
RED OGÖRELSE FÖR POSTMU SEU M
ÄR 1975

PO STMUSEIN AMN D EN
Ledamöter i postmuseinämnden har varit byråchef Karl Axel Löfgren

(ord förand e), advokat Sten H ultbom, fil dr Marshall Lagerquist , kansli-
chef Äke O den, avdelningsdirektör Carl O tto Oh m, förste inte ndent Gi l-
bert Svenson (sek reterare) och avdelningsdirektör H arry Wicksell.

Under året har hållits två sammant räden.
N ämnden har faststäl lt ut ställningsp rogramme t för 1976 och behand-

lat ärenden rörande museets deltagande i utl ändska utställningar.
H err Lagerquist meddelade at t han med utgången av innevarande man-

datperiod önskar träda t illbaka. Som hans eft ert rädare föreslog riksanti -

kvarien fil lie Skans Torsten N ilsson.

AU 75
Sedan en grupp på 9 filatelist iska expert er inför TV-kameran på Post-

museum den 14.2.1975 hade förklarat d en gula 3 skill ingen» vara falsk
ti llsatt e P oststyrelsen den 6 maj 1975 ett ut redningsorgan som förut-
sät tningslöst och grundligt skulle undersöka museets samlingar av i första
hand ski lling banco-frimärken.

Det ta org an kallat »Postverkets äkthetsut redning 75» (AU 75) bestod av

följande personer :
direktör Arne H enr iksson, ord förande
förste intendent Per Bjurström
professor D iego Carlst röm
t ryckeriint endent Lars Erik Evert
civilingenjör Ernst F romen
civ ilingenjör Curt H aij (på förslag av Sveriges Filatelist-Förbund)
hovrätt slagman Anders Litzen
ingenjör Friedrich Schaffer
professor Börje Steenberg
försäl j nin gschef Karl -Erik Stenberg
förste int endent Gilbert Svenson

som sek reterare fungerade förre byråchefen i Postverket A lf Lindeberg.
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G ruppen som gransk ad e d en gula t resk illingen.

U 75 6verl ämn ade den 1 feb ruari 1976 till generaldirektör O ve R ainer
dels »U ndersökningsrapport för t iden 1975-06-02- 1976-01-15» pa 161
sidor dels »Bilagor» ti ll denna på 77 sidor.

AU:s betä nkande var inte enhälligt . Mot en majoritet pa 6 ledamöt er
(inklusive ordf) reserverade sig 4 ledmöte r. En ledamot (AU :s juridiske
expert ) avgav därjämte ett särskilt yt t rande.

PO STH ISTO R ISKA AVD ELN IN GEN
F ö r e m å l s s a m l i n g e n
Gåvor :

Uniformsmössor 2 st , en för sommar- och en för v interbruk samt uni-
formsknappar av äldre typ som tillhör t posti ljon Nils Alfred Terrs f .
1883 (Margit Sverell, Malmö) ; uniformsrock som tillhört brevbärarförman
Gustaf N ykv ist f. 1896 (S ina N ykvist , Stockholm) ; un iformsmössa av
den typ som användes av väst tyska postverket 1975 (Udo Glatz, Leonberg,
Västt yskland).

Sky lt ar 7 st , som varit uppsatt a vid de ind ragna postansta lterna Röjdä-
fors, Sörmark, Bäckalund m fl (postkontoret i Torsby).
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T usch teck ning av Uno S tallarholm , f öreställand e p ostm ästa re v id sitt arbetsbord (gåv a
f rån E A A ng berg) .

Stämpellådor 2 st, den ena innehållande stilar (Postverkets centr alför-
råd, Ul vsun da); ärsstilar av mässing troligen använda vid poststationen
i Medevi (Bengt Oster , Motala) ; lås fr ån läderväska upphitt ad vid riv-
ningen av Orebros första postkontor (Tore Agren, Orebro).

Brevlådor fr ån Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, In-
dien, Luxemburg, N ederländerna, N orge, N ya Zeeland, Portugal, Schweiz,
USA, Västtyskland, Osterrike, Osttyskland . Brevlä dorna som är av mo-
dern typ var samlade och utställda på den int ernat ionella fr imärksutställ-
ningen »Stockholmia 74» (resp. postfö rvaltnin g).

Tavla sammansatt av port rättmedaljonger av Sveriges postmästare 1903
(Lillie Wennermark, Vällingby).
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(ii,

Detaljstudie till Carl W ilhelmsons m onum entalmälning S k eppsbron, Stock holm » i Cen-
t ralposthuset : H amnarbetaren (gåv a f rJn Inger W :son-N ordenf elt och

A na W :son-Lagerman).
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Stallarholm, Uno : tuschteckning föreställande en postmästare vid sitt
arbetsbord (Ernst August Angberg, Stockho lm).

Gram, Lennart : färglitografi »g g och tomater» (Konstfr ämj andet ,

Stockholm).
Wilhelmson, Carl : »H amnarbetaren» studie ti ll mon umentalmäln ingen

»Skeppsbron, Stockholm» i Centr alposthuset  (Ing er  W :son-N ordenfelt ,
Ana W :son-Lagerman, Stockholm).

Lokalpostmärkesklicheer frän Gävle, Kalmar, Karlskron a, Landskrona
och Västeräs samt avdrag av samt liga klicheer (Gösta Sikö, H elsingborg).

Frimärkssamlarens startut rustning 6 st , pussel och flaskkork med rek-
lam (Poststyrelsens PR -avdelning) ; kulspetspenna som kan dra ut och
användas som pekpinne (Bjarne Bang-Sörensen, Köpenhamn, D anmark) ;
keramikfat med texten »Island ia 73 31.VII I-9.IX » (Islands postförv alt-
ning gm Kanslibyråns ut rikesavdelning).

Postmuseum har t illdelats medaljer och p lakett er för deltagande i de
filatelist iska utställningarna : »Indipex 73» i N ew D elhi, Indien (medalj)
i  guld ), »V Malta Ph ilatelic Exhibition 1974»  i  Valet ta, Malta (medalj  i
förgylld brons), »Stockholmia 74» i Stockholm (medalj i förgyllt silver
samt medalj i brons), K ungsörs Frimärksklubbs fr imärksutställning 1974
i Kungsör (p lakett i koppar och trä), »Espana 75» i Madrid, Spanien (två
medaljer i silv er), »N ordia 75» i H elsingfors, Finland (medalj i silver),
»Arph ila 75» i Paris, Frankrike (medalj i brons), Krist ianstads Filatelist -
klubbs fr imärksutställn ing 1975 i K ristianstad (medalj i silver), »Europa
75» i N eapel, It alien (plakett i silver), »Frimex 75» i Solna (plaket t i

brons).

Leveranser :
Från Postd irektionen i Stockholms distrikt samt Poststyrelsens Central-

förråd har levererats: Batonger, ljusskylt , decimalvåg, uniformsknappar

och mössmärken.

Inköp :
Tärning, Lars: oljemälning »St illeben I I I ; N yström, H elmt rud : färg-

etsning »P ä väg til l N ew York ».
Frimärksplakett »Gustaf V » (brons) ; Frimärkspl aket t »Gustaf VI

Adolf» (brons) 2 ex »Tr onskiftesmedaljen» (brons)»; Minnesmedaljer ur
serien »Svenska N obelpri stagare i lit teratur» Eyvind J ohnson (brons), P är
Lagerkvist (brons), Selma Lagerlöf (brons), H arry Mart insson (brons),
Er ik Axel Karl feldt (brons), Verner von H eidenstam (brons) ; Minnes-
medalj »Carl Milles» 1975 (brons) ; Minnesmedalj » U rho Kekkonen 75 år»
(brons) ; Årets medalj 1975 ägnad Sveriges Radios 50-ärsjubileum (brons) ;

165



Medalj med anledning av Förent a N ationernas internationella kvinnoär
1975 (brons) ; Medalj med anledning av Förenta N ationernas 30-årsjubi-
leum (brons) ; Medalj med anledning av Europeiska Byggnadsvårdsåret
1975 (brons) ; Danmarksmedaljen 1975 (brons) ; Faerömedaljen 1975
(brons); N orgemedaljen 1975 (brons) ; Svalbardmedaljen 1975 (brons).

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 :

Brev med rakstämpel MARIEFRED fr ån 1828, brevomslag med kr o-
noslinga 1847, embetsbref med innehåll till lngelsrud 1850, brev med fyr-
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Fransk t ballongpostbrev f ran belägringen av Paris 187J gåv a / rån A nna-Lisa A k erman).
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kant stämpel KISA 28.4.1857, ofrankerat brev med innehåll fr ån Stock-
holm till Wien 1862, brevomslag t ill fr ibrev från Wenersborg i l l Chri -
stiania 1863, tjänstebrev från Kristianstad 1886 ti ll tullstationen Steinkjaer,
N orge, ryskt brev med innehåll från St Petersburg till Göteborg 1813,
franskt brev 1830 ti ll H elsingfors med t ransitstämplar H amburg och
Grisslehamn, engelska brevomslag från London till J akobstad 1830 med
transitstämplar H amburg, Greifswald och Grisslehamn, brevomslag från
H ull till Jakobstad 1848 med lösen och t ransitstämplar H ull Skip letter
H amburg och Stockholm 1, (Föreningen Postmusei Vänn er) ; Franskt bal-
longpostbrev frän belägringen av Paris 1871 (Anna-Lisa Ak erman, Täby);
Brevomslag, svenska (Stina Bjorklund , Stockholm; Barbro Skillinghaug,
Postmuseum; Gunvor Ekebergh, Postmuseum; Stig N ilebrant, Postmuseum;
Britt Burman, Postmuseum; Arne Ri ngby, Johanneshov); Frankokuvert
4 st, med valören 2 öre gul (Kungl Biblioteket , Stockholm) ; Frankostämp-
lade brevomslag från Sverige (N ino di Ponziano, Stockholm).

Brevomslag, utländska (Sina Bjorklund , Stockho lm; Barbro Ski lling-
haug, Postmuseum; Lennart Ohlson, Postmuseum; Friedrich Schaffer,
N acka ; Gunvor Ekebergh, Postmuseum ; Gilbert Svenson, Postmuseum;
Stig N ilebrant, Postmuseum; Arne R ingby, Johanneshov ; Inga Rollnert ,
Stockholm) ; Brevomslag behandlat av franska marinp ostens reklamations-
kontor, grupptaxerat brev frän Schweiz (Lennart Ohl son, Postmuseum).

Frankokuvert från Indien stämplat 1894 (Edward Lind ström, Banke-
ryd); Frankokuvert f rän N orge (Barbro Skillinghaug, Postmuseum ; Willy
Skillinghaug, Sundb y b erg) ; Frank ostämplade brevomslag fr ån utlandet
(N ino di Ponziano, Stockholm); PS-försändelser fr ån Spanien och Stor-
britannien (Lennart Ohlson, Postmuseum); Tjänsteförsändelser stämplade
Ceylon, Colombo 1960 samt från N ederländerna (Lennart Ohlson, Post-
museum); Tjänstekuvert från N orge (Barbro Skillinghaug, Postmuseum);
Brevkuvert avstämplat dagen för nederländska kronprinsens födelse 27.4
1967 fr ån N ederländerna (Lennart Ohlson, Postmuseum) ; Lösenförsän-
delse frän Osterrike (Gunv or Ekebergh, Postmuseum).

Brevkort stämplade Stockholm O 8.2.1893 och Stockholm Södermalm
23.9.1903 (John Ahlst röm, Lausanne, Schweiz) ; Kort avstämplat 1975-
03-01 i Gamla Uppsala, Uppsala 19 med anledning av 100-årsjubileet av
poststat ionen i Gamla Uppsala (Sture Jansson, U ppsala).

Svarsförsändelser (Sven Carlin, Postmuseum ; Margareta Karlsson, Post-
museum ; Sven Rune Johansson, Stockholm) ; Kuvert 6 st, förfalskade på
sä sätt att frimärkena är päsat ta falska stämplar i eft erhand (H arald
Zettersten, Täby); Brevomslag där man manipulerat med såväl fr imärken
som stämplar efter det att försändelserna tillställts adressaten (Samlarcent-
rum AB, Stockholm) ;
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Fältpostförsändelser, omslag till masskorsbandsförsändelser, tidnings-
omslag frän Aftonbladet med frankostämpel pa remsa (Karin Raben,
Postmuseum).

Brevklipp från D anmark avstämplat K0 BEN H A VN 8.X .1925 med
reklamtexten »Benyt Luftposten» (Stellan Erl andsson, Stockholm); Brev-
omslag från Pakistan frankerat med int ernationell svarskupong (Christer
Wictorin, Ludvik a).

Utbetalningskort frän Indonesien 1962 (Lennart Ohlson, Postmuseum);
Betalningskupong frän Mexico (Ernst N athorst-Böös, Stockholm); Post-
anvisning fr ån N orge (Barbro Skillinghaug, Postmuseum).

Kvitto på rekommenderat brev inlämnat i Lund 19.2.1814 (Gilbert
Svenson, Postmuseum); Inlämningskvitton avseende brev befordrade under
öppen och sluten rekommendation samt kvitt on på inbetalade postanvis-
ningar under åren 1865- 1872 (Erik H ård af Segerstad, Växjö); Kvitto
å inlemnad assurerad försändelse från Ousby 28.2.1874 (Föreningen Post-
musei Vänner).

Telegraf Postbok med kvitton och inlämningsbevis rörande rek, ass och
postanv isningar samt liggare över ankomna postanvisningsmedel, resti tu-
tionsmedel för tidningar, postförskott sförsändelser och inkasseringshand-
lingar f rän poststationen i Arholma 1902- 1918 (L. E. Algulin, N orrtälje) ;
Kvitton frän kassamaskin pa postkontor 1975 (Gunvor Ekebergh, Anna-
Lisa N ordgren, Postmuseum).

Blankett från 1883 qvitto ä utt aget belopp på Sveriges Postsparbank
(Margit Bergholm, Stockholm); Kontoutdrag frän PK-banken (Gunvor
Ekebergh, Postmuseum); Postsparbankens p resentkort 12 st från åren
1933 1954 (PK-banken); Postbankens p resentkort 6 st (Barbro O rling,
Stockholm).

Album för Svenska Rekommendations-Märken utgivet i Göteborg 1897
av H ugo Brusewitz Förlagsexpedition och innehållande uppklist rade rek-
etiketter från svenska postanstalter (C Vilhelm Jacobowsky, Skara) ; Post-
förskottsetikette r frän 1928 (C O Lindqvist, Sollefteå) ; N ummeretiketter
för vanliga paket (postkontoret Gävle 1) ; Lack- och papperssigill, äldre
svenska och utländska påsvinjett er (K L Bjurman, Malmö).

Frimärke förstadagsstä mplat »Postgirot 50 är» (Hi llevi Jansson Str öm-
stad); Frimärken till tävlingen N ostippen (Kerstin Pettersson, Stockholm);
Brevmärken »Sveriges djurskyddsförenings riksförbund» (Oscar Liliedahl,
Malmö).

Vykort från Kristianstad år 1900 (Vera Carlstedt-Malmström, Malmö);
Vykort Stockholm 1903 (Gunnar Geisle, Poststy relsen); Vyk ort från N orr-
köping 1920-tal (Robert Magnusson, Tr anäs); Vyk ort stämplade med
jubileumsstämpeln »Lilla Edet Posten 125 år 1975» (Arne Ericson, Lilla
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Edet) ; Vykort , svenska (Stina Björklund, Stockholm ; Barbro Skill inghaug,
Postmuseum ; Lennart O hlson, Postmu seum ; Margareta Wigardt , P ostmu-
seum ; Postens Filateliavdelning, Stockholm).

Vykort , utl ändska (Lennart Ohlson, Postmuseum ; Willy Skillinghaug,
Sundbyberg; Brit t Burman, Postmuseum).

J ul- och nyärskort (Barbro Skill inghaug, Postmuseum ; Leilah Strauch,
Stockholm ; Gilbert Svenson, Postmuseum ; Gustav Gordon, Stockholm).

P åskkort (Barbro Skillinghaug, Gilbert Svenson, Sven Carl in, Brit t -
Mar ie Ohm, Margareta Wigardt, Marg areta Karlsson, Gunvor Ekebergh,
Inga-Maja Arnelius, Anna-Lisa N ordgren, Monika H ansson, Evaberith
Kindborg, Gunnel Jönsson, Brit t Burman, Postmuseum).

Valent in-kort från U SA 1960-talet (Peter Fältström, Tumba) ; U N ICEF-
kort (Gunvor Ekebergh, Postmuseum) ; Korrespondenskort (Inga-Maja
Arnelius, Postmuseum) ; Brevpapper och kuvert (Barbro Skill inghaug, P ost-

museum).

P ostala handlingar frän 1883- 1900 som äter funni t s vid ri vningen av
ett gammalt magasin i G rundsund (Gunnel Söderhall , Grundsund) ; Skri-
velse från år 1846 gällande H olmstrand i H elgums socken (C O Lindqvist ,
Solleft eä) ; Skrivelse angäende poststat ionen i H yllinge grufva är 1910
(K L Bjur man, Malmö) ; Postföringsavtal frän år 1860 gällande H olm-
st rand i H elgums socken (C O Lindqvist, Solle ft eä).

Konstitutorial gällande posti ljon Ni ls Alfred Terrs f . 1883, värdeexpe-
dient en Adolf H elge Andersson f . 1902, expeditionskassören Karin Ellen
K rist ina Andersson f . N yren 1906 (Margit Sverell, Malmö, Kari n Anders-
son, Katrineholm); Kont rakt , avtal , antagnin gsbevis gällande värdeexpe-
dienten A H An dersson f . 1902, antagningsbevis gällande expedit ions-
kassören K E K Andersson f. N yren 1906 (Karin Andersson, Katrineholm) ;
Förordnandehandling gäl lande posti ljon N A Terrs f . 1883 (Margit Sve-
rell Malmö) ; Tjänstgöringsbetyg från 1911 (K L Bjurman, Malmö ); Betyg
gällande värdeexpedienten A H Andersson f. 1902, Betyg gällande expe-
diti onskassören K E K And ersson f . N yre n (Karin An dersson , Kat rine-
holm) ; P ensionsbrev gällande postiljon N A Terrs f . 1883 (Margit Sverell ,
Malmö) ; Beviljande av avsked gäl lande värdeexpedienten A H Andersson
f . 1902 och expedit ionskassöre n K E K Andersson f . N yren 1906 (Karin
Andersson, Katrineholm) .

D ip lom 2 st som t illhört överpostmästare U no Wiklander f . 1889 (Ada
Wiklander, Malmö) ; H yllningsad ress som tillhört posti ljonen N A Terrs
f . 1883 (Margit Svereil, Malmö) ; Identi tetskort utf ärdat i O sterhaninge
25 maj 1946 (ano nym givare) ; D ebetsedel å värnskatt för budgetåret
1940/41 (K L Bjurman, Malmö).
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Matrikel, fackföreningsbok i Svenska Postmannaförbundet, förbundets
jubileumsskrift som tillhört postiljon N A Terrs f . 1883 (Margit Sverell,
Malmö); Festskrifter »Postgumman» och »Lapptrumman» frän PF :s sek-
tionsjubileer, har tillhört överpostmästare Uno Wiklander f. 1889 (Ada
Wiklander, Malmö); Matsedel för tidn ingen J ulposts dine 27.10.1934
(Ingrid Schonberg, Stockholm); J ultelegram från sekelskiftet (Gilbert
Svenson, Postmuseum).

H istorik och katalog över Stockholms Spårvägsmuseums samlingar 1964
(Sven Carlin, Postmuseum); Trycksaker, program och katalog från Dans-
museets vernissage 11.9.1975 (Barbro Skillinghaug, Postmu seum); Inbju-
dan från Skara Filatelistförening i samband med utstäl lnin gen »Skara i
Posten 1975», vern issagekort »Utvandrarö den» i Postmuseum 1975 (Gun-
vor Ekebergh, Postmuseum) ; Tackkort från Postgirot med anledning av
50-årsjubileet 1975 (Gilbert Svenson, Postmuseum); Mate rial använt av
ungdomsledarkursen vid »Modefilex 74» i Borås (Stig N ilebrant , Post-
museum).

Kart or 2 st »Stockholm Tr afikkarta» 1973 (Stockholms Motivsamlar
Klubb, Stockholm); Tidtabellsändringar inom pkp 54 C Falun- Kil i
händelse av lokomoti vmannast rejk (1908), har tillhört överpostiljon H ans
N 6id f . 1874 (Elsa Brita N öjd, Ork elljunga): Tidrabell frän Finland (Len-
nart Oh lson, Postmuseum) ; Järnv ägsbiljett Brösarp St Olof (Gunvor
Ekebergh).

Avbildningar av t ryckpressar f rän Osterrike (Friedrich Schaffer,
N acka) Album med fotografier av Sveriges posttj änstemi n frän är 1909
(Gunnar Wagner, Stockholm); Fotografier av svenska militära tjänstebrev
(Edward Lind st röm, Bankeryd); Fotografier av adressidan av brev till
lanträntmästaren i Pommern Martin Klinckowström fran ären 1701-
1702 samt foto av underskrift en i et t brev daterat Stade 24 dee 1901
(Piot r Zaremba, Stet tin, Polen).

Fotografier av den gamla opt iska telegrafen i Furusund (Lennart Ohl-
son, Postmuseum); Fotografier frän posten i Västeräs 1912 1921  (An-
ders Elg, Västeras) ; Fotografi er frän postko ntoret i Str ängnäs 1918, har
tillhört byrädirektör Ern st E Johansson f . 1892 (Ingeborg Johansson,
Stockholm); 2 foto grafier frän poststationen i H öl6 1929 (Karin Anders-
son, Katrineholm) ; Fotografier av poststationer i Västergötland (Åke
Bergmer, N ossebro); Fotografier från Svanskog (Joel Sjöberg, Svanskog);
Fotografier frän Sundsvall, N yn äshamn, Vilhelmina, postkupeer m m (E
Zet terlind, Ostersund); Foto grafi er från Skee (H illevi Jansson, Ström-
stad).
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Fotografier av stationsmästare T Jansson i Skee (Sven Carlin, Post-
museum); Fotografi av H enrik Leche, kapten vid Gotl ands N ationalbe-
väring, postmästare i Kl intehamn 1860- 1868 (Bengt Linden, Visby); Fo-
tografi av postiljon frn Varnhem 1870-talet (Karl Eric Karlen, Skövde);
Fotografi av brevbärarpersonalen vid postkontoret Stockholm 4 är 1933
(Sven Lindqvist, Stockholm); Fotogra fier som tillhört postiljon N ils Alfred
Terrs f. 1883 (Margit Sverell, Malmö); Fotografier med postala motiv
som t illhört överpostmästare Uno Wiklander f . 1889 (Ada Wiklander,
Malmö); Fotografi frän Ostersundspostens reportage 16.1.1963 inom
postkupe 319 upp i vagn av typ DFo 20 v (Sune Dari , Ange); Fotografier
som använts vid postutställningen i Värö 1974 (Rune Kl aesson, Värö-
backa).

Fotografier och fotostatkopia av »Verordnung» av 1748 om brev som be-
fordras med svensk post genom Danma rk fr än och ti ll H amb urg (Gunther
Schwanke, H amburg, Västtyskland ); Foto grafi från svenska veckan i
Stade 1975 (Arne Waldenström, H amburg, Västtyskland) ; Filmbilder 2 st ,
Sverige när det var som störst och Sverige idag, negativ fr ån kongress-
stämpla r fr ån år 1924 (George B Lind berg, Stockholm).

Kopia av rek-kvitto frän 1850 (K L Bjurman, Malmö ); Fotostatkopia
av det äldsta brevet i svensk ägo med handgjort kuvert (Kurt Karlsson,
H elsingfors, Finland); Fotostat kopia av specifikation av innehållet i en
försändelse som inlämnats under öppen rekommendation på postexpedi-
tionen i N ya Kopparberget 21.9.1872 (Sune Roland, Kopparberg) ; Foto-
statkopior av kvitto pi försändelse som befordrats under öppen rekom-
men dation 1858 (C O Lindqvist, Solleft eä) ; Fotostatkopior av Circulaire
81 till det Kongelige Postcontoiret i Svendborg 1807 och Circulaire 1246
till Kongelige Postkontoret i O dense 1827 med kopia av omslaget gällande
postförbindelserna Danmark- Sverige (lb Eichner-Larsen, Köpenhamn,
Danmark).

Fotostatkop ia av brev fr ån marskalk Bernadotte till divisionsgeneralen
Rivaud 17 jan. 1807 (Ivan Adler, Stockholm); Fotostatkopior av tidnings-
art iklar om Skee och Strömstad 2 (H illevi J ansson, St römstad).

Tidskrift en 1 0 Al » decembernummer 1973 (l b Eichner-Larsen, Kö-
penhamn, Danmark); Strömstads Tidning N orra Bohuslän 4.1.1975 (H ille-
vi Jansson, Strö mstad); Vecko Journalen nr 39/ 1975 med artikel om
»Svenska St Barthelemy» (Britt-Marie Ohm, Postmuseum) ; Tidningsar-
t ikel ur N erikes Allehanda 1935 (Tore Ägren, Orebro); Posthi s toriska ar-
tiklar ur Västgöta Bygden 1974 (Åke Bergmer, N ossebro).

Tidningsart ikel om J enny N yström ur Folket i Bild Kulturfront 1974
(Margareta Wigardt, Posm useum) ; Tidningsar tikel om Jenny N yström
av Ch ristina Ollen, Expressen 1975 (Sven Carlin, Postmu seum); Tidnings-
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artiklar ur j önköpings Posten 1975 (Edward Lindstr öm, Bankeryd); Tid-
ningsurklipp ur Bohusli nningen 1975, »Posten i Ljungskile 100 år» och
»Posten i Grundsund 100 är» (Folke Bohlin, Uddevalla) ; Tidni ngsarti kel
ur Göteborgs Posten 1975 (Christer Wictorin, Ludvika) ; Artiklar ur Ber-
lingske Tidende och Il l. Familie Journal (Robert Pettersson, Bromma);
Engelsk översättning av 2 artiklar om Postgirot i Postens Kund tidning
(Bert il Eklund, Stockholm) ; Ett antal postala arti klar av Andreas Relte
(Andreas Relte, Lidin gö).

»Almanack för Alla» årgångarna 1944- 1960, 1962, 1964- 66 (H ans
J edsby, Stockholm); »Barnens nya Advents Almanack» med 23 st jul-
kort (Margareta Wigardt, Postmuseum); Illustrerad almanacka 1976
(Musee Postal, Paris, Frankrike) ; I llust rerad almanacka »Land scape of
Korea» 1975 (Korea Publications Export & Import Corporati on . Pyong-
yang, D .P .R .K .); J aarkalender 197 6 (Post förvaltningen i N ederländer-
na); Illustrerad almanacka för 1975 (Muzeum Poczty i Telekomunikacjt,
Wroclaw, Polen).
»N är Var H ur» 3 årgångar (H ans Jedsby, Stockholm); Böcker och bro-
schyrer samt föreningsnälar utd elade t ill besökare vid vernissagen på ut-
ställningen »Un gdomsfilateli i DDR» Postmuseum 1975 (DDR-Kultur-
centrum, Stockholm); Blanket ter och adresskort för f ri postförskottsför-
sändelse fr ån Danmark och Finland (Lennart Ohlson, Postmuseum); Va-
ruprovspåsar (Arne Ringby, Johanneshov).

Postala broschyrer (Karin Raben, Postmuseum); Broschyrer fr än Dan-
mark och Finland (Lennart Ohlson, Postmuseum); Broschyrer, affischer,
et iketter, tändst icksask, posttaxor från Danska Post- og Telegrafvaese-
net (Bjarne Bang-Sörensen, Köpenhamn , Danm ark); Broschyr om post-
kortsamlingen i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, reklamkuvert fr ån
danska postgirot (Robert Pettersson, Bromma).

Affisch F rimärkets D ag 1949» (Gi lbert Svenson, Postmuseum); Affi-
scher » Tänk om postens direktör skänkte några burkar servalac till varje
postkassör» (UIf Sta rk, Alfort & Cronholm, Stockholm); Reklammate-
rial f rän »Det Bästa » (Margareta Karlsson, Postmuseum).

Leveranser :
Från Poststyrelsen Försvarsavdelningen, Personalbyrån och Kommer-

siella byrån har levererats:
H jälpblanketter till stamregister för legitimationskort använda fr ån

andra världskriget fram till år 1958, telebrev, förslag och kopior av tele-
brev utväxlade mellan Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall första
dagen denna service var i verksamhet 13 juni 1973, verifikationer och av-
dragslistor från Postens Konstförening åren 1964- 1967, 1968- 1971.
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Inköp :
Brev från 1744 med banderol-stämpel Stockholm, adresserat till Tavaste-

hus; H elbrev från Crontorp 18 febr 1824 med rakstämpel CH RISTIN E-
H AMN adresserat till handlanden And. Wedberg, N ora ; Brev frän 1829
med rakstämp el Arboga, adresserat till N ora.

Emigrantbrev svenska, 6 st, ett utan och fem med innehåll avsända
under ären 1882- 1884 frän Regna till N ord-Amerika ; Brevkort svenska,
2 st frän emigrationstiden till Amerika illust rerade med Skandinavien
Amerika Liniens ängare »Uni ted Stat es».

Rek brev Sth 6 no 223 Gustav V medaljong 35 öre med oläslig stäm-
pel; Tjänstebrev 3 st frän 1911- 1912 frankerade med 5- och 10-öres
tjänstefrimärken; Försändelse skadad vid flygolycka på svenskt område
nat ten t ill den 29 aug 1944; Div erse kortbrev, brevkort , brevomslag,
postförskott.

Vykort 5 st med bilder av svenska och utländska skådespelerskor; Vy-
kort från sekelskiftet varav 2 st tecknade av Jenny Lindström; vykort
39 st visande exte riör och interiörer av det nya postmuseet, Musee Posta l
i Paris, Frankrike; UN ICEF-kort 1975; Fotostatkopior och fotografier av
äldre svenska brev och kronopost brev ; Fotografier fr ån Mangskog i sam-
band med 100-ärsjubileet 1975; Fotografier frän poststat ionen i Rämmen
samt avskrift av cirkulär 1/ 11 1889.

Postbankens presentkort 3 st av 1974 års typ ; Postsparbanksbok ut färdad
1912 i Liljeholmen; H istorisk samt fotostatkopior av meddelande, kvitto
och kontrakt rörande Tärnaby.

Almanacka Lund 1903; Kulturens bildalmanacka 1976.
Följande  utställ ingssamlingar  har samm anstäl lts:

1. Grat ulation skort f rän sekelski feet 90 blad
2. Barn på vykort 125
3. Mode på vykort 135
4. Blommor på vykort 80
5. Vykortets adressida 46

Und er ä ret har ej utställt posth istoriskt material studerats av 22 fors-
kare.
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FI LATELISTI SKA AVD ELN IN GEN

S v e n s k a s p e c i a l s a m l i n g e n
Gåv or f rån f öreningen Postmusei V änner

Brev och brevomslag:
Rakstämpel Enköping på brev t ill Stockholm;
Rakstämpel Köping på brev med innehåll, daterat 16 nov 1829, adres-

serat t ill Västerås;
Rakstämpel Skellefteå på brevomslag t ill H ernösand ;
Röd fyrkantstämp el Landsk rona 21/4 1839 på brevomslag till Göte-

borg;
Tjänstebrev frä n Westeräs 12/ 10 1852 t ill Wennersborg;
Brevomslag med textinnehåll, daterat 23 mars 1863, frankerat med 12

öre vapent yp, makulerad me d balkstämpel, adresserat till Falkenberg;
Brevomslag frankerat med 2 par Liggande lejon 3 öre, typ II , stämplat

PKXP N r 10 7/ 11 1872 adresserat till Ystad ;
Brev fr ån Okna 9/ 10 1873 fr ankerat med lodrätt par av 6 öre r ing-

typ, adresserat t ill Avesta ;
Brev från Fogelfors 13/2 1874, blc kmakulerat, f rankerat med 12 öre

ringtyp, ti ll Upsala ;

'
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Brev f rån Uppsala 12/8 1873 till Marblehead, USA , f rank erat med ringty p 3 öre i tv å
ex sam t 9 och 24 öre (Gåv a f rån Postm usei Vänner).
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Kuvert f rän Strömstad 24/ 7 1875, frankerat med 12 öre ringtyp, till

N orge;
Brev från Upsala 12/ 8 1875 till Marblehead, USA , frankerat med ring-

typ 3 öre i 2 ex samt 9 och 24 öre;
Assurerat brev frankerat med ringtyp 20 på 20, 12 och 30 öre, från

Wedum 16/2 1878 t ill Göteborg;
Brevkort frankerat med 6 öre r ingtyp, tandning 13, stämplat me d bi-

kupestämp el N orrköping jan 1882 adresserat till Carlscrona ;
Lokalbrev inom Stockholm, med sk tredjeständsvikning , fr anke rat med

5 öre ringtyp, stämpl at Stockholm 5/ 11 188- 3. Tur ;
Brev från Ed 22/9 1890 frankerat med 2 par av 5 öre ringtyp, till USA ;

Adresskort stämplat Stockholm Paket 10/ 12 1890 till Sundsvall, fr an-
kerat med 5 öre ringt yp, 48 exemplar av 50 öre ringtyp, varav ett 15-
block, samt 16 exemplar av 1 krona ringtyp ;

Frankokuvert IO öre, med ti lläggsfrankering 3 öre ringtyp med ph
samt 1, 2 och 4 öre tväfärgad siffe rtyp stämplat Orebro Laxa 20/ 1
1893 adresserat till H amburg;

6 öre ring typ pi brandförsäkringsbrev frän Skara 20/6 1894;
1 c gul och 3 exemplar 8 c på brev från Quebec 18 ja 1894 t ill Stock-

holm, ankomststämplat Stockholm K E 31/ 1 1894;
Frankokuvert 4 öre, tilläggsfrankerat med Tvåfärgad siffert yp 1 öre,

två exemplar av 2 öre, 3 öre samt två exemplar av 4 öre, stämplade H å-
sjö 6/ 12 1898 adresserat till N ew Y ork ;

Brev fr ån Spjutsbygd 27/ 2 1900 i l l N ice, frankerat med Tvåfärgat
siffertyp tre exemplar av 1 öre, 4 exemplar av 2 öre samt t re exemplar
av 3 öre;

Lösenbelagt vykort av skinn, T-stämpel 1/ 15 samt stämpel Lösen . . .
öre med blyerts ifyllt 24. Kort et stämplat Chicago, PKXP N r 2 29/9 -05
och Göteborg 1/ 10 -05;

Assurerat brev från Stockholm 6/2 1906 till Stegeborg frankerat med
20 och 50 öre Oscar II ;

Rekommenderat brev lokalt inom Stockholm 20/ 12 1916, frankerat
med Landstorm I I, 5 på resp 1, 3, 5, 6, 12, 20 och 50 öre lösen ;

Brev inom Längshyt tan 1/ 1 1917 frankerat med komplett serie Land-
storm I ;

Assurerat brev frän Gimo 17/ 1 1917 till Got t röra , fr ank erat med 1 öre
tvåfärgad siffertyp, 25 öre och 2 exemplar 50 öre Oscar II , samt 10 öre
Gustav V i medaljong;

Brev inom Stockholm 27/2 1917 fr ankerat med Landstorm I , 5 på 4

öre;
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Brev fr ankerat med Landstorm I , 5 på 6 öre med otydlig stämpel /4
1917, adresserat till Göteborg;

Brev frankerat med Landstorm I , 5 på 2 öre stämplat Stockho lm /6
1917;

Brevkort från Stockholm 2 31/ 12 1917 t ill Ulricehamn frankerat med
Land storm I, 5 på 4 öre;

Vykort från Stockholm 14/2 1918(?)  till  Brooklyn,  USA  fr ankerat med
fem exemplar av 2 öre tväfärgad siffe rt yp ;

Brev från Moholm 6/ 3 1918 till Göteborg, frankerat med Landstorm I ,
10 på 30 öre;

10 öre Små Tjänste använt som lösenmärke på brev inom Ringa rum
16/3 1918 med stämpl ad lösenetikett ;

Kort f rån Tyskland, Brake, 30/ 3 1918 till N orrköping. Lösen erlagd
med 5 öre Gustav V i medaljong;

2 öre Lilla riksvapnet samt 10 på 20 öre Landstorm I på brev från
G v le 3/9 1918 t ill Stockholm;

Brev från Stockholm 1 10/9 1918 t ill Borås frankerat med 12 + 8 på
10 på 24 öre Landstorm I II samt 3 öre Lilla riksvapnet ;

5 öre Små tjänste och 2 öre Lilla riksvapne t pä lokalbrev fr ån Ringa-
rum 20/ 1 1919;

Brev frän Stockholm 19 10/5 1919 till Ostha mmar frankera t med 12 + 8
på 50 öre Landstorm III ;

Vykort stämplat Stockholm, otydlig ma skinstämp el 1919, frankerat
med 7 + 3 öre på 5 på 6 öre Landstorm III ;

Brev inom Stockholm 30/3 1920 frankerat med Land storm I , 5 på 3
och 5 på 6 öre;

Brev stämplat PKP ? ned 17/5 1920 (?) t ill Gällivare frankerat med 3
exemplar av 1 öre Lilla riksvapnet samt 12 + 8 pä 1 pa 12 öre Land-

storm II I ;
Adresskort frankerat med Gustav II Adolf 20 öre i femstrip samt 10

öre Gustav V en face, från Säffle 11/6 1921 till Göteborg;
Brev frankerat med 2O öre Gustav Vasa, från Stockholm 16, 11/6

1921 till Ludvika;
Adresskort från Upplands Väsby 14/9 1921 i l l Biel,  Schw eiz  frankerat

med 5 öre Stående lejon, grön, typ I och fyrst rip av 50 öre Luftpost ;
Rekommenderat brev frankerat med 10 öre Stående lejon, grön, 4-sidig

tand ning och 25 öre Världspostkongress 1924, stämplat Malung, oläsligt
datum, ti ll Västanfors ;

Brev frankerat med Gustav V 70 år 5, 10, 15 och 25 öre stämplat Luft-
postexp N :r 1 Stockholm London, första Turen, 1928;
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5 öre Stående lejon, grön, på b rev till England med etikett om flyg-
beford ran Malmö- H amburg p g a fruset O resund och drivis i Ostersjön,
stämplat 1/3 1929 ;

Militärbrev stämplat Fältpost nr 3, 30/ 8 1929 med kvarsitt ande svart
svarsmärke;

Brev fr ån Malmö 1/ 11 1932 till A msterdam f rankerat med 10, 15, 25
och 90 öre E itzen, 2-sid ig tandning samt 10 och 50 öre N at tpost flyg;

Postförskom brev fr ån Stockholm 9/5 1933 f rankerat med fy rblock av
10 öre Li.itzen, ad resserat t ill Borås och returnerat t ill avsändaren ;

Brev frankerat med 10 öre N attpost flyg, stämplat Barn ens O , Flygpost ,
16/9 1937;

Expressbrev från Åsrorp 14/7 1939 fr ankerat med 4 exemplar 10 öre
Gustav V p rofil höger, små siff ror (par 3 +4-sidigt randade enstaka 4-
och 3-sidigt tandade) samt 5 öre P H Ling, 4-sidigt tandat .

Förslagsteckningar :
Förslagsteckni ng t ill 1897 å rs J ubileumsbrevkort .

BREFKORT

Förslagsteck ning till 1897 &rs jubileumsbrev k ort (gäv a f r&n Postm usei V i nner).
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Frimärken :
8 skilling banco stämplat Stockholm 15/ 12 1857, övre högra marginalen

reparerad ;
12 öre vapentyp stämplad ÅBX P N o 16 22/ 8 1870;
12 öre vapentyp på klipp stämplat Leufsta Bruk 6/9 1871;
12 öre vapentyp på brevklipp stämplat Filipstad 27/6 1872;
12 öre r ingtyp, tandning 14, matt blå, sliten plåt, ostämplat ;
30 öre r ingtyp, tandning 14, gråbrun, ojämnt t ryck, ostämplat ;
12 öre ringtyp, tandning 14, stämplad Jörn 7/5 1873;
12 öre ringtyp, tandning 13, svart aktigt blå, skarpt tryck, ostämplad ;
50 öre r ingtyp , tandning 13, rosaröd, ostämplad ;
30 öre ringtyp, tandning 13, stämplad H ornsberg 1/6 1880 (?);
N ioblock av 5 öre Lösen, tandning 14;
H elark, 50 exemplar, av Stora tjänste 10 på 24 öre, gul, stämplat Upp-

sala 29/ 1 1890;

-$$@s,
Ronneby \ Adresskort/·c ,,.,_ - I ....

, . . 911 t i!I Inrikes pa ket.  : i  . ,•t:)
'.\ l 1 \\J, ,

i s «re . - ( $"% " #
{Ave.u A pa"-ele t l  :-. - 1,li.ll,.i.r,m I • t
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i ttonstaumner
(l töt-e11.0rutn3.llch · ftl.ll}:

Blanke' t 239
(Asg 1a 5-)

A dresskort till asspaket (gäva f rän Berit Larsson).
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Förstadagsbrev :
FD C Posts parbanken 5 öre, 6/ 12 1933;
FD C Gustav V profil höger 10 öre, 22/3 1939;
FDC Vetenskapsakademin, 10, 30 Berzelius, 15 och 50 öre Linne, 2/6

1939;
FDC T re kronor 65 och 70 öre 11/ 11 1949.

Förfalsknin gar:
Sperati- förfal s kning av 17 öre Liggand e lejon;
3 skilli ng banco, s k P ariserfö rfalskning.

Ovrigt :
60 öre Scheele på Postverkets blankett 25, avsedd för  militärpak et,

stämplade Malmö 1 13/4 1944 ;
Kugleposrbrev juli 1936, fr än Alingsås till Jönköping fr ankerat med

50 öre Bromma flygplats.

O vriga gävor :
73 adresskort t ill assurerade paket, 10 till vanliga paket inlämnade i

Ronneby och fr ankerade med olika valörer av Gustav V i medaljong (Be-
rit Larsson, Postens Filateliavdelning );

Frankokuvert i visitkort sformat, 4 öre, obegagnat (Gunnar N orling,
N orrköping) ;

Frankokuvert , 10 öre , stort format, tilläggsfr ankerat med 10 öre Luft-
post , från Stockholm 14 15/ 11 1948; Brev frankerat med par av 10 öre
Luftpost frän Stockholm 8/ 3 1949; Brevkort frankerat med 20 öre Oscar
II , 1 öre Lilla riksvapnet och 24 öre Tjänste, stort format från Stockholm
8/4 1971 (Ingrid Linne , N ynäshamn) ;

Sveriges Radio 50 år, 75 öre, i par, ogummerat, ostämplat ; Postgirot
50 år, 140 öre, två ostämplade exemplar i färger som avviker från de nor-
mala (Bengt Talo, Stockholm).

7 förslag t ill fr imärken till svenska fr imärkets 120-årsjubileum, utförda
av Anders Lind, 11 år (Ove Rainer, Poststyre lsen).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser f rän Poststyrelsens Frimär k savdelning omfattan-

de nyutkomna fr imärken och helsaker, originalteckningar, skisser , gravyr-
avdrag, färgprover och normalark. Dessutom har levererats gravyravdrag
av tidigare utkomna fr imärken, 68 olika, två exemplar av vardera. Dessa
avdrag är gjorda i svart och ut förda av Czeslaw Slania och Zlatko Jaku s.

179



FDC och minnespoststämp lade kuvert från PFA
Dessutom har under året av nyut komna fr imärken överlämnats 100

ostämplade exempla r i de fall frimärke utgivits i häfte 100 häften av var-
dera, för mu seets utställningssamlingar.

Postverkets Frimärkstryckeri har gjort sv artav drag av i Postmuseum
befintl iga t ryckmateriel till skilling banco-emissionen. Avdragen har gjorts
på konsttryckspapper och på vanligt fr imärkspapper :

Avdrag av originalgravyr i stål utan valör, ej godkänd typ (Pm 3717) ;
Avdrag av stämpel i stål utan valör, ej godkänd typ (Pm 8215);
Avdrag av klichee i stilmetal l utan valör, godkänd typ (Pm 99) ;
Avdrag av klichee i stilmetal l utan valör men med instansade bok-

stäver, godkänd typ (Pm 102);
Avdrag av matris i bly utan valör, godkänd typ (Pm 109);
Avdrag av originalmatris i stål utan valör, godkänd typ (Pm 8220);
Avdrag av matris i stål av originalgravyr utan valör, ej godkänd typ

(Pm 8216);
Avdrag av bildstansar i stål av ej godkänd typ, samtl iga valörer (Pm

3712- 3716);
Avdrag av klicheer i stilmetall, godkänd typ av 3 sk bco 3 st , 4 sk bco

3 st . 8 sk bco 1 st och 24 sk bco 2 st (Pm 74 79 samt 88, 90 och 95) ;
Avdrag av klicheer i bly, 9 av vardera valör, använd a för eft ert ryck

(Pm 8221);
Avdrag av klicheer för eftert ryck, I av vardera valören, reserver med

förkopprad yta (Pm 8222) ;
Avdrag av matr iser av bildstansar i valörerna 3, 4, 8 och 24 sk bco, ej

godkänd typ (Pm 8217) ;
Avdrag av matriser av bildstansar pressade i koppar, samtliga valörer,

godkänd typ (Pm 67- 71) ;
Avdrag av matriser i koppar, samtl iga valörer, godkänd typ, ti llver-

kade 1930 frän nytrycksklicheer (Pm 8226);
Avdrag av klicheer i st ilme tall med instansad +, godkänd typ (Pm 101

och 104);
Avdrag av 12 klicheer i mässing, 4 sk bco, ej godkänd typ (Pm 8219).

Inköp :
Till Svenska specialsamlingen har ink öp ts:
Brev från Skara 24/3 1866 till Göteborg, frankerat med 12 öre vapen-

typ ; Brevomslag från H ull 20 J y 68, på baksidan stämplat 3. Tåg och
Eslöf 23/7 -68; Brevomslag fr än Esl6f 19/3 1868, stämplat 2. Täg, fran-
kerat med 2 exemplar av 12 öre vapentyp ; Brevomslag från Eslöf 24/ 10
1869, stämp lat 1. Tåg, frankerat med 12 öre vapentyp ; Brev från Björn-
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lunda 9/ 12 1897, frankerat med 10 öre O scar II ; Brevkort från Porla 23/7
1901 till Falun, frankerat med 5 öre Oscar II ; Postfö rskottsb rev frän
Stockholm, fr ankerat med 10 öre O scar II och 4 öre Tvåfärgad siffertyp ;
Postförskottsbrev frank erat med 4 öre r ingty p samt 5 och 2 öre Oscar II ;
Fyra försändelser stämp lade ÄBX P 3, ÄBP 67, Ängbätspxp 95 och Ång-

bäts pxp 136.

Frimärken :
20 öre Liggande lejon, med k lipp ta tänder, stämplat Malmö 2/5 1866;
20 öre ringty p , tandning 13, stämplat Ärj eng 10/6 1886; 9 häft en Bild-

sten .

Förstadagsb rev :
FD C Svenska fr imärket 100 ä r, 16/5 1955; FDC Gustav V 85 är, 11/ 11

1967.

Förfalskningar :
3 skilling banco, eftertryck , med falsk stämpel -P IN G 57 ; 3 skilling

banco eftert ryck, med falsk stämpel Stockholm 21/- -57.

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:

Foto av ett fr imärke, O scar II , 10 öre, stämplat Gärdagärden 21/4 1900
(H ugo Sköld, Stenstorp ) ;

Brevkort Oscar II :s 25-årsjubileum, stämplat Stockholm, U tstä llningen,
Gamla Stockholm 3/ 10 1897 ; Brev frankerat med Gustav V i medaljong,
10 öre, stämplat Sveriges första flygpost 1912 ; T rycksaksförsändelse be-
fordrad med M/F Gripsholm 24/2 1934 (Ing rid Linne, N yn äshamn).

2 vykort från H einz Gutschmidt t ill R Kraemer, varav det ena är fran-
kerat med fr imärken graverade av Gutschmidt : 25 öre Fred rika Bremer
och 45 öre Riksbanken 300 år (R udolf K raemer, Berlin) ;

Specialkuvert fr ankerat med Postgirot 50 år, 140 öre, stämplat på ut-
givn ingsdagen 25/ 1 1975 med Lilla Stockho lmia-stämp eln (Bengt Talo,

Stockholm ) ;
Vykort , specialstämplat »Göteborg N ew York Swed ish American

Line , M' S Gripsholm, Maiden Voyage, 14/5 1957» (Ernst D uner, Lun d) ;
1 set första dagsbrev Stockho lmi a 74 (Sekretariatet för Stockholmia 74) ;
9 militärbrevkort minnespoststämplade »Stockho lmia Fältpost 21/9 1974

- 29/9 1974» (Gösta Sundholm, Poststyrelsen) ;
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18 specialförsändelser stämplade under utstäl lningen »Skara i Posten»
samt en bok »Skara förr och nu» (Skara Filatelist förenin g, Skara) ;

3 specialkuvert minnespoststämplade Skara 19/ 11 1974 LSSJ 100 år,
Skara Ostmässan 28/9 1974 resp Götene Posten och Lundsbrunn 8/5 1974
(Gösta Karlsson, Skara) ;

Viggenbrev nummer 2, befordrat med överljudsfart, stämplat med spe-
ciell stämpel : Sätenäs 31/ 8 -75, F7 35 år (Grästorps Filatelistförening,
Grästorp);

Maxikort med bild av loket Frykstad stämp lat PFA 30/ 10 1975 (PFA);
Vykort frankerat med fr imärke ur häftet Sjöfart , stämplat Malmö 1

27/9 1975 samt förset t med en bredvidstämp el »M/S Malmöhus 1945
1975 Sista turen till bords 27/9 75 (Lars Ar nell, Stockholm);

Fotografier av Oja och Viklau madonnorna, båda fr ankerade med resp
fr imärke och förstadagsstämplade Burgsvik resp Romakloster 11/ 11 1975
(H avdhems Frimä rksklubb, H avdhem);

Foto, kopia och negativ, av collage av fr imärkena Sp ringare och Vi-
kingaskepp samt bildstenen frän Lärbro, fotogra ferat av Gabriel H ilde-
brand (Jan Peder Lamm, Stockholm);

1 ark helgmärken Skånelands J ul 1975 (Skånska Flaggans Vänner,
Malmö);

2 et iketter med frimärksmotiv : Postsparbanken 50 år samt Röda korset
80 är samt ett fr imärke Tjäder 1975 pa brevklipp (Ake Oden, Sollentuna);

Provt ryck och utgivna »frimärken» frän Postvärket i Grönköping (S Ä
Martensen, Kristianst ad);

H elark välgörenhetsmärken från Sveriges Djurskyddsföreningars Riks-
förbund (Oscar Liliedahl, Malmö);

Brasilien : Ett svartavdrag under arbetets gång av en gravyr till ett för-
slagsmärke samt ett förslagsmärke 10 reis i orange, i båda fallen inspirerade
av den svenska ringtypen. Ett fr imärke, 20 reis, utgivet 1884 med hörn-
ornament starkt modifierade och i proportionerna förändrade men pämi n-
nande om de föregäende förslagsmärkena (D A D romberg, H elsingfors,
Finland);

Cypern, Turkiska republiken : 2 lokalfr imärken utgivna i mars 1970 och
indragna i oktober 1973. En serie, 7 fr imärken, utgivna till Turkiska re-
publikens 50-ärsjubileum 29 okt 1973, använda på Cyperns Turkiska om-
råden, samt samma serie med på tryck ornek (specimen). 10-block av 30
på 20 M med tryckf el på ett av märkena (nr 40 i arket) »accent över 2 i
20». Tre strip av 1CO pa 10 M där övertry cket pa ett av märkena har
»brutet O » (Lennart Andre, Ramd ala) ;

Danmark : J ulmärken (2 ark) från ären 1971 och 1975 (Robert Petters-
son, Bromma) ;
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Et iopien : En komplett samling frimärken och FDC utgivna under 1975
(Ivan Adler, Stockholm) ;

Finland : Vykort med minnespoststämpel N ordia 1/5 1975, Ungdomens
Dag (Votele Org); Falskt pätryck, Zeppelin 1930, på fr imärke, 10 M, ut-
givet 1944 (H ugo Sköld, Stenstorp);

Frankrike: 12 ostämp lade och 9 stämplade moderna fr imärken (Kri-
stina Johansson, Poststyrelsen); FDC utgivet 25/ 5 197 4 (Ingrid N ord-
ström, Postens Filateliavdelning) ;

Island : Ett ark, 12 st, julmärken 1975 (Poststyrelsen, Island); Trestrip
Falkar utgivna 1930 (Postmusei Vänner) ;

Japan : Broschyr med inklistrat frimä rke, förstadagstämplat 1 juli 1974
(N E Rydberg, Lidingö); Vykort från Mouk 11/2 1927 (Ingrid Linne,
N ynäshamn);

Jersey : Två FDC utgivna 30 oktober 1975 till 50-årsjubileet Royal Air-
force Association Jersey samt helark av fr imärkena, 4, 5, 10 och 25 P
(Svenska Konsulatet, Jersey);

Malta : 4 fr imärken utgivna 1975 med anledning av Internationella
Byggnadsvärdsäret (CEPT-sekreta riatet , Kanslibyran);

N ederländerna : Tre brev stämplade på pr ins Johans födelsedag 25
sept 1968 (Lennart O hlson, Postmuseum); Vykort stämplat Amsterdam
7 / 5 1975 samt med minnespoststämpel (Britt Burman, Postmuseum);
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musei Vänn er).
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N orge: Två fr imärksförslag i fr imärksstorlek med ditklistrat porträtt
av Oscar II i foto; Fyra minnespoststämplade brev (Postmusei Vänner) ;
Minnespoststämplat specialkuvert »Bergen, Bergens Fi latelistklubb 3/ 6
1975» (Reidar Blyh , Lyng dal , N orge) ;

Polen : Tre minnespoststämplade postkort ; Postkort mi nn espoststämpla-
de Warszawa avseende fr imärksut stä llningen M LAD OST i Sofia, Inte r-
naba i Basel och för Stockholmi a -74 (Ul la U lveson, Poststyrelsen) ; Flyg-
brev (helsak) 4.90 zl Poznan, stämplat Warszawa 1/4 1975, minnespost-
stämplat SAS Stockholm- Warszawa (B J Stepczynski, Poznan) ;

R umänien : 12 frimärken Zumstein 3232/3237 och 3279/3284 (Adrian
Stanc ulescu, genom PFA) ;

Storbritannien : FD C 1/2 1966 och 10 olika julaerogram (Gilbert Sven-
son, Postmuseum) ;

Tysk land - D DR : Et t frimärke utgivet 1970, Michel 1602 (Sven Car-
l in, P ostmuseum) ;

USA : H elark Apollo Soyus 1975; En större samling P hilometertypes
(D avid F Griff in : C hicago);

Vietnam - N ord : Ett fr imärke utgivet 1970, M ichel 645 (Sven Carl in,
Postmuseum) ;

Vietnam - Syd vietnams N ationella Befr ielsefront : Sex serier fr imärken
utgivna 196 8 och 1971 (Sven Carl in, Postmuseum) ;

O sterrike: Ett fr imärke utgivet 1973 Mi 1419 (Ingrid N ordström, PFA) ;
Minnespoststämplat brev »6 Geburtstag Bundesp räsident D r R udol f
Kirchschläger, 1010 Wien 20. März 1975». En trycksak stämplad Wien
28/2 1975 1 25 J ahre Osterreichische Briefmarke 1975 ; Fyr a falska fri-
mä rken. Förfalskningarna gjorda på 1920-talet av jubileumsfr imärken ut-
givna 1908 och 1910 samt lösenmärken av 1949 års emission (Friedrich
Schaffer, N acka) ; K uvert frankerat med Osterrikes Frimärken 125 år,
4 +3 S, minnespoststämplat 2 dee 1975 på jubileumsutställningen Wien 75
(Gilbert Svenson, Postmuseum). Presentat ion av fr imärken utgivna under
1975 med påklist rade svart avdrag av märkena (Osterrikes Ambassad,
Stockhol m).

H emmagjort fr imärksalbum från 1876 med inklist rade frimärken fr ån
bl a Sverige, England, Frankrike, D anmark , Osterrike och Argentina har
skänkts av R une Gustavsson, Stockholm t ill St ig Ni lebrants minne.

Frimärken, helsaker, FD C och mi nnespoststämpl ade försändelser har
skänkts av post förvaltningarna och postmuseerna i Brasilien, Cypern
(Turkiska Federala Staten), Färöarn a, Indonesien, I ran, J ordanien, K ina
folk rep ubliken, K ina Taiwan, Malta, N orge, Pakistan, Ungern och Zam-
bia .
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D iverse b rev, fr imärken och FD C fr ån olika länder för pr iser 1 tav-
lingen N ostippen har skänkts av Ern st D uner , Lun d ; Edvard Godlewski,
Polen ; R une N ilo, Stockholm; Ingrid N ordström, PFA ; Arne R ingby, J o-

hanneshov .

Inköp :
D iverse inköp av fr imärken och helsaker m m för komplettering av mu-

seets Europa- och Utom-Eur opa-samlingar, samlingar av minnespoststämp-
lar samt för olika utstäl lningssamlingar :

Sverige: N io brev t ill Torsten Schonberg angående frimärken t ill vilka

Schonberg tecknat förlagan.
C anada : J ulfr imärken ut givna 1974, i fyrbl ock .
D anmark : Fy rblo ck av diverse fr imärken gra verade av Czeslaw Slania ;

D iverse ma teria l utg ivet med an ledning av fr imärksutstä llni ngen H AFN IA

76 i Köpenhamn.
Estl and : Fr imärken i olika färgnyanser, med pl ätfel , sällsynta avart er

m m f rän par t ill 35-block och helark, för specialsamlingen Estl and .

FN : Fyra olika margi nalfy rbl ock, Flygpost 1951.

Frankrike: Material fr ån AR PH ILA 75 i Paris.
Färöarna : FD C och ostämplad serie av Färöarnas första fr imärken samt

tvä häft en.
Grönland : Frimärken i fyrb lock , graverade av Czeslaw Slani a .
Ind ien : FD C ut givna 1974 och 1975.
J apan : T re häften med inklist rade fr imärken från omkring 1900.
Frimärken för Utom-Europeiska samlingarna utgivna av Syd-Korea,

N ord-Korea, R iuKiu-öarna och N ord-Vietnam.
Europafri märken utgivna under 1973 och 1974, inköpta a v Kans libyr än

från CEPT .

M o n t e r i n g a r :
Manko Tot alt

Album- Fr i- Block Fri - Block Fri- Block
bia d mä rken märken mä rken

Europa 895 2 134 56 97 11 2 23 1 67

Amerika
b) Cent ral 150 151 104 25 16 176 120

1 045 2 285 160 122 27 2 407 187

Omm ontering frän gamla blad t ill museets normalblad :
703 5 852 317 2 6 169 2
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M useets generalsamling omfattade vid årets slut 25.323 albumblad med
149.754 fr imärken och 831 block. P lats hade reserverats för 31.175 fri-
märken och 576 block, som saknas i museets samlingar . H ela ant alet fr i-
märken, som monterats eller för vilka p lats beretts, utgör 180.929 och an-
talet block 1.407.

Följande nya utställningssamlingar har sammanställ ts:
Mi lit ärpost
Klassiska svenska fr imärken, Vapentyp - ör e - Liggande lejon
Swedish Postage stamps and ent ires 1975
Djur på fr imärken
Fiskar på fr imärken
Fåglar på fr imärken
Mode på frimärken
Sport på fr imärken
Brevets väg, skildrat med fr imä rken

36 blad
77

228
96
36
96

483
53
84

1 189

Följande utställ ningssaml ingar har utökats eller oma rbetats :
Wigforss' stämpelsamling
Samling en ängbätspost
Sundstedts brevsamling
Svenska f rimä rken 1920- framät
J ulfrimärken
Kvinnan på fr imärken
Svenska fr imärken, tysk text
Sverige land och folk, fransk text

270 blad
100
48

469
59
60

9

120

1.135

Specialsamlingen Sverige 1920- 1942, N ationalmuseum 150 år har om-
arbeta ts varv id 273 albumblad ommont erats.

Icke exponerade filatelistiska samlingar har under är 1975 studerats av
26  filat elist iska forskare.

I samb and med AU 75 har skilling-bancomärkena studerats vid 103 ti ll-
fallen.
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FILATELI ST ISKA O CH POSTH IST OR ISKA 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 ut ökats med 555 arbeten, därav 226 gävor, by tesexemp lar
eller postala leveranser fördelade sålunda :

monografier 180
allmänna handböcker 81
kataloger
övr iga arbeten
t idskrifter

191
84
19

D ärt ill kommer 187 auktio nskat aloger samt 109 t idskrift särgäng ar.

P o s t h i s t o r i s k a b i b l i o t e k e t
har utökats me d 145 arb eten, därav 119 gävor, bytesexemplar eller postala

leveranser.
D ärt ill komm er 23 tidskrift särgäng ar .

In bindning :
U nder året har 115 arbeten bundits hos Postverk ets Bokbind eri .

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

nin g 1975 : 1- 3», som distribuerats t ill bibliotek, fi latelistföreningar och
ensk ilda personer inom och utom landet .

U tställni ngar :
I anslutning t ill museets ut ställningar har mont rar med fi la telist isk eller

posthi stori sk lit terat ur anordnats bl a vid utställning arn a :
»Mode under 4.000 är» och »Emi grantöden».
Vid utgivan d et av nya svenska fr imärken har biblioteket dessutom ord-

a t en speciell monter i fr imärksvåningen.
Aktuella mont age av böcker och fr imärken har anordnats i läsesalen.

Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 1.20 1 persone r. Det tota la ant alet

hemlån var 2.656 av v ilka 1 257 utgjorde lån t ill lånt agare på annan ort
än i Stockholm. Motsvarande siff ror var 1974 : 1.408 besök, 2 089 hem-
lån varav 980 t ill and ra ort er.

Ett stort antal fi latelist iska och posthistoriska artiklar ha r registrerats.

Under året har nya fr istående hyllor och en del hyllanordningar i gamla
hyllor anskaffats.
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UTSTALLN IN GSVERKSAMH ETEN
Utställningar i museet :

- - 1 -12 K risten och p rofan jul (julutstäl lnin gen)
01-31 - - 03-09 Mode under 4.000 år
03-20 - - 04-20 Skara i Posten
04-25 - - 05-04 Postens konst förening (värut stäl lni ngen)
05-23 - - 06-29 Kuvert ets historia
07-04 - - 09-07 U tvandraröden
09-19 - - 11-02 Ung domsfi lateli i DD R
10-04 - - 10-05 J ärn vägsmännens fr imärksut ställning
10-18 - - 10-26 Föreningen Frimärkssamlarens 40 års jubileum
10-24 - - t v Filmen 80 år (H ovsångare C arl -Axel H allgrens

motivsamling)
11-07 - - 11-14 Postens konst förening (höstutstä llningen)

Ut ställningen »Mode under 4.000 är», som utgjordes av Postmuseums
egna samlingar, inv igdes av doktor Gunnel H azelius-Berg i närvaro av 216
personer .

Landsantikvar ie Sven Axel H allbäck invigde utställningen »Skara i
Posten». Medverkande förutom Postmuseum var Västergötl ands Museum
och Skara Filatelist förening. Besöksantalet vid invigningen var 91 perso-
ner. U tställningen visades även i Västergötlands Museum i Skara .

»Kuvertets historia» som gjordes i samarbete med Sveriges Sta ndardise-
ringskommission, visade kuvert ets utveck ling fr am till nutid . Invignings-
talare var dip lomingenjör Kurt Karlsson, H elsingfors inför 164 åhörare.

I samarbete med Emigra nti nsti t utet i Växjö organiserades utstä llningen
»Ut vandraröden», som invigdes av riksdagsman Gunnar H elen. 151 be-
sökare var närvarande.

Filatelist förbundet och post förv altn ingen i Tyska D emokr atiska R epu-
bliken medverkade t ill utställningen »Un gdomsfilateli i D DR ». Ambassa-
dör doktor Wolfgang K iesewetter ta lade vid invigningen, som besök tes av
124 personer.

J ärnvägsmännens Frimärksutställning invigdes av ordföranden i Sven-
ska J ärnvägsmännen s Frit idsförbun d H enry Sommar. Invigningen be-
söktes av 264 personer.

Föreningen Frimärks-Samlarens utställning i samband med dess 40 års-
jubileum invigdes av Einar Lundst röm. Invigningen besöktes av 252 per-
soner.

U tställningen »Filmen 80 år» invigdes av professor R une Waldekranz.
Invigningen besöktes av 91 personer.
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Rik sdagsm,m Gunnar H elen inv igde »Utv and raröden ».
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Utställningen »M od e und er 4000 år», som inv igd es av d ok tor Gunnel H azelius-Berg,
v ar en av årets m est uppsk attad e.

»K uv er tets historia» inv igd es av dip lom ingenjör K u rt K Karlsson . H ,m s m v 1gnm gs,111-
f örand e äterges i a rtik elf orm på ,m n,m pl,1ts i d enn.1 bok .
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U ngd om sf ilateli i D DR » had e arrangerats i samarbete m ed säv äl Filatelistf örbund et som
p ostf örv altningen i Ty ska Dem ok ratisk a R epublik en .

Smärre utställningar i Postmuseum :
feb- jun U rval ur H ans Lagerlöfs Finlandssamling
jun- aug Blommo r på fr imärken ur Valborg Anderssons samling
jun- aug N atur och miljö
aug- okt Folkdräk ter på fr imärken
dee- Fåglar på fr imärken

A k tuell t på f rimärk en
1 -28 Grönk öpings gula 3-skilling
04-18 Kambodja, med anledning av krigsslut et
04-30 Vietnam, med anledning av krigsslutet
05-14 Tennis, med anledning av Davis Cup
07-18 Engelska kanalöarna Jersey och Guernsey
08-28 Bangladesh, med anledning av mordet på president Rahman
09-19 Internationella kvinnoäret
10-03 Franco, med anledning av hans sjukdom och död
11-21 Angola, självstän di g hetsdagen
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Frimärk ets Dag
ar rangerades den 11- 12 oktober för sjunde gången i ordningen . Första
gången som Fr imärkets D ag firades här i landet var år 1944. Alltsedan
år 1972 har Stift elsen Frimärksfrämjandet stått för arrangemangen.

1975 deltog 78 filatelist föreningar vilket är 21 mer än 197 4. Lokal i
Stockholm var Blå H allen där Postmuseum bl a visade motivsamlingen
»D ans pi frimä rken».

P å övr iga ort er deltog Posrmuseum med bl a följande material :
Askersund, fr imärken stämplade i Askersund
Borlänge, » Träd på fr imärken» samt ett urval ur Valborg Anderssons

mo tivsamling »Blommor»
Eksjö, »Mexikanska kulturminnen» på fr imärken
H almstad, »Fiskar pa frimärken»
Kalmar, frimärken stämplade i Kalmar
Krist inehamn, fr imärken stämplade i K rist inehamn
N orrköp ing, vapent yp öre, nyanser och ny tryck
N ossebro, fr imärken stämplade i N ossebro samt »Forntid på fr imärken»
Stockholm, »D ans pi f rimärken»
Trelleborg, »P rosa och Poesi»
Varberg, »Mi litärpost »
Västeräs, »Kvinnan pa f rimi rken»
O rebro, »Opera pi fr imärken».

Vandringsutställi ngar:
»Frimärket som Bild» (R iksutstä llningar) : har visars i Falun, Avesta ,

Borås, Åstorp, H öganäs, Lidköp ing, Enköp ing, Gamleby, Mönsterås och
Vimmerby .

Material utl ånat t ill CPR för vandr ingsutställningar :
»Svenska Byggnadsmi nnen på frimärken» (CPR) har visats i Stockholm,

Luleå , Varberg, Göteborg, Västerås och Malmö.
»Frimärken berä ttar Postens historia» (CPR ) har visars i Malmö, Göte-

borg, Växjö, H elsingborg, Falköp ing, Karlskoga, Skara, K iruna, Stock-
holm, Lessebo, N orrköping, T relleborg.

»Djur på fr imärken» (CPR ) har visats i N orrköping (Kolmården), Sö-
derköping, U ddevalla och Gärdsten centrum.

Museet har deltagit  i  f öljande internationella utställningar:
Madrid : ESPAN A 75 Sverige land och folk samt k lassiska

svenska fr imärken
H elsingfors: N OR D IA 75 K lassiska brev, kongress- och jubile-

umsfri märken 1974- 75
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Par is: AR PH ILA 75
N eapel : EUR OPA 75
Wien : UT C PTT kongressen
Wien : Wien 75

Bryssel : TH EMABELGA
Valet ta: Malta

Svenska konstfri märken 1964- 74
Swed ish postage stamps and entires
Kvinnan på fr imärken
Förfila teli 1830- 1855, sk illing banco-
brev, vapen-öre-brev, ringtypsbrev
Folkdräkter och folklore från Sverige
Swedish postage stamps 19747 5

Utställ ingar i p ost-Exp o, Göteborg
»Arkeologi på frimärken» (CPR/Postmuseum)
»Mode på frimärken» (CPR/Postmuseum)
J ulkortsutställnin g ( CP R/Postmuseum)

Utställningar i sv ensk a m useer:
Stockholm : Statens H istoriska Museum »Svensk arkeologi pa frimär-

ken»
Stockholm : Tekniska M useet - Flygpostsamlingen
Stockholm : D ansmuseet »D ans pä fri märken»
Borås: Borås M useum - »Mode på frimärken »
Skövde: Skövde Kommuns Museum Svenska kungar på fr imärken
K rist ianstad : K rist ianstads Museum Posthistoriska dokument och vy-

kort .

Utställningar på bibliotek :
Stockholm : K ungliga biblioteket - »Albert Schweitzer på fr imärken»
Tranäs: »Växt er pa fr imärken»
H ärnösand : »Prosa och Poesi» och »N atur och Miljö»pä fri märken
Linköpin g : »Sagor och Legender» pä fri märken
Vrigstad : J ulkort
Sveg : J ulkort
Täby : J ulkort
Lid ingö : Frimärken stämplade v id olika postanstalt er på Lidingö.

Posthistorisk a utställningar på postanstalter:
R onneby : Posthisto riska dokument om R onneby med anledning av den

N ordiska postkonferensen i Ronnebyb runn .

Filatelistisk a utställningar på postanstalter:
Arvika, Boden, Brålanda, Byske, D alstorp, Eskilstuna, Frändefors,

Grundsund, Göteborg 1, H ofors 1, H olmsund, H orred, J ärfälla, Kungs-
ängen, Kungsäter, Land vetter , Lidingö, Lilla Edet , Linköp ing, Ljungsk ile,
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Länghem, Märdaklev, Oskarshamn, Saltsjö-Boo, Sexdrega, Svanskog, Sä-
ve, Tibro, Tranemo, Täby 1, Vagnhära d, Vänersborg, Växjö, Al vsered,
Odeshög och Orebro.

Posthistoriska f öremål har utlånats till :
Bokförlaget Liber , Föreningen Skånska Lant männen, Sveriges Radio,

Tidskrift en _Julpost samt ti ll
Alingsås, Arboga, Arvika, Brunflo, Brösarp, Danderyd, Eslöv, Gamla

Karleby (Finland), Gislaved, Grästorp, Göteborg, H allsberg, H angö, H e-
dekas, H orred, H uddinge, Iggesund, Jakobstad, Jokkmokk, Lidingö, Lilla
Edet, Linköping, Ljungskile, Lund, Mariehamn, N orrköping, N orr tälje,
Saltsjö-Boo, Skara, Skene, Stade (Västty skland), Stockholm, Sundsvall,
Svanskog, Vimmerby, Vänersborg, Växjö, Åbo, Åmål och Ödeshög.

Filatelistisk t material har utlånats till:
Uddevalla : Ängbät spost och Postdi ligenser
K ristinehamn, SKF :s Filatelist förening: »Folkdräkter pa fr imärken»
Trollhättan, Filatelist föreningen : »Operamotiv på fr imärken»
Lund : Frimärkstillverkning samt Ales Stenar, originalteckning
Torshälla, Frimärksklubben : »Byggnadsminn en pä fr imärken»
Katrineholm : Frimärken stämplade Katrineholm
N orrköping: »Kvinnan på fr imärken»
H elsingborg: Stämplar fr ån H elsingborg
Kolmårdens djurpark : »Djur på fr imärken» (CPR/Postmuseum)
Karlskoga : Svenska N obelfr imärken (CPR/Postmuseum)
Falun, Dalaregementet : Militärpost
Linköping: »Textil pä frim ärken»
Solna, R iksskatteverk et : »Fransk konst på fr imärken» (Cronsjös dona-

tion)
Stockholm, Kulturhuset : motivsamlingar.
Karlsborg, Filatelistföreningen : Frimärken med militära motiv, militär-

post stämplad Karlsborg
Linköping : »Textil på frimärken»
Växjö: Flygpost (CPR/Postmuseum)
N orrköping, Varuhuset Spiralen : »Kvinnan pa fr imärken» (CPR/Post -

museum)
Kristianstad : Förfilateli, diligenser, Zlaniagravyrer
Köping, Mälardalst räffen : »Dans på frimärken»
Västervik : Vapentyp öre, nyanser och nytryck
Solnagalleriet : Vapent yp öre, nyanser och nyt ryck.
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Utställ ingsav del ingen har utlanat ramar och tillbehör till:
Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, H uddinge, J ärfälla, Kalmar, Kat-

r ineholm, K ristianstad, Linköping, Lund, N acka, N ykvarn, Oskarshamn,
Oxelösund, Solna, Stockholm, Sundsvall, Södert älje, Täby, Visby och Väs-

oteras.

Dek orationsmaterial i f orm av tintade f rimärk sf örstoringar har utlänats
till:

Göteborg, K ristianstad, N orrköping, Oskarshamn, Stockholm (Dans-
museet), Stockholm (Kulturhuset) och Vänersborg.

UN DER VISN IN G SA VDELN IN GEN
Under året har sammanlagt 117 grupper med inalles 2.278 personer vi-

sats runt i museet . Därav har 7 visningar gjorts på kvälls- och lördagst id
omfattande 151 personer .

Gruppen lekskolor och daghem visar även det ta år en ökande frekvens,
t rots att visningarna under de sista månaderna av året måste ställas in på
grund av reparationerna av museet .

Stockholmspensionärern as Frimärksklubb har under året haft 3 månads-
t räffar med sammanlagt 126 besökare, och som vanligt har föredrag, vis-
ning av diabilder och filmer stått på programmet .

Pristävlingen »N ostippen» för skolungdom har ano rdnats pa sön- och
helgdagar och under skolornas vinterlovsveckor. Trots reparationsarbe-
tena har endast ett fätal av söndagstävlingarna varit inställda. Fran N orr-
köping-Linköping skoldistrikt anordnades under vinter lovsveckan ferie-
resor varvid 3 N ostippstävlingar anordnades för dessa grupper. Samman-
lagt har under året 47 N ostippstävlingar med 1.608 delt agare anordnats.

Under 1975 hölls 2 kväl lskonserter av eleverna vid Innerstadens Kom-
munala Musikskola samt 2 solistkonsert er med sammanlagt 311 åhörare.
Därutöver har pianisten Valentina R ives givit 13 söndagskonserter .

I likhet med tidigare år har även under 1975 diverse visningar i sam-
band med sammant räden och samkväm för diverse fr imärksklubbar och
fackklubbar anordnats.

ALLMAN T
En sabel med balja och en postiljonsbricka stals i mitten av januari från

en monter. Sabeln kunde senare återköpas medan vapenbrickan återfanns
av polisen i den skyldiges ägo.

I februari upptäcktes att de utländska uniformerna i UPU-rummet ska-
dats och bestulits på knappar.
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Slutl igen förövades inbrott i montrar med fr imärken som visades i Post-
skolans aula. Sammanlagt tillgreps frimärken till ett värde av 12.858
kronor.

En samling »Djur på fr imärken», omfatt ande 96 albumblad, visades
under sommaren i Kolmårdens djurpark. Samlingen behölls sedan av CPR
för att användas som vandringsutställning under ca två år.

Den 18 juni besökte ambassadör R D Chakravarty och ambassadsekr e-
teraren J D M Gupta fr ån Indiens ambassad Postmuseum och överlämna-
de en medalj i guld för museets exponat på utställningen Indipex 73 i
N ew Delhi samt den indiska brevlåda som visats på Stockholmia 74.

Utställningen Ungdomsfilateli i DDR följdes upp genom föredrag den
9 oktober av president en i DDR :s Filatelis t förbund Peter Fischer om ung-
domsfilateli i DDR och den 16 oktober talade generaldirektören för de
statl iga museerna i Berl in, professor Gerhard Rudolf Meyer om Konst och
kultur på fr imärken från DDR.

Den 14 februari gjordes en inspelning för TV 2 av Inge Leif Ohman
med anledning av undersökningen av den gula 3-skillingen.

Liber läromedelsförlag har lånat fotografier för illustration av en läro-
bok i historia.

TJAN STERESOR
Gilbert Svenson har besökt utställningarna »Espana 75» i Madrid 5- 9

april och »Wien 75» i Wien 28 nov- 4 december.
Si g Ni lebrant har företagit tjänsteresa ti ll Skara och Boräs den 15- 17

januari, Växjö 18- 19 februari, Skara 162 1 maj samt Paris, »Arphil a
75», 5- 11 juni.

Kurt H edman har varit i Skara 11- 16 maj, i Ronneby 12- 13 juni
och har äterhämtat material i Ronneby och Växjö den 26 27 juni.

Kurt H edman och Bo Andersson har nedmonterat en utställning i Skara
den 18- 20 augusti.

PUBLI KATION ER
Postmusei ärsbok »Postrytta ren» 1975.
Dessutom utgavs av Sven Carl in : Vad kostade brevet ? (N atur och Kul-

tur).

DON ATION SMEDEL
Postmuseif onden uppgick vid årets ingång till

Försålda specialkort
Ränta för 1975

43.865 :
11.400 :

3.072: -

58.337: -
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Fonden har använts för följande inköp :
Moms för bokverk
Kamera Linhof
Filatelistiska objekt (Ers ta)
Delfotografier för AU 75
Obj ektiv ti ll kamera
Frimärken, Estland

Behällning 1975-12-31
P au lins donatio nsmedelsf ond,

vid äre ts ingäng
Ränta 1975

Behällning 1975-12-31

119: -
3.764 :

530 : -
2.900 :
1.145: -
4.380 : - 12.838: -

45.499 :

10.277: -
657: -

10.934 : -

POSTMUSEI AN SLAG
Museets särskilda anslag för utökande och vidmakthållande av samling-

arna var under budgetäret 1974/75 70.000: - kronor och därav förbru-
kades 69.521: - kronor .

REP ARA TION SARBETEN
I oktober päbörjades renoveringsarbeten i bottenvåningen och 1 tr upp .

El-ledningar, larm- och brandlarmsledningar samt kablar för ITV-anlägg-
ningen lades i gemensamma rör och bilades in i väggarna. Före målning
kläddes väggar med väv . Golven försågs med ny linoleum.

En av toalett erna i bottenvän ingen försägs med anordningar  till  hjälp
för handikappade och f r städningsmateriel anordnades en avbalkning i
det gamla lunchrummet på 1 tr upp.

REKLAM
Varje lördag annonserades museets öppethållande och utställningar, mu-

sikprogram m m i »Museinyckeln» i D agens N yheter och Svenska D ag-
bladet . Affischer med inbjudan till museet har under vår- och hösttermi-
nerna sänts t ill samtl iga skolor i Stor-Stockholm och delvis inom Mellan-
sverige. De flesta tillfälliga ut ställningarna har dessutom varit aff ischera-
de pa Stor-Stockholms postanstal ter, pä bibliotek m m.

OPPETHALLAND E
Museets skädesamlingar hölls under året öppna för besökande söndagar

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

Lördagar och söndagar var en kassaexpedition öppen för försäl j ning av
fr imärken och mottagande av vanliga och rekommenderade brev. Ovriga
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dagar har försäljning av fr imärken , vykort och lit teratur skett i botten-
våningens kassa . Frimärksförsäljningen uppgick under året t ill 123.074 : -
kronor . Specialkort har sålts för 11 .400 : - k ronor.

BESOK

Museet besöktes under året av 38.633 mot 40.492 personer under 1974.
N edgången har förorsakats av reparationer i bottenvåningen och fr imärks-
och utstä lln ingslokalerna. I besöksanta let ingär 117 grupper med 2.278
deltagare. Flertal et gru pper visades omkring av museets tjänstemän i för-
sta hand museivärdinnan och film visades.

Icke exponerat material har under året studerats av 26 filatelist iska och
22 posthistoriska forskare. Dessutom har skillingbankomärkena studerats
vid 103 t illfä llen i samb and med Akthetsutr edningen AU 75.

Tävlingen »N ostippen» har anordnats pa söndagar och under v inter-
sportlovet alla dagar med t illhopa 1.608 deltagare.

Följande föreningar har under året regelbundet sammanträt t i museet :
Föreningen Fr imärks Samlaren, Stockholms Mot ivsaml arklubb, Un g-

domsgruppen inom Stockholms Filatelist-Förening och Samlarföreningen
Bältespänna rna.

Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har regelbundet sammanträt t i
museet varvid någon form av information, föredrag eller fi lmvisning har
ingatt i pro grammet .

MUSIKPRO GR AM M M

P ianisten Valentina R ives har under året givit 13 konsert er i anslutning
till öppethållandet på söndagar .

Musikaftnar ordnades den 10 mars och den 15 ap ril. E leverna vid Inner-
stadens Kommunala Musikskola gav vårkonsert er den 22 och 28 ap ril.

Postens Konstförening har visat måleri, skulp tur och grafik i utställ-
ningslokalerna den 25 ap ril4 maj och 7- 14 november.

Statens J ärnvägars Konstförening visade sin konstutställning 3- 6 no-
vember .

Stockholm i mars 1976
Gilbert Sv enson
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Förteckning över personer och institutioner som under år 1975
lämnat gåvor till Postmuseum.

(Adressort Stockholm om ej annat angives.)
Ivan Adler ; John Ahlst röm, Lausann e, Schweiz ; Vidar Ahrl in , Oster-

sund ; L E Algulin, N orrt älje; Amer ican Ph ilatelic Research Library,
State College, USA; Les Amis de l'H istoire des PTT d'Alsace, St rasbourg,
Frankrike; Karin An dersson, Kat r ineholm ; Lennart Andre; Ern st Aug
Angberg; APR Publishers, Inc., Fresno, USA; Inga-Maja Arnelius;
Lars Arnell; »Arphi la 75» Paris, Frankrike; Bjarne Bang-Sörensen, Kö-
penhamn, Danmark ; Edition s Berck, Pari s, Fr ankrike; Margit Bergholm ;
Åke Bergmer, N ossebro ; Die Bibliothek und Dokumentat ion der Gene-
raldirektion PTT, Bern, Schweiz ; K L Bjurman, Malmö ; Stina Björklund ;
M E Blondelle, Frankrike; Reidar Blyh , Lyng dal, N orge; Bodo Bode,
Minsleben uber Wernigerode/H ar, DDR ; S Bodin, N orrala ; Folke Boh-
lin , Uddevalla ; La Bour se du Timbre, Par is, Frank rike; Brasiliens Post-
styrelse/IF ; Bundesmuseum Frankfurt am Main, BRD ; Brit t Burman ;
Tage Calle räs, Sjömarken ; Sven Carl in ; Vera Carlstedt -Malmströ m ;
CEPT-sekretariatet /K ; Sun e D arj, Ange; D A D romb erg, H elsingfo rs,
Finland ; Ernst D uner ; Edif il S A, Barc elona, Spanien ; Eest i Filatelistide
Ohing Rootsis, c/o Kröndström ; lb Eichner-Larsen , Köpenhamn, Dan-
mark ; Gunvor Ekebergh; Bertil Eklun d ; An ders Elg, Västeras; Ake Elias-
son, Boden ; Arne Ericson, Lilla Edet ; Stellan Erlandsson ; Excelsior P ro-
ducts, Glasgow, Storbrit annien ; Finlands Filat elist-Förbund, H elsingfors,
Finland ; Finlands Museiförbund, H elsinki, Finland ; Franco Filanci, Tori-
no, It alien ; Fr imärksfrämjandet ; Peter Fältst röm ; N ils Färnströ m ; Gun-
nar Geisle; Generalpostdi rektören, Oslo, N orge; Ernst Gillberg; U da
Glatz ; Leonberg, DDR ; Edward Godlewski, Bialogard, Polen ; Gustav
Gordon ; Jan-Olof Grady, Trelleborg; I Grauers, Bogota, Colombia ;
Grästorps Fil.Klubb, Grästorp ; Rune Gustafsson, Contenta; H afn ia 76,
Köpenhamn, D anmark ; Monika H ansson ; H avdhems Frimärksklubb,
H avdhem ; H obbykometen, Skene; IF; Indiska Ambassaden ; Inf orma-
t ionszent rum, Berlin, BRD ; Importbokhandeln ; Lennart Ivarsson, Gö-
teborg; C Vilhelm Jacobowsky, Skara; H illevi Jansson, St römstad ; Sture
Jansson, Uppsala; The Japan Philat elic Society, Inc., Meiso Mizuhara,
Tokyo, Japan ; H ans Jedsby ; Paul H Jensen, Oslo, N orge; Ingeborg Jo-
hansson ; Krist ina Johansson/IF ; Sven-R une Johansson ; Junior Ph ilatelic
Society of America, N ew York, USA ; Gunn el Jönsson ; Karl Eric Karlen,
Skövde; Gösta Karlsson, Skara ; Kurt Karlsson, H elsingfors, Finland ; Mar-
gareta Karlsson ; Evaberi th Kindbo rg; Rune Klaesson, Väröbacka; Korea
Publicat ions, Pyon gyang, D .P.R. K.; Rudolf Kraemer ; Krist ianstads Fila-
telistk lubb, c/o Th ord J arnudd, Kristianstad ; Kungliga Biblioteket : Kungs-
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örs Frim ärksklubb, c/o Gösta Rosengren , Kungsör ; T W Kuzm a, Mel-
bourne, Aust ralien ; P Labrousse, Libourne, Frank rike; Jan Peder Lamm ;
Oscar Liliedahl, Malmö; Bengt E Linden , Visby ; C O Lindqvist, Solleft eä;
Sven Lindqvist ; Edward Lindst röm , Bank eryd ; Ingrid Lin ne; Orj an Lu-
ning; Paulo Sa Machado ; Robert Magnusson, Tranås; Ernst Mehner t ;
S A Mort ensen ; H ans G Moxter , O berjosbach/Taunus BRD ; Muzeum
Poczty i Telekomunikacji, Wroclaw, Polen ; Ernst N athorst -Böös; Stig
N ilebrant ; Rune N ilo ; Rut N ilsson ; Gi lber t W N ob le, Fla., USA ; Anna-
Lisa N ordgren ; Ingrid N ordst röm/PFA ; Gunnar N orling, N or rköping;
Si na N ykvist ; Elsa Bri ta N öjd, O rkelljung a; Ake Oden ; Lenn art Ohlson ;
Brit t -Marie Ohm ; Vot ele Org ; Barbro O rl ing; Pakistan Post Office, Pa-
k istan ; Kerstin Pet tersson ; Robert Pet tersson ; PK-Banken, Gretchen Jo-
hansson ; N ino di Ponziano ; Brian Pope, Fagot t Press, Claremont , Austra-
lien ; Postdirekto ratet , Oslo, N orge; Postens Filateliavdelning; Postför -
valtningen , Zambia ; Postkontoret, Torsby; Postkontoret, Drift avdelning-
en, Gävle 1; The Postmaster General, Valet ta, Malta ; Postmusei Vänner ;
Postmuseum, Budapest , U ngern ; General Post Off ice, Val et ta, Malta;
D irectorate General of Posts. Taipei, Taiwan ; Minist ry of Posts, PTT,
Amman, Jordanien ; Poststyrelsens PR -avdelning ; Postverket , Sofia, Bul-
garien ; Postverkets Centralfö rräd gm Sune Törnros; Karin Raben ; Ove
R ainer ; Andreas Relte, Lidingö ; Arne Rin gby ; Sun e Roland, Koppar-
berg; Inga Rollnert ; Rosner Verlag, Wien, Osterrike; N E Rydberg, Sven-
ska Röda Korset ; Samlarccnt rum; F R Saunders, Southampton, England ;
Friedrich Schaffer ; Murray H Schefer , Silver Spring, USA ; Francisco
Schiffer , Sao Paulo, Brasilien; Ingrid Schonberg; Schwaneberger Verlag,
Munchen, Väs t tyskland ; Gunth er Schwanke, H amb urg, Väst tyskland ;
Erik H ård af Segerstad, Växjö ; Peter Sem , Grossk rotzenbur g, Väst tysk-
land ; Gösta Sikö, H elsingborg; Joel Sjöberg, Svanskog; Skara Filatelist-
förening, Skara; Barbro Sk illinghaug; Willy Skillinghaug; Föreningen
Skånska Flaggans Vänner , Malmö ; H ugo Sköld , Stenstorp ; Giovanni
Spagnoli, N apoli, It alien ; Stadtb ibliothek , Phi lat elisti sch e Bibliothek ,
Miinchen , Väst tyskland ; B J Stepczynski, Poznan , Polen ; Stockholm ia 74,
George B Lindb erg; Sto ckholms Motivsamlar Klubb gm Karin R aben ;
Bjorn Storberget , Oslo, N orge; Leilah St rauch ; Gösta Sundholm ; Svenska
Ambassaden , Teheran, Ir an ; Royal Swedish Consulate, St Savidur , Jersey ;
Kungl. Svenska Generalkonsulatet , Berlin , Väst tyskland ; Gilber t Svenson ;
Margit Sverell, Malmö ; Sveriges Filatelist-Förbund ; Birgit Söderberg; Sö-
dergrens stärbhus; Gunnel Söderhall, Grundsund ; Bengt Talo ; Sten Ter -
smeden , Caracas, Venezuela ; Åke Torkelstam ; Trans Pacific Stamp , Los
Angeles, USA ; Turkiets Kommunikationsdep. , Cypern; T urkish Postal
Dep ., N icosia, Cypern; Ulla Ulveson ; Gunnar Wagner ; Arne Walden-
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st röm, H amburg, Väst tyskland ; Lillie Wennermark ; H olger Westerl ind ;
Christer Wictorin, Ludvika; Margareta Wigardt ; Ada Wiklander , Malmö ;
Erik Witt ing, Mariestad ; Ana W :son-Lagerman; Inger W :son-N ordenfelt ;
Ingemar Wågerman, Jokkmokk : P iot r Zaremba, Stet tin, Polen ; E Zett er-
lind, Östersund ; H arald Zettersten ; Zodiac Stamps Ltd, Tel Aviv, Israel ;
Tore Ägren, Orebro; Anna-Lisa Akerman; Lars Älund, Simrishamn ; Bengt
Oster, Moa la.
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