststämplade »CGT 20 är» Postmuseum 22.10 1964 resp .
»Svenska helsaker» Postmuseum 30.3 1966 (Gunvor Ekebergh, Stockholm).

ISO svenska lokala fraktmärken, 1 tandat och 1 otand at helark, 1 tan-
dad serie på FDC och 1 otandad ser ie på brev (Jakob von Uexkull, Ska-
nör).
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Barbuda : 1 FDC utgivet 1.2 1969  (Gilbert  Svenson).
Bulgarien : Frimärken : 1 st 4-block »UN ESCO 25 är» (Karl-Gunnar

Lidström, Stockholm).
Canada : 12 FDC utgivna under ären 1963 1967 (Curt H aij, Stock-

holm).
Danmark : 4 FDC utgivna under år 1971, 1 s k ma ximumk ort me d 1

serie sportf r imärken utgivna 14.10 1971 (Sv. Aa. Jensen, True, Brabrand ,
Danmark); Danska helgmärken, 1 ark av vardera fr ån julen 1970 och
1971 (Robert Pettersson, Bromma).

Et iopien : En komplett samling fr imärken och FDC utgivna under å r
1971 samt broschyrer, t idningsart iklar m. m. om Et iopiens postverk och
T he Ivan Adler Philatelic Museum» i Addis Abeba (Ivan Adler Stock-

holm).
FN : 1 FDC utgivet 13.3 1970 (Si g Ni lebrant, H anden) .
Filippinerna: 1 brev som skadats vid en flygbrand i Rom (F. Schaffer,

N acka).
Finland : 2 fr ankerade fraktsedlar (Johan Sand elius, H elsingfors) ; FDC

och minnespoststämplade brev fr ån 1970 och 1971 (Lars W. Lind ström,
Mariehamn, Äland).

D iverse fr imärken utgivna i Frankrike och Belgien (Arbetsmarknads-
styrelsen).

Grönland : 1 FDC utgivet 4.11 1971 (Sv. Aa. Jensen, True, Brabrand,
D anmar k ).

Kina : 2 brevomslag fr ån H arbin 20.9 1923 och 30.8 1923 i ll Karlskoga
(N . E . Rydberg, Lidingö).

Monaco: 1 serie fr imärken » UN ESCO 25 år» (Svenska Unescorädet,
Stockholm).

N orge: 1 minnespoststämplat brev » Frimärkets Dag» Oslo 9.10 1971
(Si g N ilebrant, H anden) .

Peru: 6 »Packet-märken» (Manne Danielski, Malmö).
Polen : 1 kort minnespoststämp lat »Polens Postmuseum 50 är» (Jerzy

Muszunski, Wroclaw, Polen).
Sovjetunionen : 1 block »Lenin 1920 1970» och 2 foton av block med

rymdmotiv (Anatoly Ochakowski, Stockholm); Fr imärken utgivna under
åren 1968- 1971 (Ellen Carlsson, Stockholm) ; 1 FDC 16.4 1971 och 2

brev (Vladimir Boyko, Moskva).
Storbritannien : 3 försändelser minnespoststämp lade »Polphilex-71» Lon-

don 18 och 22 juni 1971 (Polphilex, London).
Tyskland DBR : 1 min nespoststämplat kuvert, La H aye 1- 6 mars 1971

(M. van der Winden, s'Gravenhage, H olland).
USA : 3 FDC utgivna 31.1 1971, 5.2 1971 och 9.2 1971 samt 2 rymd-
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fart sbrev stämplade Kennedy Space Center 30.7 1971 och 7.8 1971 (Carl
Swanson, Washington) ; 15 helsaker (Carl N ilsson, Malmö).

Venezuela : Minnesalbum innehållande 9 etiketter, 180 fr imärken och
1 block utgivna under år 1970 (Finansministeriet, Venezuela).

Osterr ike: 5 FD C utgivna 15.7 1968, 3.7 1970, 11.9 1970 och 6.11 1970
(F. Schaffer, N acka).

Brevmärken till förmån för UN ESCO (Lennart Ohlson, Stockholm).
Minnespoststämplade brev från Schweiz, Tyskland DBR och Frankrike

(Olle Cronsjö, Stockhol m).
1 album med rek-, ass-, express- och luftpostet iketter frän olika länder

(N . E. Rydberg, Lidingö).
Frimärken fr ån Belgien, J ugoslavien, England, N orge, Tjeckoslovakien

och Osterrike att användas som priser i ungdomstävlingen N ostippen (Kurt
Gustavsson, Enskede).

Frimärken fr ån Colombia, Cuba, Filippinerna, Indokina, Mexico, Ni ca-
ragua, Salvador och Shanghai (givare som önskar vara okänd).

Frimärken, helsaker, FD C och minnespoststämp lade försänd elser fr ån
postförvaltningarn a och postmuseerna i Förenade Arabrepublik en Egyp-
ten, Folkrepubliken Kina, Ir an, Pakistan, Ungern och Osterri ke.

Frimärken, block, helsaker och FDC fr ån Australien, Cuba, Frankrike,
It alien, Schweiz, Vatikanstaten, Tyskland DBR, Tyskland DDR, Tjecko-
slovakien och USA (Anna Stenfelt, Stockholm).

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

mu seets Europa- och Utom-Europa-saml ingar , FDC och minnespoststämp-
lar, flygpostsamlingen samt olika utställningssamlingar :
Sverige:

2 st förfalskade 24 skilling banco, stämp lade Uppsala 7.8 1855; 1 vykort
»Barnens Dag 1907» stämplat Skansen 16.6 1963; 1 kongressvykort, flyg-
befordrat, stämp lat Åre 26.7 1924; 1 rekommenderat brev fr ån Malmö 1
13.4 1934 ; 1 FDC, s k maximumkort, stämplat Stockholm Riksdagshuset
10.1 1935; 1 brevkort från H almstad 21.7 1939 med flyg till Frankfurt-
Main Munster Bielefeld ; 1 vykort Torslanda Göteb org med GT-
tomtens helikopter 1954; 1 brev från Göteborg 11.11 1957 med flyg t ill
Liberia ; 1 flerfärgsvykort med Tre Kronors lag i VM i ishockey 1970
minnespoststäimplat Johanneshov 30.3 1970; 1 postkort Oskarshamn 30.6
1954, totala solförmörkelsen ; 1 brev Oskarshamn 100 år 1.5 1956; 1 med-
lemskort Svenska Pansarb ätsförbundet stämplat Stockholm 29.2 1912;
1 brevkort , FD C, minne spoststäm plat Stockholm, Industriutställningen ;
3 brev och 3 kort minnespoststämplade Polska frimärksutställningen 11.11
1968; 1 raketp ostbrev minn espoststämp lat Polcirkeln 4.6 1971; för-
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Förfalsk ad e 24 sk bco, stämplade Upsala 7.8.1855.

sändelser t ill Sjöpostsaml ingen och saml ingen n gbätspost ; 1 f lygpostbrev
stämplat K arlsborg 22.1 1921; 1 flygpostbrev stämplat Falun 11.10 1920 ;
1 raketpostbrev stämp lat raketbasen Kronogård 17.9 196 8; 1 D agens N y-
heter, ext ra flygpostuppl aga, 29.8 1912.

Australien: 101 FD C utgivna under åren 1937- 1969.
Bahawalpur : 1 FDC utgivet 10.10 1949.
Bayern : D iverse provt ryck frän pristä vlan är 1919.
Belgien : 1 fl ygpostbrev Anv ers - Malmo 1.5 1931.
Bhutan : 1 block utgivet 2.3 1966.
Böhmen Mähren : 1 frankerat »Gedenkb latt ».
Ceylon : 1 FD C utgivet 10.12 1943.
D anmark , Finland, Island och N orge: Fr imärken för komplettering a v

samlingen »N ordisk N atur och K ultur ».
D anmark : 6 danska automatf r imärken, nr 138 / 90 i Facitkatalogen.
Estl and : Fr imärken fr ån år 1941, tysk ockupation av Elwa.
Frankrike: 1 förfi la telist iskt bre v.
Förenande Arabrepubliken : Frimärken utgivna 29.11 1960.
Guinea : Frimärken och block utgivna 14.3 1966.
Grekland, 12 st essäer fr ån 1864 ; 1 FD C utgivet 18.4 1966.
Indien : 1 FD C utgivet 12.5 1937; 1 lösenbrev .
Island : 1 block utgivet 9.10 1938.
Israel : 2 FD C utgivna 2.3 1954 och 21.1 1957.
Kenya- U ganda- T anganyika : 1 FD C utg ivet 2.6 1953.

209



Lettland : 1 halv ark Let tland nr 1, 19 .12 1918 tryckt på tysk general-
stabskart a.

Liberia : 2 block utgivna 14.2 1950 och 15.11 1956.
Liechtenstein : 1 Zeppelinkort ; 1 FDC utgivet 30.4 1970.
Malta : 1 FDC ut givet 3.5 1954.
Monaco: 1 FD C utgivet 6.3 1948.
N ederländerna : 4 FDC utgivna 23.8 1954, 16.11 1959, 24.4 1961 och

27.4 1962.
N orfolkön : Frimärken utgivna 9.11 1964.
N orge: Frimärken utgivna 1.7 1957; N ymans p rovtryck 1 st 3 ski ll ing

gul och 1 st 3 skilli ng blå, Oscar I.

N y mans p rov try ck till norska f rimärk en med Oscar I .

N ya Zeeland : 13 FDC utgivna 1936- 1953; Frimä rken utgivna 14.10
1963.

Polen : 1 serie miniatyrark utgivna 27.8 1970.
Panama : 1 block utgivet 22.9 1960.
Papua : 1 FDC utgivet 14.4 1937.
Rumänien : 2 block »Apollo 14» utgivna i mars 1971.
Sovjetunionen : 1 fr imärke utgivet 28.1 1924 : frimärken utg ivna 25.2

1938.
Spanien : 1 förfilatelistiskt brev.
Storbritannien : 2 FDC utgivna 19.7 1965 och 8.10 1965.
Saudi-Arabien : 7 frimärken utgivna 1960.
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Syd-R hodesia : 2 FD C utgivna 12.5 1937 och 8.5 1947.
Sydväst-A frika : 1 FD C utgivet 12.5 1937.
T anger : 1 FD C utgivet 13.5 1937.
Thurn und T axis: 3 fr imär k en, 5 Silbergroschen, med falska stämplar .
Tyskl and : 1 block »Iposta» utgi vet 12.9 1930 samt frimä rken utg ivna

i maj 1921 och 12.10 1942.
Tyskland BRD : 1 sats helsaker med Albrecht D i.irer-motiv 1971.
T ysk land D DR : Frimärken och tjänstefrimärken för komplett er ing av

generalsamlingen.
USA : Frimärken för komplettering av olika utstäl lningssamlingar.
Yemen : Frimärken utgivna 20.7 1962.
Zambia : Frimärken utgivna 18.9 1971, D ag H ammarkjöldmot iv .
Manuskrip t t ill biografisk t lexikon, illustrerat med fr imärken, över per-

sonligheter avbildade på fr imärken, av Fredrik Arsenius.
Europafr imärken utgivna under 1970 (köp av Kanslibyrån frän CEPT).
D iverse helbrev och minnespoststämplade försändelser från Abu D habi,

Afghanistan, Bechuanaland, Bermuda, Brit t iska Guiana, Böhmen, Ceylon ,
D anmark, Egyp ten, F ilippinerna, Finland , Frankrike, Förenade Arab-
republiken, Island, I talien, J apan, K ina, Luxemburg, Li.ibeck, Malta, Me-
melområdet , N icaragua, N orge, N ya Syd-Wales, N ya Zeeland, P alest ina,
Queensland, Rouad, Ryssland, Samoa, Schweiz, Sovjetunione n, Storbr itan -
nien, Swaziland, Syd-Afr ika, Syrien, Tjeckoslovak ien, T rinidad och To-
bago, T yskland, Ungern, USA, Yemen, Zanzibar samt Österrike.

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

A lbumblad Frimärken Block Manko Block Frim.
647 1.538 98 320 27 1.858
658 1.781 140 414 125 2.195

Europa
Afr ika
Amerika
Centralamerika
Asien

66 213
23 80

11
1 39

14 213

2 119

Block
125
265

25
3

1.394 3.612 250 773 168 4.385 418
Ommonteringar t ill nya a lbumblad för monterskåp :

E uropa : 1.516 7.824 83 1.489 23 9.313 106

M useets generalsamling omfatt ade v id årets slut 20.919 albumblad, med
137.777 fr imärken och 300 block . P latser hade reserverats för 31.559 fr i-
märken och 215 block, som saknas i museets samlingar . H ela anta let fr i-
märken, som monterats eller för v ilka p lats berett s, utgör 169.336 samt
515 block .
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Följande nya utställningssamlingar har sammanställts:
1. Swedish postage stamps and entires 1971, 2 samlingar på vardera 111

blad = 222 blad.
2. Kvinnan på frimärke, 277 blad.
3. Kart or på fr imärken, 454 blad.
4. Forntid på fr imärken, 105 blad.
5. Rymdmotiv på frimärken, 75 blad.
6. Kyrkliga mot iv på svenska fr imärken, 55 blad.
7. En samling helsaker till Världspostens dag 1971, 53 blad.

Följande utställningssamlingar har omarbetats eller utökats:
Sparmotiv på fr imärken har kompletterats med 6 blad .
Moderna svenska fr imärken, tysk text, har kompletterats med 41 blad.
I samlingen »Svenska helgmärken» har 30 blad omarbetats.
Ur H arald Sundstedts donation av ringty psbrev har 15 blad monterats.

FI LATELIST ISKA 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 å ret utökats med 483 arbeten, därav 184 gåvor, bytesexemplar
eller postala leveranser fördelade sålunda :

monografier
allmänna handböcker

172
57

kataloger 181
övriga arbeten 56
t idskrifter 17

Därtill kommer 158 auktionskataloger samt 104 tidskrift 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 161 arbeten, därav 93 gävor, bytesexemp lar eller postala
leveranser .

Däri ll kommer 27 tidskri ftsärgängar .
In bindning:

Under året har 83 arbeten bundits hos Postverkets Bokbind eri .
Kataloger :

Biblioteket har utgivit 3 nummer av sin stencilerade »Litteraturförteck-
ning 1971: 1- 3», som distribuerats till bibliotek, fi latelistföreningar och
enskilda personer inom och utom landet .
Utställningar :

I anslutning till museets utställningar har montrar med filatelistisk eller
posthistorisk lit teratur anordn ats, bl a vid utstäl lningarna : »Kvinnan pa
frimärken», »ProPhil», »Kartor och fr imärken» samt »Gammaldags Jul».
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I samband med utställningar på en del andra orter har även f ilatelis-
tisk lit teratur visats.

Vid utgivandet av nya svenska fr imärken har biblioteket dessutom ord-
nat en speciell monter i fr imärksvåningen.

Aktuella montage av böcker och fr imärken har anordnats i läsesalen.
Besök och lån :

Biblioteket har under året besökts av 1053 personer . Det totala antalet
hemlån var 1931 av vilka 1096 utg jorde lån till låntagare på annan ort
än Stockholm. Motsvarande siffror var 1970: 1036 besök, 1630 hemlån
varav 543 till andra or ter.

Et t stort antal filatelist iska och posthistoriska art iklar har registrerats.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH ETEN
Utställningar i museet :

(1970) 17.12- 7.3
12.3 - 25.4
29.4 - 10.5
14.5 - 4.7
16.7 - 19.9
24.9 - 7.11
15.11- 21.11
10.12- 16.1 (1972)

Vintersport på fr imärken
Kvinnan på fr imärken
Postens Konstförening (Vårutställning)
Postförbindelserna Tyskland- Sverige
Pro Phil - Järnvägsmotiv på fr imärken
Kartor och fr imärken
Postens Konstförening (H östutstä llning)
Gammaldags Jul och
Dag H ammarskjöld på fr imärken

Utställningen »Kvinnan på fr imärken» invigdes den 12.3 av int endent
Ber it Larsson i närvaro av 240 personer.

»Postförbindelser Tyskland Sverige» invigdes den 14.5 av Förbunds-
republikens ambassadör A M O bermayer efter presentation av museidirek-
tör Gott fr ied N orth, Frankfurt am Main. 225 personer hade infunnit sig.

Den 16.7 invigdes utställningen P RO -PH IL 71», Järn vägsmotiv pa
frimärken av SJ :s tf generaldirektö r Åke Karsberg. N ärvarande var 381
personer .

Generaldirektör Lars Ojborn i Lantmäter istyrelsen invigde »Kartor och
fr imärken» den 24.9 inför 138 åhörare.

»Gammal dags Jul» inv igdes den 10.12 av Berti l Edvardsson i Jultomten s
skepnad. Samtidigt öppnades en utställning av fr imärken med Dag H am-
marskjöld-mot iv, som ställts t ill förfogande av Gott lieb Schönbächler i
Zurich. Invigningen hade lockat 245 besökande.
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T AR DE HAR KVINNORNA
VILL SE PA FRIMÄRKENA
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Från utställningen , Kvinan pJ f rimärk en, .

Mindre utställningar i Postmuseum:

15.4 - 15.5 »Sparfrimärken» i samarbete med Stockholms Sparbank.
9.10- 9.11 Världspostens Dag Postk ort och helsaker med UPU-text.

»Ak tuellt fri mär k sland »:

20.1 Osterri ke: H elark, operamotiv.
3.3 Storbritannien : Brev skickat fr ån Storbritannien till Sverige via

Frankrike under den brit tiska poststrejken. Stämplat i Frankrike
den 1.3.1971.

11.3 D anmark : H elbrev 25.2.1971 D ansk Kvindesamfund 100 år.
30.4 H aiti : Et t fr imärke utgivet 22.9.68 och et t block utgivet 22.10.58

(President Francois D uvalier död 22.4.71).
14.5 Väst-Tyskland : Fem blad, fr imärken med kommunikat ionsmotiv

med anledning av utställningen »Postförbindelser Tyskland- Sve-
r ge».

6.7 Iran : Fyra blad med fr imärken, 1 :a- 4 :e ser ien, utgivna med anled-
ning av 2500-årsminnet av kejsardömets tillkomst .

24.9 Sverige: Fr imärke med motiv »Postdiligens», utgivningsdag den
28.9.71.
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Gilbert Sv enson v isar »Kartor och f rimärk en » f ör generaldirek tör Lars O jbor
och d rif tdirek tör H elge f äd er.

23.11 N orge: J ulfrimärken med mot iv fr ån norska folksagor, illustrerade
av Erik Werenskiold , ut givna 17.11.71.

10.12 Storbr itannien, Julfr imärken utgivna 13.10.71 med mot iv fr ån glas-
målningar i katedralen i Canterbury.

17.12 Bangladesh : Första fr imärksserien, ut given 29.7.71.
Vandringsutställningar :

U tstä llningen »Svenska Posten» har även under det gångna äret cirku-
lerat i skolor i N orrbott ens län i N or rbottens Museums regi.

Ri ksutställningars vandri ngsutstäl lnin g »Frimärk et som bild» har kon-
tinuerligt visats på olika p latser i land et . Postmuseum har lämnat underlag
för utstä llningen och Gilbert Svenson har skri vit utstäl lningskatalo gen.

M useet har under året deltagit i följande utstä llningar :
U tl andet :

N ew York, » Interpex 71 »: 1970 års svenska fr imärken och helsaker .
N eapel, »Europa»: 1969- 70 års svenska fr imärken och helsaker .
London, »Polphil»: »Slanias fr imärken».
Stade, »Schw edische Woche»: Svenska fr imärken 1920- 71.
Budapest , »BUDAPEST 71»: Sund stedts kl assiska brev .
Berl in, P FA-utstä lln ing : Svensk kultur historia på fr imärken, H amb u r-

ger-brev, Slania-fr imärken.
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Mont ecatini , E URO PA 71»: 1970 års svenska fr imärken och helsaker.
Malta, Malta Philatelic Exhibit ion : Svenska julfr imärken 1971, Svenska

minnesfr imärken 1970- 71.
Sver ige

Utställningar i POST-EX PO, Göteborg:
Musik på fr imärken
M yntutstä llni n g
Konst på fr imärken
Ängbätspost
M itt hem (Postba nken)
Göte borgsstimplar
Kvinnan pa frimärken
Fr imärken berätt ar
U N ESCO
Scout ing på fr imärken
N obelpr istagare genom tiderna.

Posthistoris ka utställ ingar pd museer:
Borås Museum : Posten i Borås
Visby, Gotl ands Fornsal
Arboga Museum: Arboga i Posten
O stersund, Länsmuseet: Fältpost .

Filatelistiska utsti ll ingar pd museer:
Borås Museum : Posten i Borås
Visby, Gotlands Fornsal: Fornt id på fr imärken
Arboga Museum : Arboga i Posten
O rebro Läns Museum : Folkets Musik .

Posthistorisk a utställ ingar på bibliotek :
Finspång
Arboga
Västerhan inge.

Filatelistiska utställ ingar pa bibliotek :
An derstorp : P ar isför falskningar och Selma Lagerlöfs brev
Munkebäck : Göteborgsbrev
Finspång : Förfilateli, helsaker, Mynt på fr imärken
H anden : J ulhälsningen
Jordbro: R ymden
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Västerhaninge: Sagor på fr imärken
Märsta : J ulhälsningen
Malmö : Frimärksutensilier och lit teratur .

Posthistoriska utställningar på postanstalter:
Alvesta
Solna 1
Eslöv
Stockholm 9 (3 utstäl lning ar).

Filatelistiska utställningar på postanstalter:
Göteborg 1 (4 utstä llningar)
Stockholm 9 (3 utställningar).

Torshälla :
Västerås:
Stockholm :

Utställningar i ej specif icerade lokaler:
Göteborg: »Sagor och legender» har visats på utställningen

»Kul pi post»
»Världspostkon gresser»
»Välgörenhetsfrimä rken»
P ostverkets histor ia pä frimärken» i Postskolans

aula
P iteä:
Stockholm :
Malmö :

»Piteä 350 är»
»Stockholms centralstatio n 100 år»
»Slani a-frimärken» Postens K amratklubb
»Scouting .

Depositioner under aret:
K ronhusbodarna, Göteborg
Personalrestaurangen, Göteborg 1
Kopparbergs H embygdsmuseum
Almhult
H jo Museum
Göteborg 53.

Posthistoriska föremål har utlånats till:
Mellerud, postexped itionen
Arboga, postkontoret
Sandv iken 1
K il, postexped it ionen
Gävle 1
Borås 2
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N K, Göteborg
Frimärks-N etto, H elsingborg
Stockholms-Gillet, Stockholm
Visby
Färjestaden
Falsterbo.

Filatelistisk t material har utlånats till :
Gävle 1 (Flygplatsinvigning ): Fly gpost
Vänersborg: Fart yg på frimärken
Falköping: Stämplade fr imärken från Falköping, Skara, Skövde
Västerås: Kyrkliga mot iv på fr imärken.

Utställningsra mar:
De utställningsramar, som Poststy relsen anskaffat för utl åning till fila-

telistföreningar m fl har under hösten fördelats på sju depåer, en för varje
postd istrikt. U tläningen sker i regel genom postdirektionernas kundtjänst-
avdelningar, men i Stockholms distrikt är depån förlagd till Postmuseum.
Därifrån har utl åning skett till :

Lidingö
Enköping
H anden
Märsta
Västerhaninge
Jordbro
Uppsala
Skandia, Stockholm
SJ-skolan, Stockholm

Stämpelf orsk ningen
Den under hösten 1970 päbörjade stämp elforskni ngen har fort satt under

1971. Upprop i Fi late li cirk ul är och filatelist iska t idskrift er har resulterat
i att ca 30.000 försändelser ställts till förfogande för granskning. Bland
dessa har en hel del varit av stort intresse och flera helt unika stämpel-
typer har påträffats. Resultaten kommer i sinom tid att publiceras.

Forskningen har utförts av Karl-Erik Stenberg och det administ rativa
arbetet med forskningen har handlagts av Stig N ilebrant .

Allmänt :
Den 12.1 ordnade postkontoret Stockholm 9 företagsafton i museet .

By r ädirektör Carli n berättade om museets verksamhet och visade sam-
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lingarna. Barbro Skillinghaug hade ordnat för täring och visade filmerna
»Visst kan Du sälja» och »En av dem är jag .

Aldre tryckp läta r för fr imärksframställnin g flytt ades frän ett valv i
bottenvåningen till särskilt iordningställt utrymme i källaren.

Sven Carlin intervjuades av redakt ör Sven Sjöberg för programmet
»Vardags» i P l den 18.2 och P3 den 19.2.71.

Den 20.2 konstaterades inbrott i monter 8 i avdelningen »Brevet 6000
år» varvid två brev (förfi late li Bjästa 11.8.1839 och 4 sk bco Stockholm
27.11.1855) hade stulits.

Den 25.3 stals et t posthorn fr ån väggen i rum 17.
Den 25.8 besöktes museet av Mr Reidar N orby fr ån Smithsonian Insti-

tution i Washington som berät tade om och visade färgbilder fr ån utställ-
ningen »Stamps and Posts of Scandinavia» som de nordiska länderna del-
tog i under våren och sommaren 1970. U tställningen har sammanställts
av Postmuseum. Den besöktes av ca 2 milj. personer . :

Den 2.11 höll Stockholms Motivsamlarklubb (ingäende i SMS) samman -
komst i Postmuseum varvid specialstämpel användes med anledning av
10-ärsjubileet .

Den 15.12 användes en specialstämpel med anledning av en utställning
om Dag H ammarskjöld .

TJAN STERESOR

Gilbert Svenson företog den 30.8- 13.9 resa till Budapest med anledning
av internationella fr imärksutställningen där.

Gunnel Jönsson har den 20- 28.10 företagit tjänsteresa för studium av
Filatelistiska Biblioteket i Munchen och Postmuseum i Frankfurt am Main.

Den 12- 17.1 besökte Stig N ilebrant Borås med anledning av en ut-
ställning som Postmuseum ordnat där.

Gilbert Svenson höll den 12.3 föredrag om Postmuseum i Torshälla
i samband med Mälardalsträff en.

Gilbert Svenson besökte Almhult den 20.4.
Sven Carl in och Stig N ilebrant informerade vid et t besök i Arboga den

3.8 om planerna för utställningen »Arb oga i Posten».
Stig N ilebrant ordnade den 26- 29.9 en utställning i Visby.
Ingvar Sandberg nedmonterade den 10- 12.10 utställningsmateriel

Visby.
Stig N ilebrant och Ingvar Sandberg monterade den 2- 5.11 utställ-

ningsmateriel i Arboga.
Gilbert Svenson, Sven Carlin och Stig N ilebrant besökte den 7.11 Ar-

boga v id invigning av utställningen.
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Stig N ilebrant besökte den 20- 22.11 Göteborg med anledning av olika
utställningar m. m.

Stig N ilebrant och Ingvar Sandberg nedmonterade den 28- 29.11 ut-
ställni ngsmateriel i Arboga .

PUBLI KA TI ON ER
Postmusei ärsbok »Postrytta ren» 1970.
Frimärket som bild, utställningskatalog samarbete med Rik sutstä ll-

nmngar .

DON ATION SMEDEL
Postmuseifonden uppgick den 31.12.1971 till 55.245: 98
Paulins donationsmedelsfond » » 9.469: 71
Gellerstedts donationsmedelsfond har under året använts för inköp av :

2 st sk bco, förfalskningar, stämplade Uppsala 7.8.1855 1. 000: -
N ordiska fr imärken för komplett ering av Gellerstedts samling 750:
N ordiska frimärken och helsaker 900 :
Tvä helbrev, sk bco med 4-kantstämp el 550: -

3.200 :

Fonden har därefter avslutats varvid restbeloppet tillfört s Postmusei-
fonden.

Postmuseifonden har utökats med 27.635: kronor och använts för
inköp :

12 st luftpost försändelser 960 : - -
N io brev frankerade med 4 sk bco 3.150: -
18 st brev 1818- 1868 6.000 :
8 st 1700-talskart or, inr amade
3 st fr imärken, 86 brev, bätpostsamling m. m.

2.125: -
2.325: -

14.560:

I det belopp som till förts fonden ingår en donation på 20.000: kronor
som Stift elsen J ubileumspostflygningen för museets räkning överl ämnade
t ill generaldirektör N ils H örjel den 22.6. Beloppet utgjorde intäkter på
försäljning av minnesaerogram från jubileumsflygningen ti ll Warnemunde
den 12.8.1970.

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

lingarna, 50.000: - kronor, har under budgetåret 1.7.1970- 30.6.1971
förbrukats 49.764: 18 kronor.
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OMBYGGN AD OCH REPARATION
Förstärkning av bjälklag i vindsvåningen har slut förts. Däremot har

planerade arbeten i källarvåningen och med entrepart iet inte kunnat
påbörjas.

Efter brandinspektion har föresk rivits att nödutgång åt Munkbrogatan
skall öppnas. Arbetet härmed har påbörjats.
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Postm 11Seums f asad under p/ig/iende arbete m ed en t ren .

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 höstterminerna utsänts till samtl iga
skolor i Stor-Stockholm och delvis inom ett större område. De flesta till-
fälliga utställningar har dessutom varit a ffischerade på Storstockholms
postanstalter, på bibliotek, i specialaffärer etc.

Barn under 15 år åk te den 13.6 gratis i målsmans sällskap på SL:s samt-
liga linjer. Samordnad reklam för museibesök gjordes av flert alet museer
i Stockholm.
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Vid en »Aktivitetskväl l» som ordna ts a v TBV den 9.9 lämn a de Barbro
Skillinghaug och Carl -Filip Borgh från Fr imärksfrämjandet in formationer
om Postmuseum och om den fr imärkskurs, som TBV senare påbörjade i
Postmuseum.

O PPETH ÄLLAN DE
M useets skådesamlingar hölls under året öppna för a llmänheten sön -

dagar k l 13- 16, måndagar- fredagar k l 12- 15 och torsdagar dessutom
kl 19 21, sam t på lördagar k l 10- 14.

Söndagar var en kassaexpedit ion öppen för försäljning av fr imärken och
mott agande av vanliga och rekommenderade brev. Frimärksförsä ljningen
uppgick under året t ill 52.260 : - kronor.

Från sammank omst med Stock holmspensionärernas Frimärk sk lubb.
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BESOK
M useet besöktes under året av 39 932 personer mot 31.820 under 1970.

I besöksantalet ingår 183 grupper med 3723 delt agare. Flerta let grupper
visades omkr ing under ledning av någon av museets tjänstemän och fi lm
visades. Icke exponerade fi latelist iska samlingar m. m. har under året
studerats av 4 fi late listiska forskare.

Ti vlingen »N ostippen» har anordnats pa söndagar och und er vint e r-
sportlovet alla dagar.

Följande föreningar har under året regelbundet sammanträt t i museet :
Föreningen Frimärkssamlarna, Föreningen Fri märksbyta rna (vären),

Svenska Motiv Samlare (Stockholmsavdelni n gen), Un gdomsgr uppen av
Stockholms Filate list-Förening, Samlarföreningen Bältespinnarna och
CGT-föreningen (vären ).

Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har regelbundet sammanträt t
i museet varvid någon form a v informat ion, föred rag eller filmvisning
ingätt i p rogram met .

TBV har under hösten anordnat en kurs i f ila teli och en annan i numis-
matik i museet .

Genom förmedling av Selected European T ravel besöktes museet den
11.8 av 40 amerikanska posttji nstemän . Museet visades av Barbro Sk ill ing-
haug som också utverkade att besökarna fick t illfä lle att studera post-
kontoret Stockholm 2.

C ivilingenjör Curt H aij visade den 22 .10 lösenbrev för med lemmar i

SSPD .

MUSIKPRO GRAM m. m.
P ianisten Valentina R ives har under året giv it 18 konserter.
»Liten kvällsmusik aPostmuseum » anordnades den 18.3 av Stockholms

kommunala musikskola .
Elever och lärare fr ån Innerstadens musikskolor gav konsert er i museet

den 4.5, 25.11 och 30.11.
En p ianoafton arrangerades den 30.9 då Barbro D ahlman spelade svensk

pianomusik .
Postens Konstförening har visat måleri, skulp tur och grafik i utställ-

ningslokalerna den 3 10.5 och 15- 21.11.
Statens J ärnvägars Konstförening hade sin konstutstä llning där den

242 8.11.

Stockholm i mars 1972

Gilbert Sv enson
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