
REDOGÖRELSE FÖR PO STMUSEUM

AR 1972

POSTMUSEIN AMNDEN
Ledamöter av postmuseinämnden har varit : byråchef Karl Axel Löfgren

(ordförande), advokat Sten H ultbom, förste intendent fil dr Marshall La-
gerquist, kanslichef k e Oden, avdelningsdirektör Carl Ott o Ohm, förste
intendent Gilbert Svenson (sekreterare) och byrädirektör H arry Wicksell.

Under året har hållits två sammanträden.
N ämnden har behandlat ärenden om museets deltagande i utställningar

utomlands. Förslag till art iklar i Postryttaren 1972 och senare godkändes.
Plan för utställningar i Postmuseum under åren 1973 och 1974 godkändes.

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

Gåvor :
Fem uniformsknappar, vilka tillhört öpj Johan Waldemar Andersson

f. 1888 (Gunvor Rosenqvist, Farsta); Uni formstecken, 2 st, samt foto i
ram som tillhört bbf Ivar Mauritz Sterner f. 1888 (H enning Sterner, Vä-
nersborg); N äsduk med postala motiv utdelad till deltagarna i AITM-
kongressen i Luzern 1972 (Gilbert Svenson); Un iformsrock som tillhört
öpj Gustaf Larsson, järn vägsposten N N D, f. 1903 (G. Larssons sterbhus,
Ostersund); Päsbrickor av trä, en från Lister Mjällby, en från sträckan
Milano- Trelleborg, påsbrickor av papp använda på sträckan Amster-
dam- Sassnitz- Trelleborg 4- 6 januari 1916 (Lorentz Bjurman, Malmö
1); Tinta d kopia av kart a från år 1696 över Lilla Söö, Bräbor gs Lähn,
Lösings H är :d och Furingsta Sockn (Anders Gullberg, Alvsjö); Portr ätt i
olja av f. d. postdirektören i Mellersta Distriktet Axel Mauritz Landström
(Fru Landström, Karlskoga); »Karta öfver Wartofta Fogderie» upprättad
enl. K. Befdes Ordres den 4 okt . 1873. N är ett postmuseum inrättas i Gö-
teborg skall kartan överlämnas dit (H ans Kjellgren, Göteborg); Brosch
gjord av uniformsknappar, Posttjänstemännens Förenings emblem, post-
historisk litteratur, fotografier (Greta Martin, Stockholm); Inramat foto-
grafi av ett ängfarty g tillhörigt R oyal Mail Service Union Castle Line
to South Africa» (H ans Boquist, Saltsjö-Boo); Uniformsknappar til l uni-
form för bildiligensförare (Birger Ström, Lycksele); Toledovärja, att an-
vändas för utlåning tillsammans med replik av paraduniform (Sven Car-
lin); Frimärksfastsätt are av äldre typ (H ugo Gustafsson, Stockholm);
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Tintad karta (f aksimil) f rän r 1696 öv er Lilla Söö. Gäva frän A nders Gullberg.

Uniformsmössa som tillhört bbf Kn ut Bernhard Arvid Brandt f. 1894
(H elga Brandt, Skärholmen); Perforeringsmaskin (Västra Aros Tryckeri
AB, Västerås).

Postmuseum har tilldelats medaljer och plaketter för deltagande i fri-
märksutställningarna »Knallestampen- Knallerundan» i Borås (plakett,
brons), »Copex' 72» Indien (medalj, förgylld, och diplom i siden), »Europa
72» i N eapel (plakett, silver), »Vatex 72 30 år» i Malmö (medalj, vermeil),
»Malta Philatelic Exhibition-1971» i Valetta (medalj, vermeil) , »Phila-
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Mik 1972» i Danmark (plakett), »Belgica 72» i Bryssel (plakett, brons),
»Kallsta 72» i Karlstad (medalj, vermeil), »Europa a Monte catini 1972»
i It alien (plakett).

Leveranser :
Från Poststyrelsen CPR, DFF, Postbanken, Centr alförrädet, Postverkets

Frimärkstryckeri, postkontoren i Falköping, H elsingborg, Kalmar, Karls-
krona, N orrtälje och Vänersborg har bl. a. levererats:

förstoringsglas i fickformat med postemblem, ölsejdel m. m. som använts
vid taklagsfesten för kvarteret Blämannen är 1971, häftesmaskin, pri g-
lingsmaskin, taffelvågar som använts vid de indragna poststationerna i
Olands-Skogsby och Kallinge 17, kassaskåp, möbler, kassalådor, vågar,
stämplar, päsbrickor m. m. som använts vid den indragna poststationen
i Oxnered, skylt som använts vid den förenade post- och järnvägsstationen
i Kinnarp, viktställ, stämpel med texten »FRAN DAN MARK», brevläda
för fältposten, stämpellådor, pennformeringsmaskiner, regnkrage och regn-
rock, saxar, stillädor, datumstilar, stålpennor, bläckhorn, benläder och
uniform för diligenspersonal, hydrokopter.

Inköp :
Bordslampa av hamrad koppar ; Brevväskor, kopior, frän 30-äriga kri-

get (originalen i Bundespostmuseum, Frankfurt am Main); Tint ade kopior
av kartor, 27 st, originalen i Lantmäteristyrelsen; Originalgraverade kart -
blad, 30 st, ur Stielers Schul-Atl as, 1850-talet ; Post- och järnvägskarta
över Sverige tryckt år 1972; Kinesisk postal handling med avtryck av
datumstämplar från kinesiska postanstalter. Inramad ; Minnesmedalj i brons
över FN :s miljövärdskonferens i Stockholm 1972; Jub ileumsmynt i silver
till H M Konungens 90-ärsdag den 11 november 1972; Presentkartongen
»Konungens kinesiska samling», innehållande 20 st tändsticksaskar med
10 olika motiv av föremål i samlingen, återgivna i färgtryck och med
beskrivande text ; Minnesmedalj i brons H M Kung Gustaf VI Adolf 90 år ;
Dricksglas från invigningen av posthuset vid Vasagatan år 1903.

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 :
Postkort frän Unnaryd stämplat vid 100-ärsjubileum den 3 januari 1972

och Röstänga 5/4 1972 (Folke Reinhold son, pdir SD, Malmö);
Vykort frän 1900- 1911, ps-kort frän 1885, nyärskort frän 1906,

danska postblanketter och broschyrer, brevomslag från prinsessan Mar-
garethe av Danmark år 1952, vykort frän flygtävling i Stockholm 1910,
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brevförsändelse avsänd av H ans Lagerlöf den 5 januari 1944 frän USA
befordrad med flygpost via England där brevet censurerats, tidningsur-
klipp (Lennart Ohlson, Postmuseum);

Större samling gratulatio ns-, jul- och nyärskort, päskkort samt andra
illustrerade kort från sekelskiftet och t idigare, 7 Jenny N yströmkort frän
omkring är 1898 med sagomotiv (Inga Bergman, Göteborg);

En samling jul- och nyärskort (Personalen vid Johannes fritidshem,
Stockholm) ;

Vykort över den förenade post- och järnvägsstat ionen i Märserum om-
kring är 1905 (Äke H öög, Johanneshov) ;

Konsti tutorial, betyg, pensionsbrev, skrifter från Världspostkongressen
i Stockholm 1924 och Postsparbankens 50-årsjubileum, m. m. vilka tillhört
överposti ljonen Johan Waldemar Andersson f . 1888 (Gunvor Rosenqvist,
Farsta);

Brevomslag, svarslösenförsändelser, lösenförsändelser, frimärken, vykort ,
julkort svenska och utländska (Barbro Skillinghaug, Postmuseum);

Konstitutorial, värnpl ikt sbok, avskrift av skrivelse som tillhört 666 Ivar
Mauritz Sterner, f . 1888 (H enning Sterner, Vänersborg);

Brevomslag frän Storbritan nien (Margareta Akerman-Wigardt, Stock-
holm);

Större samling jul- och nyärskort, fotografier av post!okaler och perso-
nal i Storvik, Solna, Stockholm 6 m. fl . samt fotografier från Stockholms
sektion av Posttjänstemännens Förenings 60-ärsjubileum 1961, vykort från
Sverige, Danmark, Finland, Italien m. fl . länder (H arr y Litzen, Upplands
Väsby);

Posthornssignaler, vägledning för besökande i »Verkehrshaus der
Schweiz, Luzern», paketadresskort frankerat med äldre frimärken ä säväl
fram- som baksida och avstämplat H anden 17/3 1972, sorgebrev, påsk-
kort, folder innehållande historik och 13 st bilder visande postbudens
uniformer i Schweiz under 1400- 1600-talen (Gilbert Svenson);

Qvitto ä inlemnad rekommenderad försändelse och Qvitto ä inbetald
postanvisning, båda avstämplade Gillberga 1896 (Bertil Johansson, Säffle);

Fotografi över tågurspåringen söder om Forsmo år 1954 (Lars Molin,
H ärnösand 1) ;

Stor samling jul-, nyärs- och gratulationskort, vykort, samt ett radio-
letter från är 1917 (Estrid Linder, Stockholm);

Julkort frän 1890- och 1920-talen (Isabella Liedzen, Boräs);
H andlingar från ären 19011 903 med förslag om tillverkning av fri-

märkshäften samt användning av tjänstefrimärken för frankering av för-
sändelser t ill utlandet, skrivelse frän Sip 141 daterad 7/ 1 1916 till Post-
direktionen i SD (K L Bjurman, Malmö);
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Qvitto å inlemnad rekommenderad försändelse från Stöllet t ill Stock-
holm år 1904 (H err Olausson, Rinkabyholm);

Vykort med olika motiv från Tranås (Robert Magnusson, Tranås);
Inlämningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser,

postanvisningskvitt o, kvittensbok samt äldre blanketter (Lilly Arrhenius,
Stockholm);

Tidningsurklipp ur »Scientific American» 10/ 8 1872 där man beskriver
en liten cylinder lämplig för förvaring av fr imärken (H arold Zettersten,
Tb y);

»Befäl och manskap å Gps' I I 1924- 1925» mer eller mindre karikerade
av Wilhelm Wijk, »Åtwarning till Påst-Förarne i Sverige och Finland»
daterad Stockholm den 30 dee. 1763, undertecknad av M. Benzelstierna
(Sten Thunvik, Stockholm);

Postsparbanksbok utfärdad den 8 januari 1935 av fältpostmästare Sven-
mark, Svenska Bataljonen SAAR (Wilhelm Reuterswärd, Stockholm);

Fastebrev och protokoll från åren 1751- 1807 gällande Blåmannen 45,
46 och 48 (Robert Pettersson, Bromma);

Ärskort nr 25 är 1895 för ledamoten i »Sällskapet för befrämjandet af
ett Postvärdeteckenmuseum i Stockholm», H err Claes Olrog samt ett
kvitto och en kallelse från Frimärkssamlare-Föreningen i Stockholm (Frank
Olrog, Bromma);

Inlämningsbevis från Gräfsnäs, Stenstorp, Dala, Broddetorp och Skövde
från åren 1852- 1903, Statstämplar och stämpelbelagda protokoll från
1800-talet samt en samling »Chart a sigillata» frän början av 1800-talet
(H ugo Sköld, Stenstorp);

Fotografier på postmästare i Arboga och fotografier av trähästen på
Arboga postkontor (Lennart Ljungstedt, Arboga) ;

Större samling finska brev (Lars W Lind ström , Mariehamn, Äland);
Porträtt av postmästare Axel Konrad Moreus, Orsa, samt fem fotografier

(Karin Ehlin, Insjön);
Qvitto å inlemnad rekommenderad försändelse från Liden till Köpen-

hamn år 1884 (Gunnar Gegermo, Stockholm);
Akti ebrev i »Sveriges luftpostlinie aktiebolag» daterat Stockholm den

27 april 1923 (Carl-Axel Sandberg, Stockholm);
Fotografi föreställande den första postbilen i Örebro (K G E Lundgrens

sterbhus, Orebro);
Fotografier frän Orslösa poststation tagna under ären 1910- 1940, foto-

grafi av poststationen Stora Levene år 1904, porträtt av lantbrevbärare
Jonas Lith f. 1843 samt historik om denne berättad av hans dotter Maria
(Åke Bergmer, N ossebro);
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Stor samling svenska och utländska äldre vykort, julkort och almanac-
kor, tidskrifterna »Julstämning» 1948- 1952 och »Life» 1951 (Dagmar
H agström-] ansson, Stockholm);

Vykort med motiv från Postmuseum och pätr yckt reklam för ARE Di-
rektreklam (ARE Direktreklam, Johanneshov);

Jul- och nyårskort (Fam. Gustafsson, Stockholm);
Fotografi av fpj-kurs 1927, Tidningen PS från åren 1946- 1952 (Anna-

Britt H ammarstedt, Kalmar) ;
Konstitutorial och fotografier som tillhört Albin Gustaf Pettersson f.

1872 (Gertrud Petterssons sterbhus, H ägersten);
Tidningsurklipp, Trelleborgs Allehanda 26/4 1972 artikel med anledning

av Trelleborg- Sassnitzledens 75-årsjubileum, fotostat av nothäfte »Om-
bord på Rex» hambo-polka för piano av Maria E. Stendahl (Göte Svens-
son, Trelleborg);

Omslagsbild till PS 16/ 1971 frän årets postmästerskap i skytte (Gösta
Sundholm, Stockholm);

»Jul 1903» 16:de årg. utgiven av Konstnärsklubben (Johan Johansson,
H anden);

6 postkort frän I. Världskriget, avsända från Deventer är 1918 av en i
N ederländerna internerad officer, kuvert och postkort frän Amersfoort
och Welhenraedt (Svea Sandberg och Linnea Löfgren, Stockholm);

18 st posthistoriska objekt, bl. a. kvit to ä inlämnad rekommenderad
försändelse stämplat Lidköping 10/ 10 1890, brevkort och frankokuvert
från 1895 och 1899, brevkort stämplat 8/5 1912 med reklamtext för Bal-
tiska Ut ställningen i Malmö 1914, sorgebrev och vykort med äldre motiv
och intressanta stämplar, samt ett danskt brevkort avsänt av Svenska Be-
skickningen i Köpenhamn den 13 januari 1941 (Lennart H olmbergh,
Malmö);

Vykort med sistadagsstämplar frän postkupeerna 53 A och 102 den 27
maj 1967 (Gösta Sundman, Stockholm);

Stockholmsvyer från slutet av 1920-talet, vykort med avbildning av
den datumstämpel som användes vid invigningen av Kronhusbodarna i
Göteborg den 25 april 1971 (Stig Gardtman, Göteborg);

Fotografi från Postverkets frimärkstryckeri i Centralposthuset 1928,
utställarekort t ill Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm
1897 samt vykort från åren 1903- 1904 adresserade till frimärkstryckeriet
då det var inrymt i Lilla N ygatan 6 (Gunvor Stenborg, Stockholm);

»Posten i H orn hundra är 1.6.1972 4-sidig historik, 2 ex. (Margareta
Ström, Linköping 1);
· Minnesalbum till ordföranden i Posttj änstemännens Förening Wilhelm

Petrelius på femtioårsdagen den 28 maj 1925 (Olga Petrelius, Uppsala);
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Censurerade försändelser fr ån första och andra världskrigen, fotografier,
interiör frän postkontoret i Landskrona 1897, och brevbärarna Cronvall
och Murbäck, Land skrona, pa 1890-tale t (Ake Barck-Berken, Bromma);

Trycksaksförsändelse till Stadsarkivarien i Stralsund DDR innehållande
nr 4/ 1972 av Svensk Filatelistisk Tidskrift vilken på grund av otillåtet
innehåll returnerats till avsändaren, bild av aff isch fr ån år 1897 kejsar
Wilhelm (Gunnar Atmer, Stockholm);

Assurerad försändelse ( 6.400.000:- ) fr ankerad med 20 st . 20 kr . »Sva-
nar» 1 st 2 k r »Tre kronor» och 1 st 20 öre G VI A grått, summa 642:20.
Inlämnad på Gbg 2 den 25 maj 1965 (Sigurd H elleberg, Sundbyberg) ;

Svenska och utländska jul- och nyärskort (Leilah Strauch, Stockholm);
Rekommenderad försändelse adresserad t ill PFA. Framsidan illustrerad

med et t index för konsumentpriser resp . för inr ikes brevporto 20 gr under
åren 1942- 1972. Brevportona är illust rerade med fr imärken (Lennart
Lindberg, Romakloster) ;

Förvaringspärm för kontoutdrag avseende sparklubbskonto med Post-
sparbanken och innehållande kontoutdrag från ären 1943- 1944 (Maj-
Brit t N ilebrant, H anden);

Vykort med bild av posthuset i Åsele åren 1904- 1915 (Anna-Lisa
N ordgren, Postmuseum);

Tidningsurklipp, Gotlands Al lehanda 8/ 8 1972, ar tikel om poststationen
i Fardhem (Yngve H ellström, Enskede) ;

»Befäl och Manskap ä Gp s II 1924- 1925 mer eller mindre karikerade
av Wilhelm Wijk» samt foto fr ån Stockholms Postklubbs möte 9/ 5 1949
(Tat iana Sandberg, Stockholm) ;

Qvitton ä inle mnade rekommenderade försändelser fr ån poststationen i
Stenberga 1880- 1881 samt fr aktgodskvitton fr ån N ässjö- Oskarshamn-
Jernväg är 1880 (Ruth Löwen-Äberg, Bromm a 13);

A vier om assurerade och rekommenderade försändelser frän postansta l-
terna Emarp och Lönneberga ären 1876- 1893 (0kind givare, Lysekil) ;

Fotografier fr ån N ordiska Postmötet i Stockholm 1903 (Postmuseet i
Oslo, N orge);

Tuschteckningar, illustrationer ti ll arti keln »N ägot om post föringen  ti-
den före järnvägarna» av Eugen Rismark i Postens Årsbok 1972. Teck-
ningarn a äro utförda av givarens dotter Birgitta Rismark-Johansson (Eugen
Rismark, Bromma);

Påskkort och bild av danskt rullande postkontor (St ig N ilebrant, Post-
museum);

Brevomslag svenska och utländska samt fr imärken till tävlingen »N os-
tippen» (Stina Björklund, Stockholm) ;

Brevomslag frän Frankrike (Monica Barvell, Spänga) ;
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Brevomslag fr ån Portugal (N ino Di Ponziano, Stockholm) ;
Fullmakt daterad Stockholm 7 juli 1800 för »Cantzl isten Gustaf H all-

gren at vara Copist vid Kong!. Postcantzliet» samt Constitu torial för Cas-
sören vid Stockholms Auctions Werk Otto Oscar H allgren ut färdat den 23
december 184 7 i Stockholm (Stina H allgren, Stockholm);

Fotokopior av »Stempelbok N L Stockholm» samt 9 avtryck av post-
stämpeln »Postkontoret N .L. Stockholm» datum 10.8.45, sista dagen post-
kontoret var i verksamhet . Postkontoret var i funktion 15 maj- 10 aug.
1945 (H . Stensrud, Postmuseum, Oslo, N orge);

Fotografier och tidningsurklipp fr ån frimärksutställningar i Postmuseum
1940 och 1943 (Curt Sivert, Stockholm);

Fotografier av gamla posthuset i Oxelösund omkring år 1950 (Karin
Främling, Oxelösund) ;

Anslag »Filatelistpost» tryckta i Vänersborg, användes på Postverkets
brevlådor av minsta typen (Sven H olmblad, Vänersborg) ;

Inbjudan och program ti ll »Minnenas afton » för hedersledamöterna i
gamla Svenska Post förbundet i Västerås den 25 november 1972 (Statsan-
ställdas Förbund, Postsektionen, a vd. 303 7, Västerås) ;

Posthornkalender 1973 »Die Postkut sche im Wandel der Zeiten» (Bun-
despostmuseum, Frankfurt am Main, Västtyskland);

Tidningsomslag, använda av D agens N yheter för eftersändning av t id-
ningen med flyg mot reducerad taxa fr ån Stockholm t ill Las Palmas, Ka-
narieöarna. Förslag t ill brevtaxa av år 1636, fotostatkopia. Originalet
Riksarkivet (Sven Carlin) ;

Brevstycke från Lindesberg med rakstämpel (Curt H aij, Stockholm);
Inbjudningskort och program till invigningen av leden Berlin- Stock-

holm över Sassnitz- Trelleborg den 30 april 1897, pd Folke Reinholdsons
anförande vid invigningen av utställningen »75 är i Postens tjänst» i Tr el-
leborg den 30 april 1972, inbj udnin g och minnespoststämp lar i samband
med jubileet (Sigurd Ringst röm, Trelleborg) ;

Album, 11 st, innehållande brev, helsaker, vykort, helgkort m. m. från
ären 1932- 1963 (Sven Petersohn , Stockho lm) ;

Fotografi av fasaden av det hus där svensk-norska postkontoret i H am-
burg var inr ymt ären 1856- 1869 (Ake Oden, Stockholm);

Fotokopia av första uppslaget i Köpings Bryggeri AB:s postbok 1 feb-
ruari 1867- 30 december 1903. Boken tillhör Köpings Museum (Oskar
Björnänger, Köping) ;

Konstitutorial, pensionsbrev, medlemsbok i Svenska Postmann aförbun-
det, minnesskrift , fotografier som t illhört värdebrevbärare James Fredrik
Cederberg, Göteborg 1, f. 1877 (Tage Cederberg, Västra Frölunda);

Fotografier f rän 100-ärsjubi leet den 5 oktober 1972 i Postmuseum,
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Frankfurt am Main, Västtyskland (Gott fr ied N orth, Frankfurt am Main);
Brevomslag fr ån Borås 1972 (Brit t Burman, Postmuseum) ;
Fotografier frän 1916-ärs postelevkurs (Gösta N ygren, Stockholm);
Brev, adresserat till Finland, Jacobstad, stämplat »Ob etalt fr. D anne-

mark H -borg 4 nov. 43» och Grisslehamn 8.11.1843, röd stämpel; Brev,
10 st, adresserade till F . Carl Ulrich, guvernör i den svenska kolonien S:t
Barthelemy ären 1857- 1868. Breven är avsända fr än Sverige under ären
1833- 1865; Brev, 12 öre vapen par, inlämnat i Stockholm, befordrat per
»Tr ansit 1» ti ll Kalmar, där frimärkena avstämplats 12.8.1865 Calmar ;
Brev, 12 öre vapen, stämplat GEFLE 4.8.1871 samt 5 st brev, 12 öre r ing-
typ T 13 fr ån åren 1880- 1884 ; Brev, fr ankokuvert + 3 + 3 + 4 öre
rin gtyp, stämp lade PKXP N 2 17.7.1889, brevet är adresserat till Biele-
feldt, Tyskland ; Kronopostbrev fr ån år 1727; Mottagningsbevis, stämplat
Göteborg 7.5.1889 på Oscar II 10 öre; Vykort, Oscar II 5 öre, stämplat
FKMB Charlottenberg- Arvika den 8.6.1910; Post förskotts försändelse:
tidn ingsbanderoll frän Post- och Inrikes Ti dni ngar, P f k r 18:8 1, 5 1 20 6re
Oscar II , stämplat Stockholm; Brev, 10 öre Oscar II , stämplat PKXP 57 B
den 8.11.1910, lösen- och takaisin-retur-stimplar . Brevet felaktigt adres-
serat t ill H elsingfors i st.f. H elsingborg; Brev, 15 öre kongress och danskt
lösenmärke, stämplat Falun 12.7.1924 (Föreningen Postmusei Vänner).

Leveranser :
Fran Poststyrelsen K AB, CRA, postkontoren i Falköping, Vänersborg,

Västerås och postexpedit ionen i Kopparberg har bl. a. levererats:
»Ri tningar till möbler av standardtyp för postk ontor m. m. 1929»,

» Kungörelse angående verkställd breföppn ing» ären 1861- 1903 och
»Förteckningar öfver de å Kungl. Generalpoststyrelsens reklamationskon-
tor kvarl iggande obeställbara försändelser» ären 1904 1919», cirkulär
och handlingar fr ån ind ragna postanstal ter, äldre blanketter och et iketter,
meddelande frän Postinspektören i Centrala Distr iktet till Poststationen
i Engelsberg daterat 17 juli 1884, inlämningskvit ton gällande assurerade
och rekommenderade försändelser samt postanvisningar inlämnade i N ya
Kopparberget och Kopparberg åren 1871- 1893, inlämningsbevis på öppen
rekommendat ion, afgift för lösväska m. m. fr ån åren 1871- 1899.

Inköp :
S. k . allmogebrev fr ån år 1851, brev stämplat Warberg 18.8.1854, blå

stämpel, expressförsändelse, kortbrev 10 öre + 2 st Oscar I I 10 öre,
ÄBXP N o 62 7/ 7 1895 Stockholm C.3. - Up sala , emigrantbrev
stämplat Jönköping 4/ 6 1896, brevförsändelser : 5 st Oscar II 5 öre par,
5 st Oscar II 10 öre, 2 st Gustaf V 5 öre medaljong, 11 st Gustaf V 10 öre
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medaljong, 3 st Gustaf V 12 öre medaljong, et t engelskt och ett irländskt
lösenbrev, kopparstick ur Suecia Antiqua : Borås, Arboga och Bogesund
(nuvarande Ulricehamn), almanackor för komplet tering av samlingen,
UN ICEF-kort, vykort och andra försändelser för utökning av posthisto-
riska samlingarna, Allers nr 44/ 1972 innehällande ett 16-sidigt album
»Kungens liv i fr imärken och bilder», grafiskt blad av konstnären Louis
Bastin, originalteckning av Poul Ströyer.

FR AN 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
G v or f ran Föreningen Postmusei Vi nner:

1 tjänstefrimärke, stor t format, 10 öre otandat provt ryck ; 1 fr imärke
Gustav Vasa 110 öre med tryck defekt .

1 förfila telistiskt brev med rakstämpel Söderhamn.
Brev fr ankerade med vapen-öre : 1 brev 12 öre fr ån Degerfors 8 aug

1871; 1 brev 2 X 30 öre fr ån Calmar 6 juni 1861; 1 brev 12 öre i par fr ån
Stockholm 9 april 1872; 1 brev 12 öre fr ån Piteå 5 sept . 1867; 1 brev
12 öre fr ån N ordmaling 12 maj 1885; 1 brev 12 öre fr ån Wenersborg 5
juni 1869; 1 brev 12 öre fr ån Söderhamn 15 juni 1872; 1 brev från Oskars-
hamn 14 april 1869; 1 brev 12 öre fr ån Göteborg 12 nov. 1863; 1 brev
12 öre fr ån Upsala 6 sept . 1872.

Brev sk änk t av Postmusei Vi nner.
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Brev fr ankerade med liggande lejon : 1 brev 3 öre lokalt Stockholm 8
juli?; 1 brev 3 öre N orrköping 29 nov. 1879.

Brev fr ankerade med r ingtyp : 1 brev 12 öre frän Tenhul t 1 dee. 1872,
även stämplat PKXP nr 2 den 2 nov. och 2 dee. 1872; 1 brev 12 öre från
Malöga 28 sept . 1875; 1 brev 12 öre fr ån Gefle 23 jan. 1874 ; 1 brev 12
öre från PKXP nr 1 upp 1 dee. 1872; 1 brev 12 öre fr ån Krist inehamn
3 sept . 1872; 1 brev 12 öre från Tanum 24 nov. 1873; 1 brev 12 öre fr ån
Stockholm 2 april 1873; 1 brev 3 öre i par från Stockholm KK 21 maj
1873; 1 rekommenderat brev 3, 5 och 30 öre fr ån Gamleby 30 sept . 1883;
1 brev 24 öre från Stockholm 7 juli 187 4 till Rostock ; 1 trycksak 5 öre
tandnin g 13 fr ån Luleå 9 aug. 1878; 1 kort 4 öre tandning 13 fr än Stock-
holm 5 nov . 1885; 1 brev i visitkortsformat 5 öre lokalt Stockholm 13 nov.
1885 1 tur ; 1 brev 12 Öre i par från Stockholm 1879; 1 kortbrev, 1891
lokal, tilläggsfr ankerat med 3 och 2 öre; 1 kallelse 12 öre från So lief teå
11 okt . 1883; 1 brevomslag 24 öre fr ån H ärnösand 13 nov. 1884; 1 brev
4 öre fr ån Stockholm 31 jan. 1880; 1 brev 5 öre lokalt Lund 6 juni 1899(?) ;
1 brev 6 öre i par från Stockholm 20 juli 1880; 1 brev 12 öre fr ån Sonnarp
1 febr . 1884; 1 brev 12 öre från Sperl ingsboda 23 juni 1883; 1 brev 12 öre
fr ån Sala 17 febr . 1880; 1 brev 12 öre fr ån Stockholm 30 nov.?; 1 rekom-
menderat brev 2 X 20 öre från Marstrand 1 aug. 1890.

Brev fr ankerade med Oscar II : 1 brevstycke 5 öre gulgrön stämplat
Fältpostkontoret H ögqvarte ret 21 sept . 1909; 1 exp ressbrev kort 5 och

Gäva f ran Postmusei Vi nner.
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20 öre stämplat »Fra Sverige M»; 1 framsida av brev 5 öre Oscar II och
5 öre Gustaf V medaljong; 1 kort 5 öre frän Fäl tpostkonto ret H ögqvarteret
1902; 1 postanvisning 25 öre fr än Malmslätt 18 jan. 1904.

Brev fr ankerade med tvåfärgad siffertyp : 1 korsbandsbanderoll 2 öre
fr ån Stockholm 3? 1898.

Brev fr ankerade med Gustaf V medaljong: 1 fr ankokuvert belagt med
post förskott 5 och 20 öre från Landskrona 16 aug. 1918; 1 lösenbelagt
kort brev, felande porto erlagt med 10 öre bläckmaku lerat frän Göteborg
4 sept . 1917; 1 lösenbelagt brev från Ryssland 1919, felande porto erlagt
med 20 öre i par makulerade med anilinpenna; 1 brev 12 öre fr ån N äsåker
20 aug. 1918; 1 skattepostanvisning fr ankerad med 50 öre fr ån Enköping
8 mars 1921; 1 avi till telegrampostanvisning 50 öre fr ån Varberg 26 aug.
1921; 1 tidningsöverflyttni n g, PS, 25 öre fr ån Långemåla 17 aug. 1920.

Brev frankerade med fr imärken utgivna fr än 1920 och senare: 1 assu-
rerat brev 5 öre lejon och 50 öre Gustaf V profil fr ån Bräcke 5 febr . 1927;
1 brev Gustaf II Adolf 15 öre avsänt pa utgivningsdagen 1 nov. 1932;
1 förstadagsstämp lat bruksbrev 5 öre Postjubileet 1936 fr ån Malmö; 1

Brev ink öpt av Postmusei Vi nner.
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förstadagsstämplat bruksbrev 15 öre Postjubileet 1936 fr än Malmö; 1 luft -
postbrev 50 öre Kongress 1924 frän Stockholm 18 aug. 1924 t ill Berl in ;
1 rekommenderat brev Kongress 1924 45 öre lokalt Stockholm; 1 post-
förskottsbrev 40 öre postemblem fr ån Bollnäs 31 aug. 1929; 1 rekommen-
derat brev 60 öre postemblem och 10 öre lejon grön från Boden 23 nov .
1921 til l H amburg; 1 postförskottsbrev 35 öre Kongress 1924 ankomst-
stämplat Rödeby 12 sept . 1924; 1 censurerat brev Flygpost 1930 50 öre
fr ån Pkp 201 till Sicilien ; 1 brev 25 öre Gustaf V profil fr ån Stockholm
8 juni 1928, reklamstämpel »Välj svensk vara» till USA: 1 expressbrev
50 öre Bromma 1936 fr ån Stockholm 8 sept . 1938.

2 vykort och 2 brev med ängbät sstämplar , Äbx p 73, 78, 143 och 184 ;
1 militärbrevkort och 3 militärbrev.

1 kort minnespoststämplat Karlstad 29 juli 1929 Ut ställni ng en ; 1 vykort
minnespoststämplat Karlstens Fästnin g 13 juli 1904; 1 vykort minnes-
poststämpl at H elsingborg Kärnan utställningen 27 juni 1903; 1 vykort
minnespoststämplat Svenska spelen Stockholm 15 juli 1916; 1 maskin-
stämp lat vykort med reklamk liche: Stockho lmsutställningen 1930 maj-
september ; 11 minnespoststämplade officiella brevkort fr ån olika utställ-
ningar : 2 Gamla Stockholm utställningen 3 0kt 1897, 1 Stockholm utställ-
ningen Kupolen 3 0kt . 1897, 1 Gefle industriutställningen 12 aug. 1901,
1 H elsingborg utställningen 7 sept. 1903, 1 H elsingborg utställningen 15
aug. 1903, 1 Lund 15 aug. 1907, 1 Lund 19 aug. 1907 utställningen, 1
Stockholm konstindustriutställningen 28 juni 1909, 1 Baltiska ut ställningen
15 maj 1914, 1 Stockholmsutställn ingen 1930 24 aug. 1930 (maskinstäm-
pel).

H elsaker : 7 fr ankok uvert pätryck 10:12 (N orrköpingsemissionen); till -
läggsfrankerat med ringtyp pätr yck 10:24 från Eksj6 19 jan. 1895; 1 assu-
rerat frankokuvert 10 öre 1887, ti lli ggsfrankerat med 30 öre ringtyp fr än
Lund 28 sept . 1889; 1 fr ankokuvert 10 öre 1891, tilläggsfr ankerat med 10
öre Oscar II fr ån PKXP nr 51 B 11 mars 1897; 1 brevkort 5 öre 1885,
ti lläggsfrankerat med 5 öre ringtyp från Eskilstuna 17 ok t .?; 1 brev kort
5 öre 1885, tilläggsfrank erat med 1 och 4 öre tvåfärgad siffert yp fr ån Lin-
köpin g 13 jan. 1898; 1 brefkort 5 öre 1897, tilläggsfrankerat med 5 öre
Oscar II fr ån Stockholm 27 jan. 1898; 1 brevkort 5 öre Gustaf V med
medaljong 1914, t illäggsfrankerat med 5 öre Kongress 1924 fr ån Mora
31 jan. 1924.

Frimärksförslag och skisser ut förda av Einar Forseth: Världspostkon-
gressen 1924 och UPU 50 år 1924, 4 förslag och 14 skisser ; Gustaf V :s
40-ärsjubileum som regent 1947, 4 förslag, 5 sk isser ; 1949 UPU 75 år,
6 förslag; D rot tning Louise och Röda korset, 5 skisser ; 1967- 68 Gustaf
VI Adolf och drottning Louise, 1 studie till minnesfr imärke; 9 blad med
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diverse skisser ; 24 förslag till frimärken för Israel; 4 fotokopior av förslag
och 5 förslag till frimärken för FN ; 3 illustrationer t ill uppsatser .

Ovriga gävor :
1 brev fr ankerat med 12 öre vapen frän Fältpostkonto ret 2 sep t . 1871

(Carl -Gustaf Brydolf, Sollent una).
1 brevkort från Göteborg 28 juni 1902 till Stockholm, obeställbart

adressaten okänd ; 4 PS-kort (övertryckta tjänstebrevkort ) ; 2 utbetalnings-
kort ; 1 postförskottsbelagt tjänstebrevkort tilläggsfrankerat med 25 öre
Gustaf V medaljong och 3 öre lilla Riksvapnet fr ån Skara 2 juli 1919;
1 brevkort 10 öre Gustaf V profil vänster, använt som fr ågeformulär ;
En samling stämpelmärken sta tsstämplar (H ugo Sköld, Stenstorp);
1 kvitto på inbetald postanvisning 2 nov. 1871; 1 kvitto på rekommen-
derad försändelse 18 nov. 1867; 1 kort 5 öre Oscar II fr ån N otviken
2 sep t. 1903; 1 kort 5 öre Oscar II fr ån Trosa 6 0k t . 1903; 1 brev fr ån
H aparanda 10 juni 1838; 1 brev med rakstämpel Luleå, daterat 18 mars
1827; 1 brev fr ån London 1848 via H amburg till Luleå ; 1 brev 12 öre
vapen fr än Luleä 28 aug. 1871 (H elmer Widl und, Lule ).

1 postförskottsbrev 40 öre postemblem fr ån Bollnäs till Östersund och
returnerat t ill avsändaren »non reclame » (Sune H edblom, Bollnäs).

1 fr imärke 24 öre ringtyp gul tandning 13, stämplat Knista 16 juli 1879
(Gösta Josvall, Vällingby).

1 häft e Stockholmia-74 med gröna siffror i stället för blå i årtalet på
40-öresparet (Bengt Litnäs, H uddinge).

En samling frimärkspapper (Birgit Söderberg, Djursholm).
26 fr ankokuvert 4 öre i 3 bunt ar med banderoller : 10 fr ankokuvert

2 öre med omskri ft, i banderoll ; 10 fr ankokuvert 10 på 12 öre, Stock-
holmsemissionen ; 10 jubileumspostkort Oscar I I :s 25-ärsjubileum 1897
typ B (Ake Oden, Sollentu na).

A utomathäf te Postf ly g, utgiv et den 8 sep t 1972, som makulerats och indra git s. E t antal
häf ten såldes av misstag i automater.
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1 banderoll till brevkort (Gunnar Pipping, Stockholm).
1 fotostatkopia av fr imärksförslag (Lennart H olmberg, Malmö).
36 fotografier av frimärken och motiv till frimärken varav et t är försett

med Einar Forseths och ett med Olle H jortzbergs namnteckning (Gustav
Gordon, Stockholm).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser fr ån Poststyrelsens Frimärksavdelning omfattande

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

FD C och minnespoststämplade brev fr ån PFA.
Dessutom har av nyutgivna fr imärken under året överlämnats 100 st

ostämplade exemplar samt i det fall frimärke utgivits i häft e 100 häften
av vardera, för museets utställningssamlingar .

Inköp :
För komplettering av museets huvudsamling har bl a inköp ts:
Frimärken : 1 par 3 öre liggande lejon stämplade Stockholm 16 juni 1

tur ; 1 ostämp lat svart lokalmärke 1868 ärs eftert ryck ; 15-block tjänstefr i-
märken, provisorium 10 på 12 öre, stämplade Lund 18 0kt. 1889.

Brev : 4 förfilatel istiska brev från Tierp 22 dec. 1832, D alar6 9 juli ?,
Ramundeboda, rakstämpel och Marstrand, rakstämpel; 1 brev 4 skilling
banco fr ån Arvika 13 jan. 1857; 1 brev 12 öre vapen fr ån Gefle 29 juli
1867; 1 brev 12 öre vapen från N orrköping 24 maj 1867; 1 brev 12 öre
vapen fr ån Landskrona 27 okt. 1865; 1 brev 12 öre vapen från Kalmar 29
maj 1869; 1 brev tvåfärgad siffert yp 4 öre fr ån Bollnäs 6 sept. 1906;
1 brev med 3 öre lejon och 2 st 12 öre vapen fr ån Malmö 5 febr . 1870;
1 brev med 2 st 12 öre vapen fr ån Trelleborg 25 nov. 1870; 1 brev ring-
typ 3 och 5 öre tandning 14 samt 4 öre tandning 13 avsänt 25 0kt . 1879;
1 kuvert med sorgkant 6 öre ringtyp lokalt Stockholm 21 febr . 1884 (?) ;
1 assurerat brev 12 och 30 öre ringtyp fr än Wimmerby 21 nov . 1884; 1
brev 20 öre Gustaf V medaljong, otydlig stämpel, till Petersburg.

H elsaker : 1 frankokuvert 12 öre N orrköpingsemissionen 1.1.1872 typ V.

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: 1 specialkuvert med minnespoststämpl ar frän Postmuseums ut-

ställningar under 1972 samt 1 specialkuvert minnespoststämp lat Stock-
holm, Sjöhistoriska Museet 8 mars 1972 (Gösta Fougstedt, Täby).

8 fr ankerade kontrollkuponger till V 5, Röda Fjädern Stockholm 1969;
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1 brev fr ankerat med 10 öre tjänste fr ån Sveriges R iksbank 27 juni 1911
ti ll Postkontoret , Djursholm (H ugo Gust afsson, Stockholm).

1 postkort minnespoststämp lat Stockholm Estniska Kultursamfundet
EKK 10 år 6 febr. 1972 (Estniska Kultursamfundet, H ans Kröndström,
Enskede).

1 specialkort minnespoststämplat Mora Vasaloppet 5 mars 1972 (Georg
Lindman, Stockholm).

2 brev med reklametiketter och reklamstämplar frän »Bältex 72» Göte-
borg 19 mars 1972 samt 3 etiket ter fr ån samma utställnin g (Bältespännar-
na, R. Carlsson, Göteborg).

4 frankerade och minnespoststämplade specialkuvert fr ån ProPhil's ut-
ställningar i Stockholm och Solna (Svenska Järnvägsmännens Frit idsför-
bund, Stockholm).

1 FDC frankerat med 2 par »Lars Johan H ierta» (Gilbert Svenson,
Bandhagen).

1 postkort frankerat med 1 fr imärke ur serien »Svenskt Glas» minnes-
poststämplat på utgivningsdagen 22 mars 1972 på Glasmuseet i Växjö ;
2 vykort minnespoststämplade Solna Bellmansdagen 29 juli 1972 (Barbro
Skillinghaug, Sundbyberg).

5 specialkort, nr 15 , ballongpost ti ll 75-ärsminnet av Andrees polar-
expedition 1877 och 5 specialkort, nr 2- 6, till minne av Andrees ballong-
färd mot N ordpolen minnespoststämp lade Stockholm Skansen 28 maj 1972
(St iftelsen Jubileumspostflygningen, Stockholm).

1 ballongpostbrev, nr 18, fr ån Per-Olov Anderssons uppst igning den 6
juni 1972 (Per-Olov Andersson, Stockholm).

15 försändelser minnespoststämplade » Trelleborg- Sassnitz 75 år» 30
april, 2, 4 och 5 maj 1972; 7 helsaker med tysk sjöpostavstämpling Sass-
nitz- Trelleborg 1 maj 1972; 1 brevkort Oscar II 1897 il läggsfr ankerat
med Ul bricht-frimärke och med tysk stämpel ; 7 postkort med olika vyer
och med pätryck »Die Köningslinie Tr elleborg- Sassnitz 75 Jahre», stämp-
lade med maskinstämpel med reklamkliche Tre lleborg 1 juni 1972; 8 ark
etiketter (Trelleborgs Filatelist Sällskap, Trelleborg).

1 ballongpostbrev frän Ballongdagen i Gränna 18 juni 1972 (Olof Fong,
Gränna).

1 fr imärke 12 öre ring yp frän sliten plåt (Eskil N orbäck, Sunne).
1 postkort med järnvägsstämpel H . E. J. 26 aug. 1879; Svenska Amerika-

liniens N yheter nr 2 frankerad med 5 öre Sverigeminnet och minnespost-
stämplat Stockholm, Delaware, 8 april 1938 (Lennart H olmberg, Malmö).

1 brev minnespoststämplat Str ömsund Prinsloppet 19 mars 1972. Brevet
sänt med postk urir 50 km Gärdsnäsbyn- Strömsund (O. Lindqvist, Ström-
sund).
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1 fotografisk t förminskad karta över Stadsholmen på 1300-talet fr an-
kerad med par av Rikssvärdet ur häftet Riksregalierna minnespoststämpl at
Stockholm SMS 10 är 2 nov. 1971 (Gösta Josvall, Vällingby).

1 specialkort utgivet av Sollentuna Filatelistförening med anledning av
jubileumsflygningen på 60-årsdagen av Sveriges första postflyg minnes-
poststämplat Sollentuna 21 sep t . 1972 (Karl Borin, Sollentuna).

En samling Gustaf V och Postemblem på 3 albumblad (Oscar H arry
Gustafsson, Jönåker).

31 postkor t Frimärkets Dag med t illtryck pä baksidan, minne spost-
stämplade Frimärkets D ag 7 okt . 1972 frän 31 olika ort er (Frimärks-
främjandet, Stockholm).

1 ark av 1971/ 72 3rs J ul- och N yårsmärken (Svenska N at ionalförening-
en mot H järt- och Lungsjukdomar, Stockholm).

1 samling kallad »Pyssel och puzzel med färger» bestående av et t album
svenska frimärken som ordnats som en ny färgskala samt 3 färgcirkl ar
av olika omfång täckande samtliga färger som använts vid svenskt fr i-
märkstryck (Dag Ribbing, Stockholm).

1 minnesfolder Svensk Press 300 år fr ankerad med 5 öre Svensk Press
och minnespoststämp1ad Stockholm Skansen 7 juni 1945; 1 brevkort 5 öre
lejon typ II fr ån Stockholm PFFS 22 nov. 1928 sänt med MIS Kungsholms
första resa 24 nov. 1928 (Birgit Söderberg, Djursholm).

Bangladesh : 1 FDC och 3 frimärken utgivna 26 mars 1972 (Torbjörn
Seiden, Stockholm).

Belgien : 2 min iaty rark »Belgica-72» i valörerna 1:50 + 50 c och 2 + 1 F
(Gilbert Svenson, Bandhagen).

Bulgarien : 2 frimärken UN ESCO Rädda Venedig utgivna 6 maj 1972
(Svenska UN ESCO-rådet, Stockholm).

Canada : 11 frimärken utgivna under 1970 (Solveig Westman Reilitz,
Toronto, Canada).

Danmark : komplett samling FDC utgivna under år 1972 (Sv Aa Jensen,
Brabrand, Danmark); 4 trycksaker med beskrivning av ballongpostroute
i Danmark 1808 samt faksimil av dokument (H olger Philipsson, Köpen-
hamn, D anmark ) ; 1 ark helgmärken 1972 (Robert Pettersson, Bromma).

Egypten : 40 fr imärken och 2 block utgivna under 1971 och 1972 (N abil
Elsalawy, Stockholm) .

Et iopien : en komplett samling fr imärken och FDC utgivna un der 1972
(Ivan Adler, Stockholm).

Finland : 4 sjöpostbrev med Vikinglinjens bredvidstämplar fr ån fart ygen
MIS Marella, MIS Viking, MIS Apollo och MIS Kapella ; 1 minnespost-
stämplat brev fr ån Salpausselä 5 mars 1972 (Lars Lindström, Mariehamn).
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Grönland : 2 FDC utgivna under 1972 (Sv Aa Jensen, Brabrand, Dan-
mark).

Guernsey: 1 minnesalbum med 4 helark i valörerna 2, 2 1/2, 7 1/2 och 9 P
utgivna med anledning av Drottning Elisabeth och Prins Philips silver-
bröllop 20 nov. 1972 (John H uelin, Jersey).

Indien : stämplade frimärken insatta i minneshäften (H arriet Trapp,
Stockholm).

Island : 14 FDC utgivna under 1970 och 1971 samt 17 minnespoststämp-
lade brev (Sigurdur Agustsson, Reykjavik); 11 frimärken och 2 tjänste-
fr imärken (Föreningen Islandssamlarna, Stockholm).

Japan: 1 FDC utgivet 1 okt . 1950 (Lars Lindström, Mariehamn).
Jersey : 1 minnesalbum med 4 helark i valörerna 2 1/2, 3, 7 1/2 och 20 P

utgivna med anledning av Drottning Elisabeth och Prins Philips silver-
bröllop 20 nov. 1972 (John H uelin, Jersey).

Ryssland: 1 brevkort med ankomststämpel Upsala 26 aug. 1903 (H ugo
Sköld, Stenstorp).

Saar : 1 frimärke utgivet 18 febr. 1921 med motiv från fabriksområde
(Gilbert Svenson, Bandhagen).

Schweiz: 2 albumblad med schweiziska soldatmärken (Birgit Söderberg,
Djursholm).

Sovjetunionen : 1 maxikort till 100-ärsminnet av Maxim Gorkis födelse
1868; 6 FDC utgivna under 1972 (A. W. Fa teen, Murmansk); 1 helsak
minnespoststämplad 2:dra Filateliutställningen för balt isk ungdom 10-- 17
dee. 1972 (Jul. Bleyer, Tallinn).

Storbritannien : 3 aerogram utgivna under 1971 (Karin h lin, Järfäl l a).
Sydafrika : 1 FDC utgivet 4 mars 1972 (Svenska Legationen, Kapsta-

den); 3 FDC utgivna 4 och 19 dec. 1972 (Carl Johan Rappe, Pretoria) ;
1 brev befordrat med Boeing 747 B »Lehomba» första flygningen Johan-
nesburg- London (Anna Stenfelt, Stockholm).

Tyskland BRD : 1 brev minnespoststämplat Bonn 8 maj 1972, Gustaf VI
Adolfs besök i Väst-Tyskland (H erbert Schumacher, Leverkusen); 1 kort
med 1 sammanhängande, par av frimärken utgivna 18 aug. 1972 t ill post-
museets i Frankfurt am Main 100-ärsdag. Det ena frimärket förstadags-
stämplat, det andra ej fastklistrat (Gilbert Svenson, Bandhagen).

Tyskland DDR: 42 FDC utgivna under 1971 och 1972 (Anna Stenfelt,
Stockholm); 2 postkort »ryska postkortet 100 år» minnespoststämplade
T ag der Philatelisten 1972» H alle 22 okt . 1972 (Bernd Ehrlich, Bobbau,
Tyskland DDR).

USA: 3 rymdfartsbrev »Apollo 16» (Carl Swanson, Texas) ; 2 stämp-
lade postkort utgivna 1 sept. 1972 il l minne av svenskättl ingen John H an-
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son »President of the United States in Congress Assembled» 1781 (Sven
Art hur Wiman, Salt Lake City, USA).

Diverse helsaker, brev och FDC från olika länder samt frimärken för
tävlingen N ostippen (Anna Stenfelt, Stockholm).

29 albumblad ur Arsenius porträttsamling (Bengt Litn äs, H uddinge).
7 helsaker från USA, Schweiz, H onduras Canalzone och Ungern (Carl

N ilsson, Malmö).
Diverse brev och frimärken från olika länder för tävlingen N ostippen

(Carl Johan Rappe, Pretoria).
Frimärken från Dahomey och Tyskland BRD tecknade av J och G Ben-

der (Gunilla Zillen, Stockho lm).
2 svenska helsaker, varav ett med stämpel »Fra Sverreg», 22 helsaker

utgivna av nordiska länder samt 129 från diverse andra länder (H ugo
Sköld, Stenstorp).

175 ostämplade och 37 stämplade frimärken med motiv av N obelpris-
tagare (Finn H olmberg, Rättvik).

Frimärken, helsaker, FDC och minnespoststämplade försändelser från
postförvaltningarna och postmuseerna i Bangladesh, Canada, Indien, In-
donesien, Iran, Folkrepubliken Kina, N orge, Pakistan, Polen, Tyskland
BRD och Ungern.

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

museets Europa- och Utom-Europa-samlingar, FDC och minnespoststämp-
lar samt olika utställningssamlingar.

Sverige:
1 brev PKXP nr 26 B 18 juni 1900; 5 lösenbelagda brev; 3 militärbrev

varav 1 Saar 8 febr. 1935; 1 tjänstebrevkort till värnpliktig frän H älsing -
borg 26 nov. 1923; försändelser med ängbätsstämplar : ÄBXP 15, 24, 43,
51, 52, 63, 64, 77, 87, 109, 118, 123, 148, 151 och 155; 1 rekommenderat
brev 1 :a dag Kungshamn Gravarne; luftpostbrev frän Östersund Jubileums-
utställningen 2 aug. 1936 till USA med Zeppelin från Tyskland ; 1 vykort
minnespoststämplat Sundsvallsutställningen 3 aug. 1928; 1 kort PS pä 10
öre militärkortbrev minnespoststämplat Göteborg Esperanto 19 aug. 1928;
1 minnespoststämplat brevkort, Life and work Stockholm 31 aug. 1925,
Internationella Cooperativa Congressen Stockholm 19 aug. 1927 och II
Radiolog. Congressen Stockholm 26 juli 1928; 7 helsaker minnespost-
stämplade Stockholm, utställningen Gamla Stockholm 24 sept . och 3 okt.
1897; 1 ostämplat brevkort Gustaf V profil V 15 öre på tryck 10 öre;
1 vykort 5 öre Gustaf V medaljong stämplat med maskinstämpel Olym-
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piska spelen Stockholm 20 juli 1912; 5 minnespoststämplade brev Malmö
»Vatex-72» 27 jan. 1972, befordrade med tillfälligt flyg Bulltofta Sturup ;
1 ballongpostkort ankomststämplat i Skurup 4 juli 1948. Kortet har be-
fordrats med ballong från Bellahöj i Danmark ; 1 postkort 10 öre 1887
stämplat »Fra Sverige M» frän Malmö i ll Lubeck; 1 FDC frankerat med
hela serien Postverket 300 år 1936; 1 affisch »Konung Gustaf V:s 90-ärs-
jubileum» frankerad med 10 + 10, 20+ 10 och 30 + 10 öre minnespost-
stämplad 16 juni 1948 Stockholm Kungajubileet ; 1 reklamskylt »Konung
Gustaf VI Adolfs 70-ärsfond» frankerad 10 + 10, 25 + 10 och 40 + 10
stämplad N orra H ede 11 nov. 1952.

Bangladesh: 3 serier fr imärken utgivna under 1971, bl a 300 st olika
Pakistan med pätryck Bangladesh.

Danmark: 1904/06 Christian IX, vågrätt par, vågrätt marginalpar, våg-
rätt 4-strip, lodrätt par och 4-block ; 1912 35:20 vågrätt par ; 1915 80:12
marginal-6-block.

Danska Västindien: 1905 Christian IX 4-block av 40 och 50 bit ; 1907 /08
Fredrik VIII 4-block av 40 och 50 bit .

Finland : 1 FDC utgivet 27 0kt . 1948, Frimärksutställningen i H elsing-
fors.

@ ±Ji 415. I

)

A

Brev f rank erat med p orträt tf rim ärk et Selma Lagerlöf 1935 f rän Turk iet .
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Frankrike: 1 brev fr ankerat med »Pierre Corneille 1936» från Pau 24
maj 1937; 1 postkort 1889 minnespoststämplat Exposit ion Universelle 9
sept . 1889.

Grönland : Frimärken i 9-block, Grönlandsfonden 1959.
Island : »Orlof»-märken, komplett 19 olika.
Japan : En samling obegagnade helsaker.
Ryssland : 1 vykort, 4 kop, från Kaschgar i Turkestan 23 dee. 1913 till

Stockholm.
Turkiet : 1 rekommenderat brev frankerat med port rättfrimärke Selma

Lagerlöf 1935 från Ankara 5 juli 1935 till Blötberget .
N ord-Vietnam : 41 frimärken.
Frimärken, enstaka och i 4-block, FDC, helsaker och brev från Algeriet,

Antigua, Australien, Belgien, Belgiska Kongo, Brittiska Salomonöarna,
Burundi, Canada, Cypern, Danmark, Estland, Filippinerna, Finland,
Frankr ike, Grekland, Grönland, Ifni, Indien, Iran, Island, Italien, J apan,
Jugoslavien, Kenya- Uganda- Tanganyika, Kina- Formosa, Kongo-
Kinshasa, Lettland, Litauen, Macao, Mocambi que, N ederländerna, N ieu,
N orfolkön, N orge, Nya H ebriderna, N ya Zeeland, Pakistan, Papua och
N ya Guinea, Pitcairnöarna, Schweiz, Seychellerna, Spanien, Spanska Gui-
nea, Spanska Sahara, Sovjetunionen, Tanger, Tjeckoslovakien, Tyskland,
Uganda, USA, Västra Samoa och Österrike att användas till olika utställ-
ningssamlingar.

Europa-frimärken utgivna under 1971, inköpta av Kanslibyrän frän
CEPT.

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

Album- Fri- Block Fri- Block Fri- Block
blad märken märken märken

Europa 399 1 580 100 60 9 1 640 109
Afrika 305 759 53 126 102 885 155
Asien 233 938 54 62 8 1 000 62

937 3 277 207 248 119 3 525 326

Ommonteringar till nya albumblad för monterskåp :
Europa 46 386 127 513

Museets generalsamling omfattade vid årets slut 22 852 albumblad, med
143 577 fr imärken och 507 block. Platser hade reserverats för 30 316 f ri-
märken och 334 block, som saknas i museets samlingar. H ela antalet fr i-
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märken, som monterats eller för vilka plats beret ts, utgör 173 893 samt
841 block .

Följande nya utställningssamlingar har sammanställts:
1. Svenska minnespoststämplar med sportmotiv
2. Czeslaw Slania-gravyrer för Polen, Danmark och

Grönland
3. N atur och miljö
4. Glas på fr imärken
5. Rotary på frimärken
6. P rosa och poesi
7. Mexikanska kulturminnen
8. Swedish postage stamps and entires, 2 samlingar

på vardera 103 blad

Följande utställningssamlingar har utökats eller omarbetats:
Svenska helsakssamlingen
H arald Sundstedts donationssamling, ringtypsbrev
Svenska fr imärken 1920 - fr amät
Svenska helgmärken
Wigforss' stämpelsamling

18 blad

38
647

61
48

850
14

206

1 882 blad

65 blad
27

504
32

812

1 440 blad
Specialsamlingen Sverige har utökats med 238 blad.

FILATELI ST 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 året utökats med 491 arbeten, därav 195 gävor, bytesexemplar
eller postala leveranser fördelade sålunda :
monografier 176
allmänna handböcker 76
kataloger 153
övriga arbeten 73
tidskri fte r 13

Därtill kommer 173 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 189 arbeten, därav 150 gåvor, bytesexemplar eller pos-
tala leveranser .
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Därtill kommer 25 tidskri ftsärgängar.

In bindning:
Under året har 92 arbeten bundits hos Postverkets Bokbinderi.

Kataloger :
Biblioteket har utgivit 3 nummer av sin stencilerade »Litteraturförteck-

ning 1972: 1- 3», som distribuerats till bibliotek, filatelistföreningar och
enskilda personer inom och utom landet .

Ut ställningar:
I anslutning till museets utställningar har montrar med filatelistisk eller

posthistorisk litt eratur anordnats, bl a vid utställningarna : »N atur och
miljö», »Ringtypsfr imärket 100 är», »Einar Forseth-fr imärkstecknare»,
»Prosa och poesi», »Frimärkets dag» och »N obelfrimärken».

I samband med utställningar på en del andra orter har även filatelistisk
Ii ttera tur visa ts.

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

Aktuella montage av böcker och frimärken har anordnats i läsesalen.
Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 1 220 personer. Det totala antalet

hemlån var 2 119 av vilka 1 037 utgjorde lån till låntagare på annan ort
än Stockholm. Motsvarande siffror var 1971: 1 053 besök, 1 931 hemlån
varav 1 096 till andra orter.

Ett stort antal filatelistiska och posthistoriska artiklar har registrerats.

UTSTALLN IN GSVERKSAMH E TEN
Utställningar i museet :

- - 01- 16 Gammaldags Jul och Dag H ammarskiöld
01- 21 - - 02- 27 Arboga i Posten
03- 03 - - 04- 03 Allting 72, Islands frimärken
04 10 - - 04 17 Postens konstförening ( vårutställning)
04- 21 - - 05- 22 N atur och miljö
06- 02 - - 07- 02 Ringtypsfr imärket 100 år
07- 07 - - 09- 10 Einar Forseth - fr imärkstecknare
09- 22 - - 11- 05 Prosa och poesi
10- 09 Världspostens dag
11- 10 - - 11- 20 Postens konstförening (höstutställning)
11- 21 - - 11- 24 SJ:s konstförening
12- 01 - - N obelfrimärken
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Ut ställningen »Arboga i Posten» invigdes av kommunfullmäktiges ord-
förande i Arboga Jonas Carlsson i närvaro av representanter för Arboga
kommun, Arboga museum och 137 besökare.

»Allting 72», som anordnats av Islandssamlarna, invigdes av förste
ambassadsekreterare Sveinn Björnsson eft er introduktion av ingenjör Malte
Kierkegaard. 219 personer var närvarande.

»N atu r och miljö» invigdes av generalsekreteraren i FN -konferensen om
den mänskliga miljön, departementssekreterare J an Mårtensson (125 per-
soner).

»Ringtypsfrimärket 100 år» invigdes av avdelni ngsdirektör Per Pååg.
(172 personer).

»Einar Forseth frimärkstecknare» invigdes av överintendent Folke
H olmer i närvaro av Einar Forseth och 128 besökande.

MILJÖ-AKTUELLT
»aritun

IRBET ARE DENE
o YIXIClfT.........-...........nm.Meeme

.

I DEIll 111 Ullllll
Ill sial!Ulfllll I

. . .£

D epartementssek reterare Jan Martenson som invigde utställningen N atur och miljö
studerar ett f rimärk e med ank ny tning till ämnet.
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»Prosa och poesi» invigdes av riksbibliotekarie Uno Willers (138 per-
soner).

»N obelfrimärken» invigdes i närvaro av utställaren, byråinspektör Finn
H olmberg, av professor Erik Rudberg (153 personer).

Mindre utställningar i Postmuseum:
05- 08 Czeslaw Slanias gravyrer
10- 09 Världspostens dag (Ralph MacFie: Postkort med betalt svår)
12- 01 Julkort
11- 11 Gustav VI Adolf 90 är.

»Aktuellt frimärksland»:
02- 10 Israel, arkeologiska mot iv
02- 23 Kina, bordtennistävlingar
04- 21 USA, rymdfrimärken
05- 19 Västtyskland, minnespoststämplat brev, G VI A besök
06- 07 Sverige och FN , FN -konferensen om den mänskliga miljön
06- 30 Belgien, B elgica 72»
08- 11 Irland , 50-ärsminnet av Påskupproret
08- 22 Island, VM i schack i Reykjavik
09- 22 Belgien, Israel, Centralafrikanska republiken, Tyskland DDR och

BRD, Bokens år
11- 10 Sverige, Gustaf I II -utställningen.

D etaljf oto av t ry ck p lat f ör rin gtyyp 1872, 12 öre .
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R ik sbibliotek arie Uno W illers inv igde 1Jtställningen Pnosa och p oesi.
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K on stnä r Einar Fo rseth d em onst rerar u tställningen öv er hans f rimärk en och f rim ärk s-
f örslag f ör d ok tor Georg M enz insky .

Vandringsutställnin gar :
»Frimärket som bild» (R iksutställningar/ Postmuseum) har visats i H ag-

fors, Borlänge, Gävle, H ofors, Bollnäs, Skellefteå och Ljusdal.
»Post över haven» har visats i Stockholm, Kalmar, Karlskrona, Gävle,

P iteå, Umeå, Luleå och Ornsköldsvik .
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Museet har deltagit i följande utländska utställningar :
Kastrup : Phila-Mik
N eapel : Europa 72
Bryssel : Belgica 72
Mariehamn : Svensk-finska brev över Ålands hav
Montecatini: Europa 72
H amburg: PF A
Berl in : PFA

Sverige:
Utställningar i POST-EX PO, Göteborg:
Sport på frimärken
Sweden abroad
Svensk flygpost
Island ( delvis)
N atur och miljö
Einar Forseth
Prosa och poesi
Gammaldags jul (delvis)

Utställningar i museer:
Arboga : Arboga i posten posthistoria och filateli
Mariehamn, Ålands Konstmuseum : Postförbindelserna Sverige- Finland
Stockholm, Skansen : Ballongpost, i samarbete med Gränna Museum
Sundsvall : Posthistoria
Växjö, Glasmuseet : Glas på frimärken.

Utställningar på bibliotek :
Stockholm, Kungliga Biblioteket : H einr ich H eine
Eski lstuna stadsbibliotek : J ulkortsut ställning
Luleå stadsbibliotek : filatelistisk lit teratur
Mora folkbibliotek : »N u är det jul igen», julkortsutstäl lning
Malmö stadsbibliotek : filatelistisk lit teratur och t illbehör
Täby kommunbibliotek : »Rymden»

Posthistoriska utställnin gar pd postanstalter:
Mjölby
Stockholm 9

176



Filatelistiska utställningar på postanstalter
Arboga
Gävle 1
Göteborg 1
Stockholm 9

Posthistorisk a f öremål har utlånats till :
Arboga
Arvika
Bengtsfors
Bo rens berg
Enköping
H errljunga
Kristianstad
Linköping
Lycksele
Malmö
Mariefred

Mjölby
Stockholm :

Dramatiska Teatern
Stockholms-Gillet
Stockholms Parkteater
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Radio TV

Visby
Vänersborg
Västerås
Växjö
Ystad (H iorten)

Filatelistisk t material har utlånats till:
Arvika, Arkopostens dag (Ortsstämplar)

(Kyrkliga motiv)
Boräs, »Kn allestampen» (Bilar på frimärken och Trafikpropaganda på

frim .)
Enköping (H ur en modern frimärksemission kommer till)
Gävle (Kyrkliga motiv)

(Ortsstämplar)
(Trafikpropaganda på frimärken)

Göteborg (Kyrkliga motiv)
(Schack på frimärken)

H allstahammar (N atur och miljö, Ortsstämplar)
H ofors (Trafikpropaganda på frimärken)
H yltebruk (Kyrkliga motiv)
Kalmar (Fjäderbrev, kronopost, Olandsstämplar)
Karlstad (Sundstedt)
Kopparberg (Ortsstämplar)
Linköping (Forseth som frimärkstecknare, Rotary)
Malmö (Kyrkliga motiv)

, Watex 72 (Sundstedts samling - urval)
Mölndal (Kyrkliga motiv)
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Mörby (Kartor på frimärken)
N ybro (Glas på fr imärken)
Oxelösund (N atur och miljö)
Sollentuna (Sundstedts samling urval)
Stockholm Stockhol mia 74 kansli (Sweden abroad)
Tidaholm (H ur en modern frimärksemission kommer till )
Tranås (Forntid på frimärken)
Växjö (Kyrkliga motiv)
Ängelholm (Bilar på fr imärken och Trafikpropaganda pä frimärken),

(Flygpost).

I samband med Frimärk ets Dag 1972-10-7--9 deltog Postmuseum dess-
utom med material på f öljande platser:
Askim Skövde
Bollnäs Sollefteå
Eksjö Stockholm, Blå hallen
Enköping Sundsvall
Eskilstuna Sunne
Floby Tidaholm
Jönköpin g Tierp
H allstahammar Tingsryd
H almstad Tollarp
H avdhem Torshälla
H uskvarna Trelleborg
Katrineholm Uddevalla
Klippan Umeå
Kristianstad Uppsala
K6pin g Vara
Linköping Varberg
Malmö Visby
Mariestad Västerås
Motala Åmål
N yköping Åtvidaberg
Olofström Orebro
Oxelösund Ostersund

Allmänt :
Vid Postmusei Vi nners är smöte höll Karl-Erik Stenberg föredrag om

Postal dokumentation.
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Ambassadör H araldur Kröyer vid Islands ambassad besökte den 28 mars
tillsammans med disponent Beskow och ingenjör Kierkegaard museet för
specialvisning av islandsutställningen.

Den 20 april besöktes museet av Tunisiens minister för PTT M. H abib
Ben Cheikh, chefsingenjör Zouhir Ben Lakhal, chefsingenjör Ahmed Laou-
yane, förste ambassadsekreterare Laouani och departementssekreterare
Gunnar Bergman i Kommunikationsdepartementet tillsammans med gene-
raldirektör Ni ls H örjel, avdelnin gsdir ektör Torbjörn Seiden och byrå-
direktör Gunnar Löwegren, varvid museet visades av Sven Carlin och
Gunnel Jönsson.

Den 14 juli visade USA:s kulturattach& Mr Pett y och Mr Sta nley H od-
ziewich från poststyrelsen i Washington det brev och »postkontor» som
medför ts t ill månen av D avid Scott. »Postkontoret» bestod av en väska
av fiberglas, aluminiumfolie och asbest och var fastsatt under förarsätet
på månbilen. Makuleringsstämpeln lämnades kvar på månen.

D en 11 oktober fly t tades Mauriti usfrim ärk ena ti ll et t nytt värdeför-
varingsskåp . I samband därmed detaljfotograferades de av Postens foto-
graf Yngve H ellström.

Företagsaft nar anordnades av Kanslibyrån den 20 nov. och den 29 nov.
av Kommersiella byrån i Postmuseum.

Stöld ur monterskäp i Lagerlöfsrummet av tyska och österr ikiska fri-
märken för ca 10.000 kronor anmäldes den 10 apr il. Ytterligare österri -
kiska fr imärken för 3.000 kronor vid ett likart at inbrott den 14 december.

TJAN STERESOR
Stig N ilebrant besökte postmästaren och representanter för filatelist-

organisationer i Trelleborg för att p lanera utställning.
Stig N ilebrant monterade i Mariehamn ut ställningen »Postfö rbindelser

Sverige- Finland» med anledning av Ålands SO-åriga självständighet .
Stig N ilebrant besökte Umeå Museum 09-21--24 för att förbereda pla-

nerat samarbete.
Karin Ohlin besökt e 10-14--15 och St ig Ni lebrant 10-10--17 utstäl l-

ningen Kallsta 72 i Karlstad.
Stig N ilebrant företog 07-11--12 tjänsteresa till Oxnered och Väners-

borg i samband med poststationsindragning.
Gilbert Svenson besökte Brussel 06-21--07-02 med anledni ng av den

internat ionella fr imärksutstäl lningen »Belgica 72».

PUBLIKA TI ON ER
Postmusei ärsbok »Postryt taren» 1971.
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POSTKORT
Postmusei postkort i valören 45 öre, utgivet 1969-10-13 utkom den

1 juni med tilltryck i svart av 10 öre, motiv H andelsfartyg. Upplagan
med ti lltr yck var 31 000 och samtliga slutsåldes redan på utgivningsdagen.

DON ATION SMEDEL
Postmuseifonden uppgick 1972-12-31  i l l 57 887:02 kronor
Paulins donationsmedelsfond uppgick 1972-12-31 9 268:60 kronor.
Postmuseifonden har under 1972 utökats med 14 044:04 kronor

(varav ränta 2 750:69) och har använts för inköp av:
Tre brev till Sundstedts samling
550 filatelistiska objekt
Fem objekt (SSPD :s auktion)
H istorisk litteratur
Ett helbrev, 4 sk 1857, Arwika
30 originalgraverade kartor
10 brev med raka stämplar
9 filatelistiska och historiska objekt

2 743:-
2 150: -

885:-
550:-

2 000:-
810:-

1 740:-
525:-

för sammanlagt 11 403 :- kronor

Paulins donationsmedelsfond har under året utökats med 427:89 kronor
(ränta) och har använts för inköp av :

Frimärken i 4-block, 41 obegagnade frimärken
och 45 försändelser för 629:- kronor.

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

lingarna, 60.000:- kronor, förbrukades under budgetåret
71-07-01--72-06-30 59.913 :52 kronor.

REKLAM
Varje söndag annonserades museets öppethållande och utställningar,

musikprogram m m i »Museinyckeln» i Dagens N yheter och Svenska Dag-
bladet. Affischer med inbjudan till museet har under vår- och hösttermi -
nerna utsänts till samtliga skolor i Storstockholm och delvis inom Mellan-
Sverige. De flesta t illfälliga utställningarna har dessutom varit affische-
rade på Storstockholms postanstalter, på bibliotek, i specialaffärer etc.
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OMBYGGNAD OCH REPARATION
Under året har grundförstärkningen av fastigheten slut förts. Pelare och

balkong vid ent reportiken har nedmonterats och hade vid ärsskifte t ti ll
stor del återuppbyggts.

N ödutgång från större delen av fastigheten har anordnats efter före-
skrift av brandmyndigheten.

P ortalen 1972 ef ter restau rering.

OPPETHALLANDE
Museets skådesamlingar hölls under året öppna för allmänheten sön-

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

Söndagar var en kassaexpedit ion öppen för försäljning av frimärken
och mottagande av vanliga och rekommenderade brev. Fr o m 12-01 hölls
fr imärkskassan i moderna postkontoret öppen även på lördagar . Frimärks-
försäljningen uppgick under året till 63.172 kronor .
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M useiv ärdinnan Barbro Sk illinghaug delar ut t ry ck sak er till besök ande sk olk lass.

BESOK
Museet besöktes under året av 39 667 personer mot 39 932 un der 1971.

N edgången har huvudsakligen berot t på att museet varit svår tillgängligt
på grund av byggnadsarbeten under senare delen av året . I besöksantalet
ingår 120 grupper med 2 885 deltagare. Flertalet grupper visades omkring
av någon av museets tjänstemän och fi lm visades. Icke exponerade fila-
telistiska samlingar m m har under året studerats av 7 filatelistiska fors-
kare.

Tävlingen »N ostip pen» har anordnats pä söndagar och un der vinter-
sportlovet alla dagar .

Följande föreningar har under året regelbundet sammanträtt i museet :
Föreningen Frimärks Samlaren, Svenska Motivsamlare (Stockholmsav-

delningen) och Ungdomsgruppen av Stockholms Filatelistförening.
Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har regelbundet sammanträt t

i museet varvid någon form av information, föredrag eller filmvisning
ingått i programmet .

TBV har under året anordnat en grundkurs i fi lateli, en fortsättnings-
kurs i filateli och under hösten en särskild filatelikurs för pensionärer.
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MUSIKPROGRAM M M
Pianisten Valentina Rives har under året givit 19 konserter. Stockholms

kommunala musikskola har med deltagande av lärare och elever anordnat
fyra musik aftnar i museet.

Pianisten Barbro Dahlman har vid två tillfällen svarat för pianoaftnar.
Birgitta N ordenfeldts musikskola gav en sång- och musikafton.
Postens Konstförening har visat måleri, skulptur och grafik i utställ-

ningslokalerna den 10- 17.4 och den 10- 20.11.
Statens Järnvägars Konstförening visade sin konstutställning där den

21- 24.11.
Stockholm i mars 1973

Gilbert Sv enson
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