
REDOGÖRELSE FÖR POSTMUSEUM
AR 1976

POSTMUSEIN AMND EN
Ledamöter i postmuseinämnden har varit byråchef Karl Axel Löfgren

(ordförande), advokat Sten H ult bom, fil lie Skans Torsten N ilsson, kansli-
chef Ake Oden, avdelningsdirektör Car l O tto Ohm, förste intendent Gil-
bert Svenson (sekreterare) och avdelningsdirektör H arry Wicksell .

Från den 1 oktober har informationsdirektör Egon Jonsson inträtt som
ordförande i nämnden.

Under äret har h llits tvä sammanträden.
N ämnden har behandlat ärenden rörande museets deltagande i utländska

utställningar .

POSTH ISTORISKA AVDELN IN GEN
F ö r e m å l s s a m l i n g e n
Gåvor :

Uniformer 3 st för stationsinspektor vid SJ , som t illhört Claes N atanael
Claeson (Th erese Claeson, H almstad); Uni formsmössa för brevbärare för
sommarbruk (Yngve H ellström, Enskede); Uni formsmössa, manschett-
knappar, postemblem samt ornament till äldre kassaskåp, har tillhört post-
mästare Kurt Murbeck (Astr id Murbeck, Kungsbacka) ; Medalj i silver
för nit och redlighet i rikets tjänst, uniformsknappar, mössmärken m m som
tillhört postiljon Vikto r Edmund Petterson (V Pett erson, H ägersten).

Posthorn som tillhör t posti ljon Erik H arald Gustafsson (Berta Gustafs-
son, Gävle); H ästpingla (Eric H olmström , Umeä).

Frankostämplingsmaskin Pi tney Bowes nya modell 6348 (Pitney Bowes
Svenska AB, Sundbyberg); Datumstämpel »x H elsingborg x Ut ställnin g x»
(Järnvägsmuseum, Gävle).

Falileeff Wadime : port rätt i olja pä duk av aktuarie Uno Söderberg,
målat 1925 (Birgit Söderberg, D anderyd) ; Tavla sammansatt av porträtt-
medaljonger av postvaktmästare vid Stockholm 2 är 1913, har tillhört
förste posti ljon Viktor Edmund Petterson (Wilma Ericson, Farsta) ; For-
seth Einar : blyertsteckning föreställande Prisjuryn i Internationella Fila-
telist Unionen, Monaco 1960 (Einar Forseth, Bromma); Karta över Stock-
holm, reproduktion efter original frän 1870-talet i Stockholms Stadsmu-
seum (H enrik Raben, Lidi ngö).
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T ri sk obot ten, f örsedd med ad ressetik et t och f rim ärk en . Gäv a f ran Karl-Erik Fagerberg,
Göteborg.

Träskoläst försedd med adressetikett och frimärken (Karl-Erik Fager-
berg, Göteborg); Cigarret tetui i gulmetall utformat som ett kuvert med fri-
märke och stämpel N ew York 1939 (Vitto rio Sarto ni, Stockholm); Plast-
kassar med reklamtryck for PFA i Stockholm (Karin Raben, Postmu-

seum).
Postmuseum har tilldelats medaljer för deltagande i de filatelistiska ut-

ställningarna : F is-VI Wirja Fi latelika Ta' Malta - 1975» i Valletta,
Malta (medalj i förgylld brons), »Wien 75 125 Jahre Osterreichische Brief-
marke» i Wien, Osterrike (medalj i förgyllt silver), »Motiva -76» i H el-
singfors, Finland (medalj i silver), »Drafnia 76» i Drammen, N orge (me-

dalj i vermeil).
Stiftelsen Svenska Flaggans fört jänstplakett i silver tilldelades Post-

museum för medverkan i firandet av stift elsens 60-ärsjubileum genom att
t illsammans med stiftelsen arrangera utstäl lningen »I Flaggans Tecken»

på Postmuseum.

Leveranser :
Från Poststyrelsens Frimärksavdelning, Inköpscent ral, Marknadsavdel-

ning och Teknikavdelning samt postkontoren Falköping 1, Mellerud 1,
N orrt älje, Oskarshamn 1 och Stockholm 5 har levererats: Frankostämp-
lingsmaskin, apparat för inhäftnin g i et t register för behörighetskort och

148



fullmakter , stämp lar, bord, anslagstavla av trä, glasruta som sutti t i entre-
dörren t ill postkont oret Bromma 1, taklampor, brevinlägg av koppar, post-
väskor , emblem för posttjänstemi n i USA, adressbok, kulspetspenna samt
ett kombinerat ställ för anteckningslappar och almanacka.

Inköp :
Paketkorg på hjul; Bergman-Taube Astri : konstrelief i bronserad kop-

par av Evert Taube; Gullberg Anders: litografier »Mot nya betesmarker»
och Ti llbaka i v interlandet »; Uh no Bernth : etsning »Gustav Wasas me-
tamorfors»; Kart a, reproduktion, över Sver ige, Danmark och N orge 1650;
Karta, reproduktion, över Sverige ca 1690.

Frimärksplakett »Oscar II » (brons); Medalj till minne av myntretor-
men 200 år (silver) ; Minnesmedaljer 2 st med anledning av H M Konung
Carl X VI Gusta fs 30-ärsdag (brons) ; Minnesmedaljer 2 st med anledning
av H M Konung Carl X VI Gustafs giftermål med fröken Silvia Sommer-
lath (patinerad brons); Medalj med anledning av Förenta Staternas 200-
ärsjubileum (brons) ; Medalj till minne av Camilla Collett (brons).

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

Omslag till fr ibrev med bägstämpel H almstad 1/ 10 1830 adresserat till
Stockholm ; Brevomslag med bägstämpel Awestad 13/8 1831 adresserat till
Sähter ;

Omslag till fribrev med bägstämpel H elsingborg 30/8 1831 adresserat t ill
H almstad ;

Omslag till fr ibrev med bågstämpel Calmar 26/7 1832 adresserat till
Stockholm;

Omslag till fribrev med bägstämpel Wisby 10/4 1837 adressera t till
Stockholm ;

Brev med innehäll, cirkelstäm p el Stockholm 13/9 1850 adresserat till
London med stämp lar »Franco Stralsund», »Aus Schweden», ankomst-
stämp lar och lösenanteckn ingar ;

Omslag t ill fribrev med fyrkantstämpel 23/4 1855 adresserat till Wen-
nersborg;

Brevomslag med fyrkant stämpel Lund 29/5 1855 adresserat till Aix la
Chapelle, stämplat Aus Schweden samt Franco;

Brev med innehåll, ofr ankerat med cirkelstämpel Arw ika 22/ 8 1855
adresserat t ill Uddewalla ;

Omslag till fribrev stämp lat Stockholm Fr :Br 21/ 10 1862 adresserat t ill
Söderköping, sidostämplat KKA ;

Emigrantbrev 4 st avsända från Regna 1882- 1883 till N ordamerika ;

149



Brev med innehåll fr ån Stockholm 13/4 1887 via H angö till Finland,
stämplat Från utl andet samt AN K 14/4 ;

Trycksak s k sorgebrev frankerat med 4 öre stämplat i H aparand a 10/ 7
1892 ;

Brevomslag 9 st från Stockholm till Värtan 1913 1918 visande att
Värtan 1913- 1916 ej tillhörde Stockholms lokalpostomräde (6 brev med
lokalporto + lösen) men 1918 ingick i området ;

Trycksak s k sorgebrev fr ankerat med 4 öre stämplat Borgholm 25/9
1915;

Brevomslag 12 st fr ån Stockholm t ill Värtan 1918 frank erade med
Gustaf V i medaljong 10 eller 25 öre med pätry ck 7 resp 12;

Brevomslag 8 st från ären 1927- 1937;

Sk eppsbrev , sam tidigt pak etad ressk ort, t roligen till K las Flemin g, daterat 1634.
Gäv a f r&n Postmusei Vänner.
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Brevkort och vykort 6 st ;
Brev daterat 1634, troligen till Clas Fleming, et t skeppsbrev som sam-

tid igt är et t paketadresskort ;
Fribrev från H elsingör till Götheborg den 5 aug 1814;
Brev fr ån London 22/9 1824 till Köping, förset t med rakstämp el Göthe-

borg, lösenbelagt 32 sk bco ;
Brev fr ån Tromsö 11/1 1827 ti ll Chri stiansan d i N orge via H aparanda,

innehällande redovisningshandl ingar för är 1826;
Brev rekommenderat fr ån Wien 25/ 7 1843 till Stockholm, stämplat Wien ;
Recommand och Franco Grenze, lösenbelagt 42 sk bco ;
Skeppsbrev 1861 över H amburg och Lubeck, stämplat H amburg 21/9

61 och KB aus Schweden ;
Postprotokoll för okt- dec 1754 för t vid postkontoret i Bergen (Ri.igen).

Ovriga gävor:
Brev undert ecknat i Stockholm den 9 juni 1631 av Johann Sparre, sänt

t ill Stockholm (Edward Lindström, Bankeryd);
Emigrantbrev med innehåll från Amerika 31 okt 84 till Regna Sweden

(Ferenc Molnar de Levente y, H ällestad);
Brevduvepostbrev från Bellacenter till H afnia 76 21/8 1976 (Sven

Carl in, Postmuseum);
Förstadagskuvert med nobelfrimärke 1975 samt en medalj i silver före-

ställande Alfred N obel (Kenneth O Strom, Pacifica, U S A);
Brevomslag frankerade svenska och utländska, frankostämplade kuvert,

PS- och tjänsteförsändelser, militärbrev, obeställbara försändelser, svars-
lösen försändelser samt adresskort för inrikes postpaket (Posttomten, Stock-
holm; Rune N ilo, Stockholm; Kjell Jonsson, Arlöv ; Rolf B Eklund, Brom-
ma; H enry Walfr idson, N ässjö; Monica Barvell, Upp lands Väsby ; Karl-
Erik Fagerberg, Göteborg; Gunnar Krantz, Bromma ; Gunvor Ekebergh,
Barbro Skillinghaug, Margareta Karlsson, Margareta Wigardt, Postmu-
seum).

Inlämningsbevis rörand e postanvisningsbelopp stämplat Runemo 3.3.23,
blanketten tryckt på fr imärkspapper (Sune H edblom, Bollnäs);

Postala kvitton och blanketter, internationella mottagningsbevis, bank-
böcker i Postsparbanken och PKb anken, brevstycken med fr ankostämplar,
frimärken ti ll tävlingen »N ostippen», utl ändska brevmärken, specialkort,
vykort, brevkort, postkort, jul- och nyärskort , päskkort m m (Gunnar At-
mer, Danderyd ; Posttomten, Stockh olm; Rune N ilo, Stockh olm; Ove
Rainer, Stockholm; Birgit ta Johansson, H uddinge; Carl O tto Ohm, Stock-
holm; H ans Jedsby, Stockholm; Kjell Jonsson, Arlöv ; Postens Filateliav-
delning, Stockholm; PTT-Museum, Bern, Schweiz ; Bundespostmuseum,
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Frankfurt, BRD ; Gustav Gordon, Stockholm; Bjarne Bang-Sorensen, Kö-
penhamn, Danmark; Monica Barvell, Upplands Väsby ; Axel Andersson,
Lund; Kar l Borin, Sollentuna ; Robert Magnusson, Tranås; Wilhelm Win-
ther, Särö; Arne Liljedahl, Bromma; Karl-Erik Fagerberg, Göteborg; Eli-
sabet Törngren, Stockholm; Folke Ericson, Frändefors; Y Mart inson,
Lycksele; Inga-Maja Arnelius, Gunvor Ekebergh, Monika H ansson, Gun-
nel Jönsson, Sven Carlin, Lenna rt Ohlson, Gilbert Svenson, Karin Raben,
Margareta Wigardt, Postmuseum).

Konstitutorial, förordnande, skriftväxling, fotografier, tidningsklipp
m m från ett antal posttj änstemäns stärbhus (Ingrid Peterson, Falun ; Berta
Gustafsson, Gävle; V Petterson, H ägersten ; Ingeborg Andersson, Malmö;
Gunnar Krantz, Bromma);

Patentbrev 9 st för Ernst Wilhelm N yberg, ritningar ti ll frimärksauto-
mater samt beskrivning av N ybergs brevstämplingsmaskin typ 1 H 491
(Ingegerd de Pomian, Stockholm);

Mapp innehållande kopia av dokument angäende »Postvaesens Indret-
ning udi Island» frän 1782 (Torsten Zill&n, Stockholm);

N ytryck av danska förordningar 7 st samt avbildningar av gamla
danska frimärken och en postuniformsplansch (Poul Borge Pedersen, H er-
slev, Danmark).

Forseth Einar : teckning »H allingsbacken» (Gilbert Svenson, Postmu-
seum);

Etsning föreställande diligens förspänd av 5 hästar (Bengt Litnäs, Stock-
holm);

Kassett med visan »Postränet i H arrioja 1906» samt noter till samma
visa, dekaler med postemblem, Kulturens bildalmanacka 1972, fotografier,
fotostatkopior, kataloger, broschyrer, affischer, tidningsart iklar, inbjud-
ningskort, program, sånghäfte m m (Kjell Jonsson, Arlöv ; PTT-Museum,
Bern, Schweiz ; Carl Otto Ohm, Stockholm; K G Eskilson, H ägersten;
Bjarne Bang-Sorensen, Köpenhamn, Danmark ; H ans Jedsby, Stockholm;
Lennart Ivarsson, Göteborg; Sven H olmblad, Vänersborg; Bengt Mart ins-
son, Gällivare; Kungl Biblioteket, Stockholm; Ulla Gejnevall, Landsbro;
S Ringström, Trelleborg; Andreas Relte, Lidingö; Gilbert Svenson, Britt-
Marie Ohm, Gunvor Ekebergh, Barbro Skillinghaug, Gunnel Jönsson, An-
na-Lisa N ordgren, Sven Carlin, Postmuseum).

Leveranser :
Från Postgirots marknadsavdelning och postkontoret Oskarshamn 1 har

levererats:
Vykort, brevkort, julkort, hyreskont rakt för postanstalten i Misterhult

från 1954 samt diverse blanketter.
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Kort signerat av Jenny N y ström.

Inköp :

H andskrift på pergament, daterat 6 juli 1666, Stockholms borgmästare
och råds öppna brev på Anders Gyldenklous arvingars emot generalpost-
förvaltaren Johan Beyer utstäende fordringar;

D okumentpärm med diverse handlingar fr ån en resa i Tyskland, sam-
lade av Georg Ameen 1859;

Brevkort 644 st frän 1800-tale ts slut och 1900-talets början, en del signe-
rade av Jenny N yström (100 st), Aina Stenberg, Adina Sand m fl ; Boberg
Ferdinand : litografi föreställande posthuset vid Lilla N ygatan 6; Fotografi
samt välgörenhetsmärken.
Följande utställningssamlingar har sammanställts:
Fiskar på vykort 36 blad
Flaggor på vykort 50 »

H almstad, förfilateli vapenbrev posthistoria 5 ramar
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Kungligheter på vykort
Kyrkor pa vykort
Romanser pa vykort
Sjöpost föringen ti ll Gol and, posth istoria
Stockholm pa vyk ort
Svenska brev efter 1855, skänkt a av Postmusei Vänner
Svensk förfilat eli, gävor av Post musei Vänner
Sverige St Barth olomey, brev skänkta av Postmusei Vänner
Tomtepost, brev till tomten
USA på vykort
Under året har följande delar av museets permanenta post-
histor iska utställning omarbetats:
Postväsendets historia skildrat med bilder och dokument

58 blad
12 »

57 »

2 ramar
100 blad

15 »

22 »

10 »

31 »

60 »

1 rum

Maskiner och automater använda i postens tjänst 2 »

Järnvägsposten 2 »

Delar av museets samlingar av vapen och väskor har under året kon-

serverats av Göran Sundström.

FILATELIST ISKA AVDELN 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
Gav or f rän föreningen Postmusei Vänner

Brevomslag fr ankerat med 4 skilling banco, stämplat 13 juli 1857 i
N Kopparberget , adresserat i l l Phi lipstad;

Brevomslag fr ankerat med 12 öre vapentyp, från Uddevalla 3/8 1858

till Skara ;
Brevomslag fr ankerat med t vå exemplar av 3 öre liggande lejon, stämp-

lade Stockholm 27/11 5 Tur ;
Brevomslag fr ankerat med 20 öre ringtyp, blekorange, stämplat PKXP

N r 1 ned 17/ 9 1875, på baksidan stämpel PKXP N r 2, 18/9 1875, till Lon-

don ;
Kuvert frankerat med 12 öre ringtyp stäimplat Ångbåts PXP N r 82 5/9

1881;
Kuvert till assurerat brev från Stockholm 29/3 1883 ti ll Carlstad, fr an-

kerat med fem exemplar 12 öre ringtyp, perfo rerin g 13, stämpl at Stock-
holm 4 samt på baksidan 6 öre, perfo rering 13 stämp lad Stockholm 6;

Kuvert till assurerat brev från Stockholm 1 /4 1886 till Carlstad franke-
rat med tvä exemp lar 30 öre r ingtyp perforer ing 13;
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K uv ert till assu rerat brev f rån Stock holm 29.3 1883 till Carlstad. Gav a f rån
Pos{musei Vänner.

Kuvert till assurerat brev frankerat med 24 och 50 öre r ingtyp, stämp-
lat N orrköping 3/7 1888 i l l Säter ;

Banderoll till trycksak från Cape of Good H ope, stämplat Cape Town
SP 3091 och nummerstämpel 34, ti lläggsfrank erat me d 4 öre r ingtyp
stämplat Stockholm 22/ 10 1891;

Rekommenderat frankokuvert 1 öre, tilläggsfrankerat med 2 exemplar
Oscar II 25 öre, stämplat Linköping 1/10 1897;

Kuvert frän Värtan 25/7 1903 till H aag, fr ankerat med två exemplar
10 öre Oscar II ;

Kuvert frankerat med 5 och 30 öre stora tjänste stämplat Varberg 15/8
1907;
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Banderoll till try cksak f ran Cape of Good H ope, stämplat Cape Town SP 3091 och
nummersti mpel 34. Gäva f rän Postmusei Vi nner.

Kuvert till rekommenderat brev fr ån Göteborg 25/7 1917 till Wies-
baden, Tyskland, fr ankerat med 2: 12 på 5 kr Gustav V i medaljong samt
en serie Landstorm I och 8 valörer Landstorm II . Landstormsmärkena ej
makulerade. Brevet öppnat av censur ;

Kuvert frankerat med Land storm I I , SFF nr 115- 120, 122 och 123,
stämp lat Stockholm 13/ 1 1917;

Brevkort fr ankerat med Landstorm II och II I , SFF nr 117 och 126
stämplat Sollefteå 24/3 1919;

Kuvert frankerat med 25 öre stående lejon, maskinstämplat Malmö 1
17 / 9 1922 med slogan »Skriv tydlig adress Gata och H usnummer»;

Adresskort till paket frankerat med 145 öre Gustav V profil vänster
maskinstämplat Stockholm 20 5/ 2 1926, slogan »Skriv tydlig adress, Gata
och H usnummer»;

Kuvert med 3-strip 5 öre stående lejon maskinstämplat Lund 21/11
1931 LBR ;

Kuvert fr ankerat med 15 öre, röd, Gustav V profil vänster, fyrsidig per-
forering, maskinstämplat Lund 20/ 1 1932 LBR ;

Kuvert fr ankerat med 15 öre, röd, Gustav V profil vänster, tvåsidig
perforering, maskinstämplat Lund 14/ 1 1932 LBR ;

Kuvert fr ankerat med 15 öre Gustav V profil vänster, Typ II , röd, D-
papper, t väsidig perforering, stämp lat PLK 10/12 1935;

9 brev stämplade Sveriges Riksdag 10/ 1 1935;
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Kuvert rill rekommenderat brev fr ankerat med 5 öre stående lejon, typ
II , grön, tvåsidig perforering, D -papper samt 30 öre Gustav V profil
vänster, brun, tvåsidig perfo rering, D -papper, stämplat Vollsjö 5/ 12 1936;

Kuvert frankerat med 5 öre stående lejon, typ II , grön, fyrsidig perfo-
rering, D-papper, stämp lat Borås 1 10/2 1937, maskinstämpel LBR;

Kuvert frankercat med 5 öre stäende lejon, typ I I, grön, tväsidig per-
forering, D-papper, stämplat PKP 147 4/3 1937;

Kuvert fr ankerat med 15 öre Gustav V profil vänster, brun, fyrsidig
perforering, D-papper, stim pl at H ässleholm 21/10 1937;

Kuvert ti ll flygbrev fran kerat med 15 och 20 öre Lunds domkyrka samt
1 kr Tre kronor, maskin stämplat Stockho lm 3 31/ 8 1946 LBR, adresserat
till Buenos Aires.

O vriga gävor:
Brev frankerat med 5 öre Gustav V profil höger samt 10 öre Gustav V

profil hö, er felskuret i automat, stämpl at Stockholm 19/62 1941;
Brev frankerat med 20 öre Viktor Rydberg (frimärk et vikt före stämp-

ling) stämplat Sibbh ult 21/4 1946? (Karl Erik Fagerberg, Göteb org) ;
Ett foto av L Pasch d y port rätt av C las Fleming (1592- 1644), för-

laga till Svenska flottan 20 öre samt ett foto av förslag till frimärket
Tegner 1946, utfört av Sven Ewert (Gustav Gor don, Stockholm);

Specialkuvert frankerat med 5 öre Bellman och stämplat på utgivnings-
dagen 4/2 1940, Stockholm 1, Bellmansfesten i Berns (O lga Metall, Stock-
holm) ;

Brevkort med betalt svar, frågedelen, 5: 6 öre 1885, tilläggsfrankerat
med 1 och 2 öre Lilla riksvapnet, stämpl at Stockholm 4/ 11 1918 med både
hand- och maskinstämpel, till Esbjerg, Danmark (Rudolf Kraemer, Berl in,
BRD);

Et t brevkort Gustav V p rofil höger, stämplat Postmuseum 2/9 1936
(Bengt Litn äs, Stockholm) ;

En sats stämplade Frimärkets Dags postkort 1974 och en sats 1975 (Fri-
märk sfrämjandet, Stockholm);

30 ostämp lade, 10 maskinstämp lade, 10 handstämplade, 1 sats med
stämplar fr ån samtl iga ort er samt 5 kort med något störr e format än nor-
malt av Frimärkets Dags postkort 1976 (Frimärksfr ämjandet , Stockholm) ;

En förfalskning av 3 skilling banco grön, gjord på en 12 öre ringtyp
blä, perforering 14, utan användning av kliche, av Friedrich Schaff er
(Friedrich Schaffer, N acka).

Leveranser :
Sedvanliga leveranser f rän Poststyrelsens Frimärksavdelning omfat tan-
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Kolerabrev med skurna snit till Bord eaux, stämplat f rco Stralsund, Greif swald 30 juli,
CPR 5 mm.

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

FDC och minnespoststämplade kuvert från PFA.

Inköp :
Till svenska specialsamlingen har inköpts:
Brev från Trosa daterat 1 mars 1824 me d rakstäm p el;
Kolerabrev med skurna snitt och med innehåll, till Bordeaux, med båg-

stämpel Stockholm 26/ 7 1831, stämplat frco Stralsund, Greifswald 30 juli,
CPR 5 mm;

Brevomslag fr ån Wimmerby, röd rakstämpel, till Uppsala ;
Kuvert fr ankerat med 30 öre ringtyp och par av 3 öre liggande lejon

typ II frän Göteborg 19/ 5 1873 til l London;
3, 6 och 12 öre stora tjänste perforering 14 på Svensk Förfat tningssam-

ling nr 51 1877 som bl a innehåller »föreskrift att postpaket skall åtföljas
af adresskort eller adressbref»;

Adresskort till assurerat paket fr ån H almstad 26/ 4 1907 ti ll Sveriges
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4 öre ringty p p erf orerin g 13 stäm p lat Boräs 24.2 1879.

Riksbank, Göteborg, fr ankerat med stora tjänste perforering 13 5, 20 och
30 öre, två ex av 50 öre samt 32 ex av 1 k r typ II varav 24 ex på et t vid-
hängande adresskort ;

Kuvert till assurerat brev frankerat med 20, 110 och 140 öre Gustav
Vasa fr ån Stockholm 16 12/ 10 1921 t ill Södert älje;

Adresskort till paketpost förskott frankerat med 115 öre Gustav V pro-
fi l vänster stämplat Stockholm 20 23/ 11 1926 till H ässleholm;

4 öre ringtyp perforering 13 stämplat Borås 24/ 2 1879;
Fem FD C med komplett serie julfrimärken 1975 (par ur båda häft es-

typerna) stämplade med PFA :s ordinarie datumstämpel ;
Sex vykort med fr imärksmotiv, t re specialkort Lovöspännet utgivet av

H istoriska museet, et t förstadagsbrev med stämpel H istoriska Museet 8/ 9
1976, et t förstadagsbrev med Postmuseums stämpel 8/9 1976;

Frankokuvert, nr enl SFF 76/ 77: nr 8 (12 ex), nr 9 (1 beg ex), nr 11
(1 beg ex), nr 19 (5 ex), nr 21 typ IV (30 ex), nr 23 (7 ex). Kortbrev nr 12
(10 ex) nr 15 (1 ex), nr 16 (1 ex), nr 27 (1 ex), nr 33 (7 ex), nr 34 (2 ex),
nr 37 (10 ex), nr 38 (1 ex), nr 49 (3 ex), samt et t exemplar av nr 15 tilläggs-
frankerat på Poststyrelsen med 5 öre stående lejon ;

Frimärkets D ags postkor t 1975: 1 stämp lad serie samt 10 stämplade
Stockholm och 30 ostämpl ade;

Frimärkets D ags postkort 1974: 20 stämplade Stockholm (11 ex den
16 och 9 ex den 17 nov) samt 10 ostämplade;
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Postverkets vykort me d motiv av bröllopsfrimärket 19 juni 1976, för-
set t med D rottning Silvias och Kung Carl Gustafs namn teckningar, fran-
kerat med bröllopsfr imärke och stämplat på utgivningsdagen med stäm-
peln » I Flaggans tecken, Postmuseum, Stockholm»;

55 olika firmaperforeringar på lösa svenska frimärken ;

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:

Diverse av SAS Filat el istk lubb iordningstä llda First Fl ight Covers fr ån
1960- 1976 (SAS Filatelistklubb, Eigil Schwart z, Bromma);

Souvenirblock utgivna med anledning a StFF:s 90-ärsjubileum :
3 ostämplade och 3 stämplade, numrerade block samt 6 FDC-stämpla-

de kuvert (Stockholms Filate list-Förening);
Specialkort med minnespoststämp el »Göteborg 27/2 1973, Volvo fri-

märksklubb 25 år» (Bert il Bratt berg, Göteborg) ;
3 specialkuvert minnespoststämplade »Gävle, angl ok, 27/ 8 1975»,

»Stockholm, Postmuseum, J i rnvägsmän n ens fr imärk sutställning, 4/ 10
1975» resp »Stockholm, Frimärkets D ag, 11/ 10 1975 (SJ:s Frimärksklubb,
Stockholm);

Postkort minne spoststäm p lat »Stockholm Eesti Raamat 24/ 2 1976»
(H ans Kröndström, Lidingö);

Specialkort »I Flaggans tecken» frankerat med 1955 Svenska Flaggan
stämplat 4/6 1976 Postmuseum och med autografer av Prins Bertil, Rolf
Björling, Hil ding Asker och H ans Jedsby (Gilbert Svenson och Barbro
Skillinghaug, Postmuseum) ;

Minnesblad - Gedenkblatt Carl X VI Gustaf och Silvia Sommerlath
FDC-stämplat på komplett serie Kungabröllop, nummer 1 av en upplaga
på 6 000 (H ans Jedsby, Stockholm);

Tvä minneskuvert utgivna i samband med VM i plöjnin g i Vara 1976,
stämplade Vara, Frimärksutställningen 25/ 9 1976 23rd World P loghing
Contest (Vara Filatelistförening, Vara) ;

H elgmärk en 1975- 1976, et t perforerat och et t operfo rerat helark samt
5 perforerade och 4 operforerade skalatry ck (N ationalföreningen mot
H järt- och Lungsjukdoma r, Stockho lm);

10 övningsfr imärken och et t övningsaerogram (Bengt Litnäs, Stock-
holm) ;

H elark av helgmärken : 1907 Kungajubileet, 1912 Valkyrian, 1913 Sva-
nen, praktmärket . 1917, 1920- 1922, 1924- 1961, paketmärken fr ån
1964 1966 samt 1 häfte Valkyrian. Diverse skalatryck fr ån 1940 och
fr amåt (N ationalföreningen mot H järt- och Lungsjukdomar, Stockholm);
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Brasilien: Frimär k sblock utgi vet 1976, me d kartmot iv (Frimärksförrä-
det) ;

Canada : Ett mi nnesalbum med fem serier Olympia-frimärken utgivn a
20 september 1973- 11 juni 1975 (Postmaster General Canada, genom
Bengt N orling);

Danma rk : Et t souvenirark »Dania 68» samt et t mäi rke med motiv fr än
en essä av Grundtvigskirke-frimärket, bäda utgivna av D anske Filatelisters
Faellesfond (Ber til Brattberg, Göteborg) ; Pussle med frimärksmotiv ur
H C Andersen-serien 1975 (Bjarne Bang-Sörensen, Köpenhamn); En Col-
dingmapp utgiven av H afni a 76 (H afnia 76, H enr ik Eis, Köpenhamn) ;
Ett ark helgmärken julen 1976 (Robert Pet tersson, Bromma);

Et iopien : En komplett samling fr imärken och FD C utgivna under 1976
(Ivan Adler, Stockholm );

Finland : Tvä postkort utgi vna med anledning av Finlands Post- och
Telemuseums 50-årsjubileum, det ena med speciell förstadagsstämpel, det
andra med museets stämpel 1/9 1976 (Post- och Telemuseet, H elsingfors) ;

Frankrike: Ett maxikort stämp lat 27 januari 1968, fran k erat med fr i-
märke utgivet samma dag (PFA, Stockholm) ;

Färöarna: Förstadagsbrev utgivet 1/ 4 1976. 10 filatelistiska brevkort
förstadagsstämp lade 30/ 1 1975 samt diverse filatelistiskt material (Robert
Bechsgaard, Köpenhamn ) ;

N ederländerna : Brev med specialstämpel Stockholmia 21/ 9- 29/ 9 197 4
(Lennart Ohlson, Postrnuseurn);

N orge: K uvert fr ankerat med en va lör, 140 öre, ur serien Konstindustri-
museet i Oslo, specialstämpla t pa utgivningsdagen (Karin Raben, Post-
museum); Två brev fr ankerade med N orges julfrimärken 1975 och stäm p-
lade i Lyngdal på frimärkenas utgivningsdag 14/ 11 1975. Ett brev franke-
rat med 4-block 20 öre grön, siffra i oval 1952, minnespoststämp lat Trond-
heim 75, Frimerke utstilling 4/ 12 75 (Postmusei Vänner) ;

Polen : Aerogram med bild av Kopernikus i valörstämpeln, stämplat
Warszawa, Stockholmia 74, 14/ 9 1974 (AB N OVA, Orebro);

Storbritan n ien : Frankokuvert med specialt ryck och specialstämp el fr an
The N ational Postal Museum, London, 3 Oct 1973 (R igo de Righi, Lon-
don); Et t häfte för automat, 10 p (Sven Carl in, Postmuseum);

Thailand : Tre tilläggsfrankerade postkort (Ingrid N ordst röm, PFA);
Tyskland BRD : Fyra kort med minnespoststämplar fr ån olika museer

(Arne R ingby, Johanneshov). Ett block utgivet till förbundsrepublikens
25-ärsjubileum (PFA, Stockholm);

Tyskland DDR : Sju klipp med olika mi nnespoststäm p lar (H ermann
N ickel, Schönebeck, DDR);
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Ungern : Kuvert och kort med mi nnespoststämp el 24/ 10 1976, UN O
25 år (B J Stepczynski, Poznan, Polen);

USA : 54 julmärken, samling med philometertapes (David Griff in,
Boston); 4-block fr imärken utgivna t ill IN TERPH IL 1976 (Gunnel Jöns-
son, Postmuseum) ; Souveni rkort utdelat av USA:s postförvaltning pa
H AFN IA 76. FDC-reproduktion IN TERPHI L 29 maj 1976 frankerat
med frimärke utgivet för IN TERPH IL stämplat på utställningens sista
dag 6 juni 1976. Et t fr ankokuvert 10 c utgivet 26/ 7 1975 med vinjet t Ben-
jamin Frankl in och specialstämpel. »Internat ional Philate lic Passport »
fr ån IN TERPH IL 76 med frimärken fr ån DDR, BRD , Israel och N eder-
lind erna inklistrade. Tvä häft en frän en privatägd fr imärksautomat. 25
cent s gav frimärken för 18 cents. H äft ena inköpta pä Frank lin Motor Inn
i Philadelphia i juni 1976 (Gilbert Svenson, Postmuseum) ;

Osterrike: Förstadagsbrev 6/ 5 1976, 1000 Jahre Kärnt en (Landesfrem-

denverkehrsamt, Kärnten) ;
Presentation av fr imärken utgivna under 1976 med påklistrade svart-

avdrag av märkena (Osterrikes ambassad, Stockholm);
Lada »För samling af brefmä rken» med fack innehållande lösa och med

sy t räd ihopbuntade fr imärken (Sr y Sr :a J H enke, Marbella) ;
Par av välgörenhetsmärke frän 1901, me d bild av Jeanne d'Arc t ill häst ,

t ryckt i Belgien eller Frankrike (Allan Virgin, Stockholm) ;
Sex kuvert fr ån olika länder : Ekvator ialguinea 5 apr 1972, Macau 6 jan

1972, Albanien 6 dec 1963, Saudi Arabien 6/ 8 1964, El fenbenskusten, oläs-
ligt datum, Afghanistan 15/ 3 1969, et t lösenbelagt kuvert frän Frankr ike
9/ 9 1964, et t tjänstebrev från US Army 7/ 8 1965 och ett frankostämplat
kuvert fr ån Ni cosia 17/ 9 1964 (Christer Wictorin, Ludvika) ;

Album med fr imärken utgivna av Världspost föreningens medlemsländer
med anledning av dess 100-årsjubileum (Kanslibyrån, Poststyrelsen, Stock-

holm);
Frimärken, helsaker, FDC och minnespoststämplade försändelser har

skänkts av post förvaltningarna och postmuseerna i I ran, Folkrepubliken
Kina, Kina Taiwan, Malta, N orge, Pakistan och Ungern.

D iverse fr imärken och förstadagsbrev för priser i tävlingen N ostip pen
har skänkts av Stockholms Motivsamlarklu bb, Ing rid N ordström, PFA
och Arne Ringby, Johanne shov.

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

seets Europa- och Utom-Europa-samlingar, samlingar av minnespoststimp -
lar samt för olika utställningssamlingar :

Sverige: Block med tre avbildningar av fr imärken: 3 sk bco grön och
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gul samt 8 sk bco ur Sven Ähmans bok »Den gula treskillingen»; 8 Post-
musei postkort utgivna 9 oktober 1976, varav fyra med olika kraft igt spe-
geltryck, två (varav ett förstadagsstämplat) med mörkt blå valörstämpel
och två med särskilt kraftigt tryck på bildsidan; Två specialkuvert fran-
kerade med Stockholms Filatelist-Förenings souvenirblock, stämplade
17 sep 1976, N ational Postal Museum, London samt två stämplade Wind-
sor Berks 17 sep 1976; Fem svarskuponger utgivna 1976; Diverse maxikort
med gravörnamnteckningar.

Danmark : H AFNIA-mapp med miniatyrark 1; Fem ostämplade fri-
märksblo ck H AFN IA 76; Ett häfte »H istorien bag de tre H AFN IA 76
miniatyrark» frankerat, stämplat och försett med H olger Philipsens namn-
teckning; Mapp med bl a miniatyrark 3; Specialsamling med 15 utställ-
ningsblo ck H AFN IA 76 stämplade med olika utställningsstämplar ; 2 ark
utställningsfrimärken H AFN IA 76.

Estland : Frimärken i olika färgnyanser, med plät fel, sällsynta avart er
m m, frän par till arkdelar på 25 exemplar samt postkort och brev för
specialsamlingen Estland;

Färöarna : Färömapp utgiven av H AFN IA 76; Tre frimärken utgivna
1 april 1976; Ett brev stämplat 7 aug 1938 Köpenhamn fra Faeroerne, ett
brev stämplat Torshavn 25/7- 45, ett brev stämplat Torshavn 22/ 10- 47
och ett klipp stämplat Torshavn 25/7- 45, ett brev stämplat Torshavn
22/ 10- 47 och ett klipp stämplat Torshavn 18/ 8 1948; Franco-betalt på
postanvisning stämplad Torshavn 26/54 1, fyra brev inom Färöarna
frankerade med fyra olika provisoriska övertryck på danska frimärken
1940- 41.

Grekland : Julfrimärken 1974, tre sammanhängande.
Grönland : Mapp med Grönlands posthistoria 1737 1976, utgiven av

H AFN IA 76; Sju frimärken utgivna på 1950-talet .
Polen : Ett aerogram med bild av Kopernikus i valörstämp eln, stämplat

Warszawa, Stockholmia 74, 14/ 9 1974.
USA : Ett ark med 50 frimärken med de 50 delstaternas flaggor, utgivna

23 februari 1976, 13 frimärken med flaggmotiv, diverse fr imärken utgivna
1973- 1976.

Adolf Rosenberg: Geschichte des Kosti.ims, band I - I V , ej kompletta.
Planschverk som komplement till samlingen »Mode under 4000 år».

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

Europa

Album- Fri-
blad märken
1 083 2 926

Manko

Block Fr i- Block
märken

Totalt

Fri- Block
märken

168 164 27 3 090 195
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O mmontering fr ån gamla blad t ill museets normalblad :

1 040 8 001 10 229 4 8 230 14

Museets generalsamling omfatt ade vid årets slut 25 877 albumblad med
151 242 fr imärken och 991 block . P lats hade reserverats för 31 339 fr i-
märken och 603 block, som saknas i museets samlingar. H ela antalet fr i-
märken, som monterats eller för vilka p lats beret ts, utgör 182 581 och an-

talet block 1 584.
En specialsamling Estl and har påbörjats varvid 645 albumblad utskri -

vits och 247 olika enheter (enstaka 45-block), 8 block , 21 foton och

5 brev monterats.
Följande nya utställningssamlingar har sammanstäl lts:

Brandförsvar på frimärken
Jordbruk på frimärken
Sjöfart pa fr imärken
R acketsporte r pä frimä rken
Gymnastik pä fri märken
U tbi ldningsanstalter pa fr imä rken
USA:s historia på fr imärken
Teknik pa frimär k en
Flaggor på fr imärken
Swedish postage stamps and enti res 1976

24 blad
36 »

96 »

74 »

48 »

48 »

48 »

36 »

374 »

183 »

864 blad

Följ and e utställningssamlingar har utökats eller omarbetats:

Stämpelsamling, Wigforss
Svensk brevsamling
Moderna svenska fr imärken
Vintersport på fr imärken
J ulfrimärken
H elgmärken

135 blad
195 »

240 »

63 »

83 »

23 »

739 blad

Specialsamlingen Sverige 1942- 1952, Gustav VI Adolf typ I , har om-
arbetats varvid 210 albumblad ommonterats.

Specialsamlingen Sverige, moderna utgåvor, har monterats t o m 1972

varvid 441 albumblad t illfört s samlingen.

St&mpelforskningen
Under året har stämpelforskning bed riv its vid filateliavdelningen av
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Lennart Bjurenäs och Robert Mattson. Två stycken upprop i den filate-
listiska pressen och i Postens filatelicirkulär har lett till att omkring 150
brev med äldre filatelistiskt material har inkommit och genomgåtts och de
uppgifter som kommit fram har katalogiserats. Parallellt med detta har
studier vid Postens arkiv givit uppgifter om gravörer och leveranser av
stämplar under mitt en av 1800-talet .

Vid sidan av det rena forskningsarbetet har ungefär 50 brev med för-
frägningar om stämplar besvarats.

Ritning av de olika stämpeltyperna har utfört s av konstnären Georg
Westenberg, tota lt 240 stycken under 1976.
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FI LATELI STISKA 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 550 arbeten, därav 164 gåvor, bytesexemplar
eller posta la leveranser fördelade sålunda :

monografier
allmänna handböcker
kataloger
öv riga arbeten
tidskrift er

209
59

200
65
17

Därtill kommer 192 auktionskataloger samt 111 tidskrift särgängar.

P o s t h i s t o r i s k a b i b l i o t e k e t
har utökats med 115 arbeten, därav 95 gävor, bytesexempla r eller postala

leveranser .
Därt ill kommer 23 tidskrift särgängar.

Inbindning:
Under året har 110 arbeten bundits hos Postverkets Bokbinderi .

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

ning 1976: 1- 3», som distr ibuerats till bibliotek, filatelistföreningar och
enskilda personer inom och utom landet .

Utställningar:
I anslutning till museets utställningar har montrar med filatelist isk eller

posthi storisk litt eratur anordnats bl a vid utställningarna :
»Medicin pa frimärken», »Stockholm i filatelin», »I flaggans tecken»,

U -76», »Postmusei Vänner 50 är».
Vid utgivand et av nya svenska fr imärken har biblioteket dessutom ord-

nat en speciell monter i fr imärksvåningen.
Aktuella montage av böcker och fr imärken har anordnats i läsesalen.

Besök och lån :
Biblioteket har under året besökts av 1 644 personer. Det totala antalet

hemlån var 2 551 av vilka 1 031 utgjorde lån till låntagare på annan ort
än i Stockholm. Motsvarande siffror var 1975: 1 201 besök, 2 656 hemlån
varav 1 257 till andra ort er.

Ett stort antal filatelistiska och posthi storiska artiklar har registrerats.
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UTSTALLN IN GSVERKSAMH ETEN
U tställningar i m useet :
02 - 13 - - 03 - 28 Medicin på frimärken
04 - 05 - - 04 - 11 Postens konstförening (vårutställningen)
04 - 23 - - 05 - 30 Stockholm i fi latelin
6 - 04 - - 09 - 05 I flaggans tecken
09 - 17 - - 10 - 17 FILEX -76 Stockholms Filatelist-Förening 90 år
10 - 22 - - 10 - 31 Postens konstförening (höstutställningen)
11 - 01 - - 11 - 05 SJ :s konstförening
11 - 12 - - 12 - 05 Ung -76 Riksutställning för ungdom
12 - 17 - - 01 - 16 Postmusei Vänner 50 år

O verläkare Lars-Olo v Tjus' samling »Medicin pa frimärken» inv igdes
av statsrådet Sven Aspling i närvaro av 167 besökare.

Generalmajor Birger H asselrots saml ing »Stockho lm i filatelin» invigdes
av författaren Per-Anders Fogelst röm inför 295 personer.

Utstäl lningen »I flaggans tecken» som arrangerades i samarbete med
Stiftelsen Svenska Flaggan med anledning av flaggorganisat ionens 60-åriga
tillvaro, invigdes av H KH Prins Bertil i närvaro av 331 personer . Fil dr
Alf Åberg gav en historisk tillbakablick eft er int roduktion av Sven Carlin.
Generaldirektör Åke Sundelin harangerade H ans Jedsby, som fick mottaga
Stiftelsens fört jänstmedalj i guld ur Prinsens hand . Postmuseum ti lldelades
på samma sätt medaljen i silver.

Stockholms Filatelist-Förening celebrerade sin 90-äriga ti llblivelse med
utställningen »Filex 76» som invigdes av föreningens ordförande Ture Brå-
land och utställningens beskyddare Einar Lundström. U tställningen bestod
av mater ial tillhörigt föreningens medlemmar.

»Un g 76» Sveriges Filatelist-Förbunds Ungdomssektions första riksut-
ställning invigdes av undervisningsrädet Bengt Th elin. Ut ställningen om-
fattade et t tjugotal ungdomssarnlingar från hela landet .

Minnesutställningen »Postmusei Vänner 50 år» invigdes i samtidigt 70-
åriga Postmuseum av informationsdirektör Egon Jonsson. I samband med
invigningen överlämnade dessutom Egon Jonsson en gåva fr ån Postverket
till Postmusei Vänners ordförande Erik Sward ing bestående av 10 st fr i-
märksalbum. Invigningen bevistades av 185 personer.

Fri m ärk ets D ag

arrangerades den 9- 10 oktober för åttonde gången i ordningen och för
femte gången i följd.

Frimärkets Dag f irades på 77 olika platser runt om i landet och 82 fi-
latelistföreningar deltog vilket är 4 mer än 1975.
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S FF:s 90-ärsdag f irad es m ed »Fil er 76».
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Prins Bertil inv igde »I f laggans teck en• .
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»Stock holm i f ilatelin » by ggde på en sam ling av general Birger H asse/rot.,

Postm1Hei Vänner f y llde 50 år och f irades med en minneS/.ttställning.
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Lokal i Stockholm var Blå H allen i Stadshuset där P ostmuseum bl a
visade et t urval k lassiska brev och frimärkssamlingen » Vinte rsport på fr i-
märken». Postmuseum deltog dessutom med et t informa tionsständ där man
visade ett ur val fr imärken, helsaker, originalförslag och skisser fr ån D ela-

ware-jubileet 1938.
På övriga orter deltog Postmuseum med följande material :
Borlänge, » Vint ersport på fr imärken», Filipstad, fr imärken stämplade

Filipstad, H allstahammar, » Teknik på fr imärken» och fr imärken stämpla-
de H allstahammar, Kalma r, 1924 ärs serie kongress och jubileum samt en
flygpostsaml ing, O skarshamn, fr imärken stämplade Oskarshamn, Sunne,
»Racketsport på fr imärken» och vapentyp, Söder tälje, M ilitärpost och
provtryck , Tr elleborg, »N atur & Miljö», T äby, »Opera på fr imärken»,
Västeräs, »Forntid pa fri märken», Ystad , »Gustaf I I I pa frim ärken».

Vandri ngsutställ ingar:
»Sport på fr imärken» har visats i Malmö, Göteborg, Ånge, K arlskrona,

Sundsvall , Ljungbyhed, J önköp ing och Filipstad .
»Djur på frimärken» har visats i Malmö, Göteborg, Söderköp ing, Fal-

köp ing, T ranås och Solleft eå .
»Kuvert och brev förr och nu» har visats i Tranås, Göteborg och Täby .
»Frimärket som bild», som framställ ts av R iksutställningar i samarbete

med Postmuseum och under fem år har visats på et t stort antal ort er, har
omarbetats av R iksutställni ngar ti ll fem nya versioner, som har visats i :

Kvarnskolan, Järfälla
Aspnässkolan, J ärfä lla
Skogslundsskolan, Sur ahammar
Malm bäcksskolan

'-
+°u

i

I
»Frimärk et som bild » som f ramställts av R ik sutställningar i sam arbete med Postmuseum
har ef ter f em ärs v isning delats i mindre enheter och f ortsätter att cirk ulera i min d re

lok aler.
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Overkalix centralskola
Furulundsskolan, Mariannelund
Emmaboda skola
Stockholms skoldirektion (Stockholm med omnejd)
Alvdals-skolan
Vara bibliotek
Mariestads bibliotek
N ossebro skola
Berga skola, Åkersberga
Söra skola, Åkersberga
Gotlands läromedelscent ral (Gotland med omnejd).

Museet har deltagit i f öljande in ternationella utställningar:
Milano: ITALIA -76 Klassiskt och Svensk N atur & Miljö
H elsingfors: MOTIVA -76 Svenska Byggnadsminnen
N eapel: EUROPA -76 Folkl ore et Costume
Philadelphia : IN TERPH IL -76 Svensk Kulturhistoria och klassiskt ma-

terial
Mexico : WORLD CRAFT
COUN CIL
D ieburg: D ieburg Museum
Köpenhamn: H AFN IA
Essen: Rhein Ruhr Posta

Svenskt konsthant verk
D iverse Svenskt material
Klassiskt material och Stockholmia -74
Congress & Jubilee och Svensk Kultur-
historia.

Mindre utställ ingar pa Postmuseum
- - 01 - 27 Filmen 80 år

02 - 14 - - 01 - 27 Jenny Lind, resultaten frän Frimärksfr ämjandets
mo nteringstä vling

03 - 01 - - 03 - 19 Vinter-OS pa fr imi rken
03 - 26 - - 06 - 21 Port ugals fr imärken
06 - 24 - - 10 - 11 Sparbanksaff ischer
10 - 15 - - 12 - 06 FN -posten 25 år
12 - 10 - - 01 - 24 N u är det jul igen

Ov riga utställ ingar i Postmuseum
april- Påskkort
april- maj »Värromanser», vykort fran sekelskiftet
okt dec USA:s fr imärken
okt- dec Vykort frän USA
december- »Tomtepost»
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A k tuellt pa f rimä rk en
okt dec Mao-Tse-tung
december- Turkiet

Utställ in gar i Post-Exp o, Göteborg

Emigrantutställning (CPR/ Postmuseum)
Diverse fr imärken och brev (CPR/Postmuseum)
Sjömansjul (CPR/Postmuseum).

Filatelistisk t material har utlånats till :

Arlöv pk, Angered pk, Badmintonstadion Stockholm, Göteborg 1, Gö-
teborgs universitet , Gimslövs skola, Gislaved pk, H almstad, H ässleholm pk,
Köping brandstation, Lomma pk, Linköping biblioteket , Mariestad pk,
Motala pk, N orrköping biblioteket, N ybro pk, Påskallavik pk, Skara,
Spänga pk, Skara SK AREX -symposiet, Täby pk, Tidaholm pk, U ddevalla
pk, Umeå museum, Växjö pk, Vara, Vislanda pk, Åkarp pk, Ostraby pk.

Utställningar i sv ensk a m useer:

Stockholm : N ordiska Museet posthistor iskt material .
Stockholm : Tekniska Museet - posthistoriskt material.
Stockholm: Telemuseum - posthistoriskt material.
Sundsvall : Sundsvalls Museum - posthistoriskt material.
Umeä : Västerbottens Museum filatelistiskt material.

U tstäl!ningar på bibliotek :

Stockholm : Stockholms stadsbibliotek och dess fi lialer - postal lek-
saksutställning.
Linköping: Forntid på frimärken samt Kartor på frimärken.
N orrköping: Mode under 4000 år .
H usby : Postal leksaksutställning.
Strömsund : Centralbiblioteket J ulkort .
Sollentuna : J ulkort .

Utställningar p roducerade av posthistorisk a av del ingen :

Stockholm : Personalrestaur angen Gula hornet, Vasagatan Vägar och
vikter .
Kl intehamn : Sjöpostförin g ti ll Gotland.
Stockholm: Garnisonen, Karlavägen 100 - Postmuseum, Frankostämp-
ling so år.
Stockholm : Postgirot, D rot tninggatan 89 Diverse posthi storiskt ma-
terial.
H almstad : H almstad i posten.
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Posthistorisk t material har utlänats till :
Arlanda, Arvika, Borensberg, Borlänge, Bromma (Kristofferskolan),

Eskilstuna, Gränna, Gustavsberg, Gävle, Göteborg, H allstahammar, H us-
by, H örby, Iggesund, Klintehamn, Kungsbacka, Kungälv, Linköping,
Ljungbyhed, Motala (lasaret tet), N orrköping, N älden, Ott erbäcken, Stock-
holm (Postkontoret Sth 18, Svenska Filminstitu tet, Frimärkets Dag/Stads-
huset, Skansen, Rik sutställning ar, Al vsjö/S:t Eriksmässan, Televerkets
centralförvaltning), Skara, Skövde, Sollef teå, Tobo, Täby 6, Tranås (H ol-
vedskolan), Uddevalla, Umeå, Vara, Vimmerby, Västerås, Ostersund,
Karlstad, H ässleholm.

Utställningsav del ingen har länat ut ramar med tillbehör till:
Eskilstuna, Fisksätra, Gustavsberg, H uddinge, N acka, N orrköping, Ska-

ra, Solna (Frimärkssamlarföreningen), Solna (SAS Filatelistklubb), Stock-
holm (Svenska Badminton Förbundet), Stockholm (Saml a rförenin gen Bäl-
tespännarna), Stockholm (Sveriges Frimärksbytesförening), Stockholm
(Västerorts FF), Sundbyberg, Täby, Uppsala.

Utställningsav del in gen har länat ut dek orationsmateria l till
f öljande orter:

Göteborg, Linköping, Stockholm (Stockholms Frimärksförening för
Ungdom), Stockholm (N orrorts FF), Täby, Vara .

UN DER VISN IN GSA VDELN IN GEN
Under året har sammanlagt 102 grupper med inalles 2 072 personer visats
runt i museet . D ärav har 11 visningar, omfattande 414 personer gjort s på
kvälls- och lördagstid .

Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har haft 3 mänadsträffar med
sammanlagt 119 deltagare. Bild- och filmförevisningar har dä stät t pä pro-
grammet .

Eleverna i Innerstadens Kommunala Musikskola har under året gett 5
kvällskonserter med sammanlagt 541 åhörare.

Dessutom har Valent ina Rives gett ett antal söndagskonsert er. Liksom
tidigare år har även under 1976 diverse sammanträden och samkväm för
fr imärks- och fackklubbar anordnats.

Pristävlingen »N ostippen» har under äret anordnat s 39 ganger med 1044
delt agare på söndagar och under skolornas vinterlovsvecka. D etta är nå-
got färre tävlingar än t idigare år beroende på reparationsarbeten i museet.
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ALLMAN T
Den 19 januari konstaterades stöld i första svenska salen av två ostämp-

lade och två stämplade exemplar av 12 öre ringty p t 14, ett brev fr ankerat
med 12 öre ringtyp t 14 och et t brev fr ankerat med lodrätt par av 12 öre
ri ngtyp t 14.

Vid stöld den 29 februari i drift värnsgarden i Avesta tillgreps två p isto-
ler och en sabel med balja som deponerats där .

I samband med Frimärkets Dag stals den 10 oktober i Trelleborg hela
saml ingen »N atur och miljö», 144 blad.

Under tiden 20 januari 12 februari hölls museet stängt på grund av
omläggning av golvet i andra svenska salen. På grund av följdarbeten hölls
en del av bott envåningen stängd till den 14 juli.

Avsnit tet F ran ki lskrift till telebrev» som ingick i serien om brev i
Vetandets värld, vecka 47 (15 november) inspelades med Bert il Forsman
som redaktör den 1 november . Margareta Wigardt och Sven Carlin medver-
kade.

TJAN STERESOR
Sven Carlin besökte 2- 9 maj Postal Museum i London för att åter-

lämna lånat mater ial och studera museiverksamheten.
Lennart Bjurenäs besökt e 9 12 apri l utställnin gen Moti va 76 i H elsing-

fors och medförde museets exponat .
Gilbert Svenson bevistade utställningen Interphil i Philadelphia och be-

sökte i samband därmed också N ew York. Resan omfattade tiden 23 maj
8 juni. Den 25- 26 augusti besökte han H afni a 76 i Köpenhamn.

H afni a 76 i Köpenhamn besöktes dessutom den 17- 23 augusti av Kurt
H edman och den 27 30 augusti av Karin Raben.

Den 1- 2 sep tember var Gilbert Svenson i H elsingfors med anledning av
Post- och Telemuseets 50-ärsdag.

Margareta Wigardt besökte 1- 2 septemb er Linköping för inventering
av föremål som deponerats i Gamla Linköping.

PUBLI KATION ER
Postmusei årsbok »Postrytt aren» 1976.

POSTMUSEI AN SLAG
Museets särskilda anslag för utökan d e och vidmakthä llande av samling-

arna var under budgetäret 1975/ 76 77 000:- och därav förbrukades
76 616 :- kronor .
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DON ATION SMEDEL
Postm useif onden uppgick vid årets ingång

till kr
Försålda specialkort

45 499:-
13 900:-

Summa kr : 59 399 :-
Fonden har använts för följande inköp :

Två litografier av Anders Gullberg
Delkostnad för rek 857 Göteborg den
25.7.1917 till Wiesbaden
Brev t ill K las Fleming 1634
H elsaker

Behällning 1976-12-31

650 :-

325:-
3 385:-

850 :- 5 210 :-

54 189 :-

Summa kr : 59 399 :-

Paulins donationsmedelsf ond

vid äre ts ingäng 10 934 :-

Summa k r: 10 934 :-
Behällning 1976-12-31 10 934 :-

Summa kr : 10 934 :-

REP ARA TI ON SARBETEN
Under året har väggar och golv renoverats i bottenvåningen och vä-

ningen 1 trappa upp. I dessa delar av fastigheten utbyttes brandlarmet mot
en modernare anläggning med rökdetektorer.

I samband med arbetena konstaterades i andra fr imärkssalen, 1 trappa
upp, at t golvbalkarna måste bytas ut och samman bindningsjärn mäste re-
pareras. Golvet göts i betong.

REKLAM

Varje lördag annonserades museets öppethållande och utställningar, mu-
sikp rogram m m i »Museinyckeln» i Dagens N yheter och Svenska D ag-
bladet . Affischer med inbjudan t ill museet har under vår- och höstter-
minerna sänts till samtl iga skolor i Storstockholm och delvis inom Mellan-
sverige. De flesta tillfälliga utställningarna har dessutom varit affische-
rade pä Storstockholms postanstal ter, pa bibliotek m m.

OPPETH ALLAND E

Museets skådesamlingar hölls under året öppna för besökande sönda-
gar kl 13- 16, mänd agar fredagar kl 12- 15 och torsdagar dessutom
kl 19 21 samt på lördagar kl 10- 14.
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Lördagar och söndagar var en kassaexpedit ion öppen för försäljning av
fr imärken och mottagande av vanliga och rekommenderade brev. Övriga
dagar har försäljning av fr imärken, vykort och lit teratur skett i botten-
våningens kassa. Frimärksförsäljningen uppgick under året till 115 338:25
kronor. Specialkort har sålts för 13 900 :- kronor .

BESOK
Museet besöktes under året av 36 737 mot 38 633 personer under 1975.

N edgången beror på att museet måste hållas stängt under omläggning av
bjälklag.

I besöksantalet ingår 102 grupper med 2 072 deltagare. Fler talet grupper
visades omkring av museets tjänstemän, i första hand museivärdinnan,
och film visades.

Icke exponerat posthistoriskt material har under året studerats av 19
forskare. Filatelistiskt material i allmänhet har granskats av 37 forskare
varjämte skilling bancofrimärken har studerats vid 42 besök .

Följande föreningar har under året regelbundet sammanträtt i museet :
Föreningen Frimärks Samlaren, Stockholms Motivsamlarklu bb, Un g-

domsgruppen inom Stockholms Filatelist-Förening och Samlarföreningen
Bältespännarna. Under en del av hösten har också Frimärksbytarnas sam-
manträden förlagts till Postmuseum.

Stockholmspensionärernas Frimärksklubb har regelbundet sammanträtt
i museer varvid någon form av information, föredrag eller filmvisning
har ingät t i programmet .

Föreningen Frimärks Samlaren och Sveriges Filatelist-Förbund har un-
der hösten anordnat aukt ioner i museet .

MUSIKPROGRAM M M
Pianisten Valentina R ives har under året givit 12 konserter i anslutning

t ill öppethållandet på söndagar . Eleverna vid Innerstadens Kommunala
Musikskola gav vårkonsert er den 27 och 29 april samt höstprogram den 3,
11 och 16 november.

Postens Konstförening har visat måleri, skulp turer och grafik i utställ-
ningslokalerna den 5- 11 ap ril och 25- 31 oktober.

Statens Järnvägars Konstförening visade sin konstutställning 15 no-
vember.

Stockholm i februari 1977
Sven Carlin
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Förteckning över personer och institutioner som under år 1976
lämnat gåvor till Postmuseum.

(Adressort Stockholm om ej annat angives.)

Ivan Adler ; Abel Andersson, Lund; Axel H Andersson, Lund; Ingeborg
Andersson, Malmö; Inga-Maja Arnelius; Gunnar Atmer ; Bjarne Bang-
Sörensen, Köpenhamn, Danmark ; Monica Barvell ; Robert Bechsgaard, Kö-
penhamn, Danmark ; Berlins Post- und Fernmeldemuseum, Berlin, BRD ;
Postmaster General, G W Borg, Valletta, Malta ; Karl Borin; Pitney Bowes
Svenska AB; Bertil Brattberg, Göteborg; Bundespostmuseum, Frankfurt
am Main, BRD ; Tage Calleräs, Sjömarken; Sven Carlin ; Sept-sekretariatet
i Stockholm; Claes Claeson, Oskarshamn; Therese Claeson, H almstad; Stig
Dahl, Gävle; Edifil S A, Madrid, Spanien; H enr ik Eis, Köpenhamn, Dan-
mark ; Gunvor Ekebergh; Rolf-Bert il Eklund; Olle Engstrand ; Bernt
Eriksson ; Folke Ericson, Frändefors; Wilma Ericson ; K G Eskilson; Karl-
Erik Fagerberg; Federation des Societes Philateliques du Quebec, Montreal,
Canada ; Finlands Museiförbund , H elsinki, Finland ; Einar Forseth; Carl-
Eric Fridolfsson, Skara ; Frimärksfrämjandet ; Ulla Gejnevall, Landsbro;
Gustav Gordon; David F Griffin, Chicago, USA; Berta Gustafsson, Gävle;
Auti H aapaniemi, H elsinki, Finland; Gustaf H aker, N orrtälje; Erik H am-
berg, V Frölunda ; Peter H ammarström, Ottawa, Canada; Clarence
H ansson ; Monika H ansson ; H E H arris & Co, Inc, Boston, USA; Sune
H edblom, Bollnäs; Yngve H ellström; Sr y Sria J H enke, Marbella, Spa-
nien; Firma H obby kometen, K-H Skotth , Skene; Finn H olmberg, Rätt-
vik; Sven H olmblad, Vänersborg; Eric H olmström, Umeå; Philatelia
H ungarica, Budapest, Ungern; M Ishihara, Osaka, J apan; Italia 76, Mi-
lano, Italien; Lennart Ivarsson, Göteborg; Esbjörn Jansson, Göteborg;
Pierre Jeantoux, Paris, Frankrike; H ans Jedsby ; Birgitta Johansson ; Kjell
Jonsson, Arlöv; Järnvägsmuseum, Gävle; Gunnel Jönsson ; Margareta
Karlsson; Droemer Knaur Verlag, Mi.inchen, BRD ; Kosner Verlag, Wien,
Osterrike; Kottelat & Co, Bern, Schweiz; Rudolf Kraemer, Berlin, BRD ;
H ans Kröndström; Kungl Biblioteket ; Per Lagerberg; Ana W :son Lager-
man; Landesfremdenverkehrsamt, Kärnten, Klagenfurt, Osterrike; E W
Larssons Frimärksaffär ; Ferenc Molnar de Leventey, H ällestad ; Arne Lilje-
dahl; Sven E Lind; Bengt Litnäs; Robert Magnusson, Tranås; Marken-
Mi.iller AG, Basel, Schweiz ; Bengt Martinsson, Gällivare; Armand Mathieu,
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Nice, Frankrike; Ernst Melenert, Bankeryd ; Olga Metall ; Rolf H Meyer,
Sao Paulo, Brasilien; Astrid Murbeck, Kungsbacka ; Mus&e Postal Cubai n ,
La H abana, Cuba ; Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Wroclaw, Polen;
N ationalföreningen mot H järt - och Lungsjuka ; H ermann Ni ckel, Schön-
beck, DDR ; Rune N ilo; Gilbert W N oble, Winter Park, USA; Inger
W:son-N ordenfeldt ; Anna-Lisa N ordgren; Ingrid N ordström; Bengt N or-
ling; A H arris N orman, Jakarta, Indonesien ; Lennart Ohlson ; Britt-Marie
Ohm; Carl Otto Ohm; Elmar Ojaste, V Frölunda; Ingrid Peterson, Falun ;
Kerstin Pettersson ; Robert Pettersson; V Petterson ; PFA; Ingegerd de
Pomian; Postgeschichtsbl t ter Munster, Warendorf, BRD ; Postmusei Vän-
ner ; Postmuseum, Un gern ; Poststyret, Oslo, N orge; Posttomten, Skansen;
Pressombudet i Svenska Dagbladet ; Post- och Telegrafmuseet , H elsingfors,
Finland ; PTT, Reykjavik, Island ; PIT, Karachi, Pakistan ; PTT, Bern,
Schweiz ; PTT, Taipei, Taiwan ; PTT, Praha, Tjeckoslovakien; H enr ik
Raben ; Karin Raben; Ove Rainer ; Rigo de Righi, London, England; Arne
Ringby; Sigurd Ringström, Trelleborg; Rosner-Verlag, Wien, Österrike;
Filatelisten Verein, Sankt Gabriel, Wagenringen, BRD ; Friedrich Schaffer ;
M J Scheps, Paris, Frankrike; Schwaneberger Verlag, Munchen, BRD; Eigil
Schwarz; SJ :s frimärksklubb ; Barbro Skillinghaug; A A H Springer,
Utrecht , N ederländerna ; Sven B Spross; B J Stepczynski, Poznan, Polen;
Stockholms Filatelist-Förening; Suomen Postimerkkeily Oy, H elsinki, Fin-
land; Svenska Ambassaden, Teheran, I ran; Svenska Järnvägsmännens fri-
tidsförbund ; Gilbert Svenson ; Sveriges Filatelist-Förbund ; Sveriges Vete-
rinärförbund ; Philatelisten-Club Swissair, Zurich, Schweiz; Elisabet Törn-
gren; Groupement Ultra-Violet de France, M. Andre Lignon Mazamet,
Frankrike; UN Postal Administration, N ew York, USA; Juan J Valera,
Caracas, Venezuela; H enry Walfridson, N ässjö; Christer Wictorin, Lud-
vika ; Wilhelm Winther, Särö; Allan Wirgin; Gunnar Wisen; Ingemar Wä-
german, Jokkmokk ; Världspostförenin gen, Bern, Schweiz ; Verlag Joachim
Ziegenrucker, Flensburg, BRD ; Torsten Zillen; Verband Osterr eichischer
Philatelisten-Vereine.

182



       
17 !!ll!l!l 9

1>FILEX75 v
67 us

oCKl--/o
t;-sMs<
-D 15 ÅR
0 2 .11.1976 _§'
°nu

MIN N ESPO STSTA MPLA R
som anv änts i Postmuseum und er 1976.

183


