
STOCKHOLMIA 86-
EN TITT BAKOM KULISSERNA
Hur en världsutställning kommer till

av Sigurd Tullberg

Sigurd Tullberg är född 1909. Har författat ett 20-tal filatelistiska handböck-
er o dyl samt topografiska och bibliografiska skrifter , deckare , m m. Redi-
gerat Frimärkets Dags årsbok 1972- 1983. Redaktör och utgivare av tid-
skrifterna Frimärkssamlaren (1941-45) och Nordisk Filateli (1966- 76) .
Skriver frimärksspalten i Svenska Dagbladet sedan 1971 och talar regelbun-
det sedan 1971 i radions Vardags om frimärksnytt.

Vad innebär en internationell frimärksutställning, en filatelistisk värl dsut-
ställning? Vad är syftet med en sådan expo , vilka resultat vill man uppnå
med ett så krävande arrangemang? Vilka har nytta och behållning av dett a?

Dessa och många andra frågor riktas alltid när förslag väcks om att ordna
en internationell utställning som numera alltid kräver tiotals miljoner i
kostnader. Varför blir det så dyrt och vartill användes pengarna?

Svar på de frågorna innebär nödvändigtvis att man redogör för den väl-
diga verksamhet som ligger bakom utställningen . Undertecknad har med
användning av bl a  STOCKHOLMIA  86:s dokumentat ion i utställningens
projektbeskrivning (grundskrivning: Malin Jonsdotter , bearbetning:
STOCKHOLMIA  86:s ledningsgrupp) försökt visa j ust hur en världsutställ-
ning kommer till.

I Sverige fick vi
vår första internationella frimärksutställning år 1955 i samband med de
svenska frimär kenas 100-ärsjub ileum. Det var STOCKHOLMIA 55. Nit-
ton år senare kom  STOCKHOLMIA  74 och efter ytt erligare tolv år
STOCKHOLMIA  86.

Den ytt re anledningen till den sistnämnda utställningens tillkomst var det
svenska postverkets 350-ärsjubileum och Sveriges Filatelist-Förbunds 100-
åriga tillvaro. Den inre anledningen var densamma som för alla utställ-
ningar : att göra propaganda .

STOCKHOLMIA 74 gjorde succe
och gav blodad tand . När det gällde frågan om vågstycket skulle upprepas
rådde stor enighet. Frågan var inte om utan när.

Svaret på den frågan kom 1977 . D å kontaktade styrelsen i filatelistfö r-
bundet postgeneralen Ove Rainer om att gemensamt ordna en filatelistisk
världsutställning i samband med de nyssnämnda jubileerna . Man var i prin-
cip överens och reserverade nästa år plats på Stockholmsmässan i Älvsjö för
tiden 20 augusti - 9 september 1986. De lokalerna hade använts till
ST OCKHO LMIA 74 och hade visat sig mycket lämpliga . Något j ämförligt
fanns förr esten inte att välja mellan .
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1981 började de egentliga förberedelserna
med budgetförslag som byggde på föregående utställningsverksamhet men
uppräknat till 1986 års tänkta kostnadsläge .

A tt fastställa ungefärliga utgifter gick väl an . Betydligt svårare var att
någorlunda säkerställa inkomstvägarna. Man kom överens om att filatelist-
förbundet skulle vara juridiskt ansvarigt för STOCKH OLMIA 86, medan
Posten ställde sig som ekonomisk garant. A tt Posten band upp sig så pass
hårt var mycket beroende på att 350-ärsjubileet skulle få sin höjdpunkt på
utställningen .

Det visade sig snart att man från Postens sida önskade ett nytt budget-
förslag som byggde på en grundnivå av arrangemang på vilken man sedan
kunde lägga olika ambitionsnivåer. Vissa kostnader skulle betalas av Pos-
ten , övriga av en st iftelse . Denna bildades i december 1982 under namnet
Stifte lsen STO CKH OLMIA 86. Postens kostnader beräknades till ca 20
miljoner kronor och stifte lsens till ungefär samma belopp .

Finansieringen
skulle för Postens del ske genom utgivning av frimärksutgåvor åren
1983-- 1986. Stiftelsen räknade med att få stö rre delen av sina kostnader
täckta genom försäljningen av inträdesbilj etter. Bland övriga inkomster
märktes uthyrning av handlarstånd , ramavgifter m m.

Från den 20 april 1986 bestod styrelsen för Stiftelsen ST OCKHO LMIA
86 av Gösta Ohlsson , ordf. , Sven-Ake Tiren , Gunnar Joos. Hasse Brocken-
huus von Löwe nhielm samt Bengt-Göran Karlsson .

Organisationskommitten
En internationell frimärksutställning påminner lite grand om en stat. Den
måste ha en rege ring som styr. För  STOCKHOLMIA  86 tillsattes en sådan
regering, den så kallade organisat ionskommitten , som fick i uppdrag av
stifte lsens styrelse att genomföra utställningen . Som president i S-86 - om
vi ska fortsätt a liknelsen med en stat - som president fungerade George B
Lindberg, mannen som organiserat och lett STO CKHOLMIA 74 med stör-
sta framgång.

Statsminister var utställningens generalsekreterare Börje Wallberg. Inom
»regeringen» organisationskommitten utsägs ett »regeri ngskansli» den sa
kallade ledningsgruppen som skulle svara för arbetet inom de olika »depar-
tementen».

De utrikes ärendena på högsta nivå åvilade George B Lindberg, medan
Lars Sallander svarade för finans och Lars Hugo Norstedt för expons bygg-
nad och material, bostadsdepartementet närmast. För expons kommunika-
tionsdepartement med rent postala frägor svarade P O Sand ren och Bo
Klevborn.
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A nsvariga f ör genomf örandet av S TOCKH OL M IA 86, f rån vänster Börje Wallberg,
L ars-Hugo Norstedt, Lars Sa/lander och George B L indberg.

Låt oss i fortsättningen
redogöra för förberedelserna med den här indelningen som utgångspunkt.

De första livstecknen
Frimärksutställningar på alla mvaer har två målgrupper: utställare och
besökare , båda lika angelägna . Det ligger emellertid i sakens natur att
arrangörerna söker kontakt med utställarna allra först. Framför allt gäller
detta internationella utställningar .

Målsättningen för STOCKHOLMIA 86 filatelistiskt sett var att visa ett
stort och representativt urval samlingar på olika nivåer inom filatelins olika
grenar. Meningen var att särskilt uppmärksamma ungdomssamlandet och
den moderna filatelin.

Det gällde att genomföra en välorganiserad expo , som var representativ
för situationen inom världsfilatelin och som kunde ge god stimulans och
kraftigt stöd åt den filatelistiska verksamheten i Sverige .

Den första stora uppgiften
bestod i att nå ut till samlare runt om i världen med inbjudan att deltaga .

Ledningsgruppen arbetade på bred front med propagandamaterial.
Under mars- maj 1983 utarbetades, trycktes och distribuerades en

inbjudningsbroschyr i 350 000 ex. Flera andra trycksaker togs fram för att
locka filatelister och handlare att vara med . I mars 1983 togs också upp
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förberedelser för utgivandet för STOCKHOLMIA av de vid sådana utställ-
ningar mycket viktiga kataloger - bulletiner - som redogör för organisa-
tion och innehåll i den ifrågavarande utställningen.

Den första bulletinen , Bulletin 1,
presenterar de reglementen som gäller för utställningen, nämligen FIP :s
allmänna utställningsreglemente samt STOCKHOLMIAS specialre gle-
mente . Vidare presenteras i ord och bild utställningskommissarierna för de
länder som skulle deltaga i expon.

Dessutom innehöll Bulletin 1 artiklar i samband med jubileerna , nämli-
gen en lätt läst historik över det 350-äriga postverket av Egon Jonsson och
en redogörelse för de första svenska porträttfrimärkena av Robert Mattson.
Filatelisförbundet under 100 är ägnades ocksä en art ikel av AkeOden .

Allt innehåll i bulletinen återgavs på fem språk: svenska , tyska , engelska ,
franska och spanska . Upplaga 25 000 ex.

Närmast ansvariga för de utländska
utställarna var kommissarierna , kontaktmännen. Den 21 mars 1983 till-
skrevs alla de till FIP anslutna nationella filatelistförbunden med en önskan
att de skulle inom sig utse utställningskommissarier. Av 62 förbund hade
den 10 november samma år 38 anmält kommissarier. I bulletinen presente-
rades 54 kommissarier .

I Bulletin 1 skickades också ut inbjudan till en internationell filatelistisk
filmfestival CINEPHILIA 86 med tävling i tre grupper. Deltaga fick kortfil-
mer med text eller tal på tyska , engelska , franska eller spanska .

För att nå ut till filatelister runt om i världen deltog ledningsgruppens
medlemmar vid en rad olika frimärksutställningar och kongresser för att
sprida information om STOCKHOLMIA 86 enligt en särskild informa-
tionsplan . År 1983 befann sig sålunda de resande ambassadörerna i Rio de
Janeiro och Bangkok . Och nästa år avverkades Madrid , Melbourne och
Seoul.

År 1985 presenterades STOCKHOLMIA bl a i Helsingfors, Tel Aviv,
Hamburg och London .

Den riktigt stora kontakten
främst inr ikes med den svenska allmänheten men även utrikes fick STOCK-
HOLMIA genom det första STOCKHOLMIA-frimä rkshäftet , som utkom
den 25 maj 1983. Samma dag öppnades för övrigt utställningens officiella
sekretariat och postkontor. Till en början bereddes man plats i centralpost-
byggnaden på Vasagatan i Stockholm och senare under adress 8- 10 på
samma gata . Kontoret stängdes officiellt den 1 januari 1987.

En logotyp är viktig
ur propagandasynpunkt. STOCKHOMIA S ritades av Lars Hugo Norstedt i
januari 1983 och kom till användning i alla trycksaker och även som dekal.
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Tusentals affischer framtälldes under år 1984.
För att informera om utställningen producerades två stillfilmer, som båda

också överförts till video . Den första avsåg främst att intressera samlare för
att ställa ut , medan den andra ville stimulera till besök.

Den sistnämnda skickades till alla de 54 kommissarierna och framställdes
på fem språk och för sex TV-system.

Målsättningen för STOCKHOLMIA 86
var givetvis först och främst filatelistisk men en världsutställning beaktar
även och söker visa de kulturella och sociala värdena för samlare och sam-
hälle , liksom fördelarna för post och turism.

De nämnda grenarna inom målsättningen kommer till utt ryck i Bulletin
2, som skickades ut i augusti 1985 i en upplaga av 25 000 ex.

I bulletinen finns namn på alla jurymedlemmar m fl samt flera mycket
läsvärda och för alla intressanta artiklar om Stockholm på frimärken (Bir-
ger Hasselrot) , PFA :s STOCKHOLMIA-utgävor , Stockholms tidigaste
postanstalter (Rune Almqvist) samt s/s »Vinterbäten» (Lennart Gul-
lander) .

Handlare är viktiga deltagare
i internationella frimärksutställningar. Redan från början var ledningsgrup-
pen inställd på att erbjuda omkring 100 försäljningsstand till postförvalt-
ningar och frimärkshandlare .

Priset per bås sattes till 20 000 kr för huvudmodulen med möjlighet att
utöka med en modul 2 för 14 000 kr och ytterligare ett par moduler. Det
ansågs från handlarhåll att priset var för högt , och man trodde att det skulle
komma att sänkas . Men så blev inte fallet.

Till slut fick man in beställning från 38 postförvaltningar och 48 handlare
- totalt ca 120 moduler.

Handlarbörs var planerad
efter förslag från ordföranden i Sveriges Frimärkshandlarförbund, Bengt
Lilja . Börsen skulle vara öppen för handlare som tillhörde den internatio-
nella handlarorganisationen IFSDA .
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T rots att ca 2 400 sä ljbrev skickades ut till lika många handlare och trots
annonsering i in- och utländsk filatelistt idskrifter fick STOCKHO LMIA
endast in sju anmälningar. Man ställde därför in den planerade handlar-
bö rsen .

Frimärksauktion på utställningen
brukar vara ett uppskattat inslag på moderna internationella utställningar.
Redan tidigt hade ledningsgruppen beslutat att endast en auktion skulle få
hållas, och ledningsgruppen valde Postiljonen AB .

Utställare åstundas
För att närmare syssla med anmälningar och utt agande av exponat tillsatte
ledningsgruppen i j uni 1985 en filatelikommitte med generalsekreteraren
Börje Wallberg som ordförande samt Gösta Hedbom och Lars-Magnus
Sjöho lm (kommissarier) och Hasse Brockenhuus von Löwenhielm och
G unnar Dahlvig (jurymän) som övriga ledamöter .

Preliminära anmälningsblanketter hade skickats ut tillsammans med Bul-
le tin 1 den 16 okt 1984. Anmälningstiden för dessa preliminära anmälningar
gick ut den I augusti 1985.

Filatel ikommitten päbörjade omedelbart registrering och gro vindelning i
klasser .

Totalt erhölls 1 592 anmälningar
från 55 länder , och sammanlagt begärdes 8 175 ramar. Under fyra dagar i
oktober 1985 sammanträ dde filatelikommitten och valde ut 1 097 samlingar
i 5 053 ramar plus 203 litteraturobjekt.

A lla fick före den 15 j anu ari 1986 meddelande om utställningsobjekten
hade antagits e ller ej . Samtidigt utsändes blankett för slutlig anmälan .

Följande principer var vägledande
för utt agningen : Ingen fick disponera mer än ått a ramar. E n samling per
utstä llare (högst två per familj) . Förstagångsutställare hade förtur. Inga
avvikelser från gällande krav på kvalifikationer . Så allsidig representation
som möjligt ifråga om fördelning på länder , tidsperioder och sätt att samla.

Dessutom hade kommitten en liberal inställning till anmälare i ungdoms-
klasserna samt klassen Modern filateli. För övrigt beaktades ekonomiska
synpunkter när det gällde tidigare guldsamlingar eller samlingar från länder
med ett fåtal samlingar anmälda .

Den 1 mars 1986 var slutdatum
för slutlig anmälan och inbetalning genom tandskommissarierna av den
st ipulerade deltagaravgiften . Samlingarna finindelades inom varje klass,
och varje samling fick ram- och katalognummer genom sekretariatets för-
sorg.
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I j uni erhöll utstä llarna rampåsar och blankett för exponatförteckning.
Enligt utstä llningens specialreglemente skulle exponaten vara utställnings-
ledningen tillhanda tidigast den 21 juli och senast den 11 augusti 1986.
Pe rsonligt överlämnade objekt mottogs senast den 26 augusti.

Den filatelistiska litteraturen
skulle vara inskickad senast den 1 mars 1986. Litteraturklassen bedömdes
redan den 24- 27 april av en jury bestående av George B Lindberg, Emil-
Wilhelm Mewes, Hasse Brockenhuus von Löwenhielm , Otto Hornung,
Charles Peterson samt Peter Fischer.

De insända frimärkena
representerade mycket stora värden och måste givetvis förvaras fullt betryg-
gande under sin tid före , under och efter utställningen .

E tt f d arkivvalv på Norrlandsgatan förhyrdes. Det bestod av två lokaler
om tillsammans 333 m'. I det inre rummet förvarades samlingarna i var sin
plastpåse , som låg i bärbar och numrerad plastback .

När en samling mottogs , kontrollerade depåchefen Lars-Magnus Sjö-
holm tillsammans med sina medarbetare att innehållet motsvarade vad som
angett s på påsen och i exponatförteckningen , innan den bars in i inre valvet.

(_• •

A rbete i valvet.
Foto Kersti Rasm usson.
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Exponaten kom till STOCKH OLMIA
på tre olika sätt : per post , per flyg (A ir Cargo) e ller överlämnades person-
ligen .

Postförsändelserna levererades med postbil till depån på Norr landsgatan .
Försändelserna som kom med flyg till A rlanda förvarades där i ett speciellt
valv. Därfrån hämtades de av postpolisen med ett särskilt säkerhetsfordon
som hade speciella lås som en värdetransportbil.

De av kommissarier personligen överlämnade exponaten förvarades i
depån på Norrlandsgatan och efter flytt ningen därifrån i depån på mässan .

Depån på Norr landsgatan tömdes och innehållet flyttades till Stock-
ho lmsmässan i Ä lvsjö natten mellan den 22 och 23 augusti.

Själva transporten utfördes
av David Larssons flyttföretag, där man handplockade personalen för dett a
uppdrag. Polisbevakningen sköttes av en polisbil med sex man , en radiobil
med två man samt tio personer från postpolisens kontrollsektion .

Det hela var som i en spännande thriller.
Den ordinarie personalen i depån samt ytterligare några handplockade

män följde varje börda med blicken - frän depån ut i t ransportfordonet och
sedan ute på mässan in i den nya depån .

En patrull från brandvärnet fanns på plats och följde transporten för att
kunna ingripa ifall det t ex inträffade en krock med brand .

Depån på mässan försågs med larmanordning. Där ansvarade Secur itas
för mässans grundskydd och man arbetade bl a med två hundpatruller samt
med TV-övervakning.

Bevakningen var mycket viktig
Utom de nyssnämnda arrangemangen upprättade utställningens säkerhets-
chef, H arry E idefeldt , en särskild plan för den inre bevakningen . Den gick
sannerligen inte av för hackor.

När exponaten monterats övervakades de av 50 bevakningsmän , 30 på
helt id och 20 på delt id . Utställningslokalerna var indelade i fyra områden . I
vart och ett gick åtta man omkring enligt ett schema .

Övriga bevakare var avlösare eller hade speciella uppdrag. Dessutom
rörde sig i lokalerna 10 man från postpolisen och sju man från kriminalpoli-
sens spaningsrote l. Secur itas hade bevakningspersonal i lokalerna vid dö r-
rar och vid entren samt TV-bevakning bade inom- och utomhus .

Cirka t io särskilt värdefulla objekt försågs dessutom med larmanord-
ningar.

Under dagtid hade det lokala polisdistriktet avdelat sex man som skötte
bevakning och ordning vid entren . Och två radiobilar gjorde natt etid vissa
turer kring utställningsområdet.

Brandskyddet är av stor betydelse
och det är så kvalificerat på mässan , att man inte ansåg nödvändigt med
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några extra anordningar. Från utställningens sida ville man ha sprinklersys-
temet avstängt , eftersom exponaten riskerade att bli dränkta vid en even-
tuell rökutveckling, men det kunde inte bevilj as - även om man då skulle
fördriva djävulen med Belsebub!

Säkerhetsätgärderna
var över huvud taget omfatt ande . Utom de redan nämnda fanns skydd mot
terror och visst personskydd - t ex för kungaparet vid invigningen . Inga
allvarliga incidenter förekom .

Utställningen byggs upp
Redan 1978 togs kontakt med Stockholmsmässan i Ä lvsjö , som reserverade
utrymme för STOC KHOLMIA 86. Egentliga förhandlingar om förhyr-
ningen ägde rum i september 1982. Sammanlagt kom utställningen att
omfatt a tre hallar (A , C och D) om omkring 30 000 kvm.

I börj an av 1985 gjordes ett förslag till disposition av lokalerna . Då
kontaktades också reklamfirman West Art i Göteborg, som hade erfaren-
het av utställningsjobb åt Posten . Det ansågs lämpligt att samarbetet utvid-
gades till att även gälla STOCKHO LMIA 86 och kontrakt tecknades med
firman i mars 1986.

Under 1985 gjordes den huvudsakliga layouten
med inplacering av a lla nödvändiga funktioner som succesivt bestämdes av
ledningsgruppen . Den ansvarige för det övergripande arkitektarbetet med
utstä llningen , Lars Hugo Norstedt , skulle också se t ill att samarbetet i dessa
frågor fungerade mellan STOC KHO LMIA , Posten och mässan .

De intressen som borde tillgodoses på utställningen i detta sammanhang
var många . Bl a måste utrymme beredas för Poste ns 350-ärs firand e , Pos-
tens företagsprofilering, Sveriges Filatelist-Fö rbund och dess 100-ärs jubi-
leum , Sveriges frimärksungdom Sfu , PFA :s försäljnings- och informations-
verksamhet , utländska postförvaltningar samt svensk industri.

Sist men ingalunda minst måste största möj liga hänsyn vid planeringen
tas t ill utställare , handlare och besökare .

För besökarna
lades in trevliga arrangemang med visning av »highlights», dvs mycket säll-
synta och intressanta frimärken och brev. De skulle visas med speciell
inr amning och med utökat skydd .

E n vanlig erfarenhet på sto ra frimärksutställningar är den trötthet som
brukar infinna sig efter kortare eller längre vandring särskilt hos lite äldre
besökare . Man var därför angelägna om att runt om i utställningshallarna
placera rikligt med soffor samt oaser med stolar och bord , inr amade med
växte r och parasoller. A llt för att besökarna skulle känna sig tillfreds.
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**Granitblocket f ramf ör Frimärkets hus.
Foto Kersti Rasmusson.

Teknisk uppbyggnad började
i mitten av august i ute i mässan . H antverkare och dekoratörer byggde upp
utställningens olika enheter. Den heltäckande mattan lades på och extra
belysning monterades. Belysningsproblemet löstes till full belåtenhet. Det-
samma kunde också sägas om hela den tekniska verksamheten .

O m handlarnas försä ljningsstånd har redan nämnts. Till inr edningen får
även räknas utställningsramarna .

Totalt kom ca 6 000 ramar till användning,
tillverkade av Dacona Metal (senare D isplay Technique A B) . E n del av
ramarna skulle efter utställningen säljas till filate listförbunden i Oslo ,
Köpenhamn och Helsingfors.

Ett problem uppstod i fråga om ramarnas plexiglas. I februari 1985 hade
beslutats att nya sådana glas skulle anskaffas. Efter budgivning fick reklam-
firman  Å KEMA  leveransen , och glasen levererades i september samma år.

Tyvärr visade sig att många glas var ca 5 mm för låga , vilket medförde
besvär när ramarna skulle användas .

Monteringen i ramarna
utfördes under tiden 23- 28 augusti av 93 manliga och 7 kvinnliga medhjäl-
pare . Medelåldern var omkring pensionsåldern och monterarna kom från
hela landet.
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- n byggs.Postvisw ne usson.
Kersti RasmFoto

,om bygget.
Konf er", , p n asson.
Foto Kersll
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För att skaffa dessa medhjälpare hade ledningsgruppen haft annonser
bl a i SIT under våren och dessutom tillskrevs filate listföreningarna i Stock-
holm .

E fter gemensam genomgång av hur man monterar , arbetade monterarna
i par. Varje par förfogade över en från varuhuset OBS lånad kundvagn där
arbetsmaterialet låg.

Sedan bladen monterats placerade ramleverantörens folk in plexiglaset
på plats .

Monterarna hade egentligen ställt upp ideellt , för den goda sakens skull.
Men en viss ersättning lämnades dock . De fick en mat- och två kaffeku-
ponger per dag samt en hundralapp per dag utom första dagen .

D ärutöver erhöll de en katalog, fri entre till utställningen samt diplom
och minnesmedalj .

Bland de större byggnadsverken på STOCKHOLMIA 86
märktes tidstunneln , Frimärkets Hus, teatern, Sfu :s rymdstation och PFA :s
frimärksmaskiner .

Tidstunneln mötte blicken omedelbart vid inträdet i A-hallen . På utsidan
såg tunneln ut som en gigantisk tavla 70 m lång och 8 m hög. På insidan en
överblick över Postens utveckling under sin 350-äriga tillvaro med anle d-
ning av jubileet.

Inf ormation.
Foto Kersti Rasmusson.
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Dem onstration aFoto Kersti R v montering.
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Monteringen bö r
Foto Kersti Rasm us:son.
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Litet längre bo rt fann man utrymmet för en frimärksgravör eller
frimärkskonstnär , som skulle demonstrera sin verksamhet. A lldeles intill
reste sig en anslående byggnad - Fri märkets H us - där SFF och dess
riksföreningar demonstrerade delar av sina verksamhetsområden .

Teatern
längst bo rt i A-hallen hade plats för ett stort podium och 480 personer. Den
var nog en smula överdimensionerad , men det var natur ligtvis inte gott att
veta i förväg . Teatern var dock synnerligen användbar för alla slags arra n-
gemang.

I C-hallen hade Sveriges frimärksungdom en stor monter , utformad som
en rymdstation . Och längst ner i samma hall hade PF A byggt upp två av
sina maskiner från Kista och visade spolning av frimärksrullar och
häftesframställning. PF A-personal satt vid maskinerna och arbetade precis
so m vanligt.

Dessutom hade PFA i varje hall ett stort försäljningsutrymme . I D-hallen
visade Posten sina framtidsplaner i en stor , centralt belägen avdelning,
kallad Postvisionen . Där kunde besökarna med hjälp av ett stort antal
värdar och värdinnor bl a spela in lj udbrev, pröva en dator som talade ,
pröva andra dato rer med många goda egenskaper , exempelvis en datorise-
rad grafolog som tolkade vederbörandes karaktär.

Till uppbyggnaden kan man räkna
presstjänsten . E n världsutställning utan en väl fungerande presstj änst kan
knappast bli en framgång. STOCKHO LMIA 86 hade förmånen av en led-
ning som uppfattade värdet av jämn och ofta upprepad information på bred
bas .

Pressreleaser och underlag för artiklar släpptes ut under hela planerings-
arbetet. Ledningsgruppens syfte var att på olika sätt förmå pressen att
skriva om frimärken .

Ett presscenter inr ätt ades på mässan , där journalisterna kunde få önskad
information , pressreleaser på olika språk , foton och trycksaker.

Som presschef fungerade redaktör Gösta Karlsson , vilket visade sig vara
ett utmärkt val.

Under hela utställningstiden hölls dagliga presskonferenser , och den all-
männa uppfattningen bland pressfolk var att man erhöll ovanligt god ser-
vice .

Utlandsradion vid Sveriges R adio sände under hösten flera program om
STOCKHO LMIA såväl före som under och efter utställningen . Även
andra radioprogram förekom , och TV sände i sina nyhetsprogram inslag om
STO CKH O LMIA 86.

Speciella aktiviteter
Många anser att de speciella aktiviteterna på en internationell frimärksut-
ställning är lika betydelsefulla som uppvisningen av frimärken . Samlare
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Postvisionen byggs upp .
Foto Kersti Rasmusson.

från ett sto rt antal länder träffas, stiftar bekantskap och får nya impulser .
T ill detta bidrar i första hand de programlagda aktiviteterna .

Varje utställningsdag på STOCKHO LMIA 86 hade ett tema kring vilket
den dagens program i huvudsak kretsade . Detta program presenterades i
september 1985 i Bullet in 2.

Öppningsdagen den 29 augusti var Utställarnas Dag. D å utkom också det
femte och sista frimärkshäftet för STOCKHO LMIA . Det kunde endast
köpas t illsammans med entrebiljett till utställningen . Pris 40 kr (frimärkena
10 kr , entre 30 kr) .

Den dagen hölls mottagning med buffemiddag för samtliga utställare -
ett fint tillfälle att inleda nya bekanskaper och uppliva gamla.

På utställningen fanns varje morgon ett nytryckt dagsprogram med
dagens tema , en karta över utställningsområdet samt program för sympo-
sier och andra speicie lla aktiviteter.

Samlarnas Dag
den 30 augusti var specie llt avsedd att visa hur många möj ligheter till sam-
lande , som erbjudes i våra dagar.

- Det har varit vår ambition att så mycket som möj ligt bredda utställ-
ningen , sa Gösta Ohlsson , filate listförbundets ordförande , och därför har vi
hälsat även andra grupper välkomna än de som av tradition brukar vara
med . Sådant ger nya impulser som exempelvis avdelningen Modern filate li.
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D en är avsedd för samlingar med enbart fr imärken fr ån de senaste tio åren .
Icke mindre än ått a föredrag , specialvisningar och symposie r fyllde dags-

p rogrammet. Det var huvudsakligen posthisto riska ämnen som Svensk
posthistori a 1590- 1880 , Breven berätta r - en posthistorisk kavalkad ,
Svensk postal dokumentation från andra världskriget och H ur bygga upp en
posthisto r isk samling .

Filatelistförbundets Dag
den 31 augusti börj ade med sammankomste r för fyra anslutna riksföre-
ningar , nämligen H embygdsfilate listern a . H äftessamlarna , Militärpostsam-
larna samt Kinasamlarna .

I F rimärkets Hus visade förbundet en provkarta på vad man e rbjude r
sina medle mmar. D är var varje timme och varje dag trängsel.
- Vi var först lite fundersamma öve r Frimärkets H us, byggnaden som är
en kopia av det hus där Sveriges första fr imärksutställning höl ls 1891, sa
förbundsordföranden G östa O hlsson . Yi undrade om vi inte varit för gene-
rösa med utrymmet. Men iställe t är huset allde les för litet. E n ständig st röm
av besö kare väller in och ut.

He la efte rmiddagen kom officie lla uppvaktningar för det 100-årsj ubile-
rande förbundet.

På Postens Dag
den 1 september firades postve rkets 350-åriga tillvaro med officie lla upp-
vaktningar för det ålde rstigna men alltjämt pigga föde lseba rnet.

D en som den dagen speciellt inr iktade sig på Postens egna arrangemang
hade fullt upp av intensiva upplevelser.

H isto r ia på utställningar kan ibland vara to rr och trist , men den kan
också va ra saftig och spännande . T ill 350-årsj ub ileet berättade Posten om
utvecklingen genom århundradena och tog tydligen farväl till to rr statistik
och långa , to rra texte r.

Postens historia upplevde man i tidstunneln . Både inom och utom tun-
ne ln . Ino m tunneln färgrika tavlo r med att raktivt histo riskt bild mate ria l,
allskö ns postala fordo n för land och sjö samt en t ipsp romena d »Brevets
väg» .

U tanför fanns den o fantliga väggmålningen av Kaj Magnusson , nära
500 kvm sto r och åskåd liggörande postal kommunikation genom tiderna .
E n sevä rdhet av sto ra mått i a lla avseenden .

Modern postal ve rksamhet demonst re rades som tidigare nämnts i Postvi-
sionen . D är fanns till och med en talande robo t som spankulerade utanför
Postens montrar och gav en ganska kuslig föraning om en framtida kall och
känslo lös postal service .

Man ska kanske inte vara för hård mot den stackars robo ten med sin
me tallklingande stämma . H an visade ibland riktigt mänskliga känslo r mot
den sto ra skaran omkring sig.
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Den viktigast delen av Postens aktiviteter på STO CKH O LMIA var emel-
lertid för de flesta besökarna Postens Frimärksavdelning PFA .

Man hade tre stora kiosker med sammanlagt 60 löpmeter disk för att
sköta kontakten med de tusentals samlare som ville skaffa sig de nya frimär-
kena - och även äldre - och i förekommande fall få dem expertmässigt och
vackert stämplade .

I det här sammanhanget kan också nämnas de 49 utländska postförvalt-
ningarna där 115 länders frimärken såldes till nominella värden . G ivetvis
så lde PFA sina svenska frimärken till nominal, även om man fick betala ett
paketpris för det femte STOCKH OLMIA-häftet , där entrebilj et ten ingick i
prise t 40 kr (30 + 10 kr som ovan nämnts) .

Arrangemanget med paketpris för häfte t ifråga väckte missnöje hos en
del samlare , som inte hade användning för biljetten . Men det var också det
enda missljudet !

Liksom föregående dag förekom officiella uppvaktningar med mottag-
ning för särskilt inbjudna .

Åtta symposier hölls den 2 september
inom ramen för Postens tekniska mässa POSTT EC. Det var en varumässa
som vände sig till personer med ansvar för postal utveckling. Expon hölls i
hall E i nära anslutning till de övriga hallarna .

Där demonstrerades dagens och morgondagens teknik sådan den kom-
mer till användning i samband med postal service idag och i framtiden . BI a
belystes frimärkets betydelse inom direktreklam och marknadsföring.

Samma dag avslutades också juryns arbete med att bedöma de omkring
en miljon frimärkena och annat filatelistiskt material på STOCKH OLMIA .

Den 3 september var Moderna Filatelins Dag
alltså den dag då sådana samlingar stod i blickpunkten som omfattade
frimärken utkomna de senaste tio åren .

På utställningen visade de 48 utställarna att det går precis lika bra att
åstadkomma en intressant samling med modernt material som med klas-
siskt. Och när märkena i en sådan samling efter några år blir för gamla för
att få visas på utställningar som  STOCKHOLMIA  finns ju alltid möj lighe-
ten att gå över till andra bedömningsklasser.

Samma dag höll Postiljonen AB en frimärksauktion , som pågick även
nästa dag och sammanlagt inbringade över tio miljoner kr.

Stockholms stad höll en mott agning för särskilt inbjudna i Stadshuset.

Den 4 september var Världspostföreningens Dag
Föreningens högste chef, generaldirektör Botto de Barros, besökte den
dagen utställningen och uttryckte sin stora uppskattning.

Som vanligt vid internationella frimärksutställningar höll A IJP, de filate-
listiska författarnas och journalisternas internationella förening kongress.
Den pågick den 4 september .
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Stora Tavlan växer f ram .
Foto Kersti Rasm usson.

Stora Tavlan klar.
Foto Kersti Rasmusson.
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Samma dag hade arrangerats utflykter för j urymän och kommissarier.
Juryn åkte till Gotland och kommissarierna till Å land .

På .FN-dagen den 5 september
höIJs bl a två symposier på den tekniska mässan , en kongress med de förläg-
gare , som ger ut fr imärkskataloger (ASCAT) , möten med FIP-kommissio-
nerna  för  traditionell filateli och ungdomsfilateli , ett symposium för motiv-
samlarna och ett för luftpost.

Dessutom gjordes en samlad visning av 13 filmer som skickats in till
utstä llningens filmfestival CINE PHILIA 86 och som samtliga erhöll pris.

G rand Prix tilldelades den franska frimärksfilmen »Mirro ir dentele». Stor
silvermedalj och hederspris erhöll tre filmer från Storbritannien , Sverige
och Liechtenstein . Å tta övriga filmer belönades också med stor silverme-
dalj .

A lla filmerna var sevärda men tillslutningen av åskådare var mycket
ringa . Fö rmodligen berodde dett a främst på att det saknades skyltning om
visningarna den första tiden .

Kriterier för bedömningen av frimärksfilmerna var enligt juryns ordfö-
rande , E -W Mewes hur filate lin omsattes i konst , filmernas innehåll och
skönhet.

Utställningen upp byggd och invigd.
Foto Pär Karlsson.
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Filmpristagarna i all ära
men dagens stora prisutdelning skedde vid en bankett på kvällen i Stock-
ho lms Stadshus. Det var de filate listiska belöningarna som da offen tliggjor-
des i den tryckta prislistan palmares kallad efter den frans ka benäm-
ningen - och utdelades .

Sammanlagt utdelades 67 hederspris, 11 stora guldmedaljer med heders-
pris i hedersklass, Grand Prix d'Honneur , G rand Prix National, Grand Prix
International, Specialpris Utom-Europa samt i FI P :s mästarklass Sto r
G uldmedalj till 19 utstäl lare .

Unde r rubriken Övriga belöningar FIP utdelades 72 Sto rt Guld , därav en
till en svensk , Hugo Josefsson . Vidare Guld till 145 samlingar , däribland 13
svenska exponat , utställda av Ja n Akeson , »Gute», Gösta Hedbom, E rich
Harbrecht , Börje Wallberg, E rland Brand , H arry Snarvold , Vambula
H urt , Ingvar Pettersson , Artur Nyström, Lennart Daun samt Estniska Fila-
te listföreningen i Stockholm med Ojastes banbrytande verk om Estlands
frimärken . Ja n Åkeso n fick Guld för två samlingar.

U tmärkelsen Stor Vermeil tilldelades 14 svenska samlingar och ett bok-
verk , nämligen Billgren/Bjäringer/Stones Svenskt brevporto till utlandet
1855-1895 . Samman lagt 158 pristagare .

Belöningen Vermeil erhöll
160 utställare , därav 14 svenska samlingar , en handbok (Robert Mattson)
samt tre frimärkskataloger (Filatelistförbundets och Frimärkshusets) .

Stort Silver tilldelades I6l exponat , däribland I6 svenska och Silver gick
till 14 svenskar av totalt 174 utställare .

Av totalt 159 Silver-Brons erhöll svenska deltagare 8 medaljer , och av 87
Bronsmedaljer gick 5 till svenska utställare .

I avdelningen Modern filate li belönades två svenskar med första pris, en
med andra pris och en med tredje pris.

I den särskilda Nobel-utställningen bedömdes två exponat som Mycket
bra , tretton som Bra och femton som Tillfredsställande .

Ungdomens Dag den 6 september
exploderade i tävlingar och andra spännande aktivitete r, ordnade av ung-
dom , med ungdom för ungdom och alla andra besökare . Sveriges frimärks-
ungdom Sfu svarade för huvuddelen av programmet. Bland annat försökte
man slå världsrekord i brevskrivning: världens längsta brev på världens
största frimärksutställning.

E n sto r tävling för unga samlare avslutades. Det var den tidigare startade
Nobeltävlingen. I den deltog lag från Danmark , Finland , Island , Norge och
Sverige som först kvalificerat sig .

A lla frågor hade beröring med Nobel och hans verk . Som slutlig segrare
utgick efter en hård kamp det svenska laget.

127



På ST OCKHO LMIA visades också en speciell avdelning Nobel med 34
utstä llare .

Utställningen lade ju an på att visa största möj liga bredd i samlandet och
man tog därför med icke mindre än 174 ungdomssamlingar.

De allra flesta var sevärda och visade ofta avancerad kunnighet. Det
framgick också av bedömningen. Utmärkelsen Vermeil (Förgyllt silver)
erhöll 6 samlingar , Stort Silver 15, Silver 47, Silver-Brons 61 och Brons 26.
Alltså sammanlagt 155 utmärkelser på 174 samlingar - ett utomordentligt
gott resultat.

Samma dag hö lls också möte med flera FIP-kommissioner . Det gällde
kommissionerna för luftpost , moti vfilateli, helsaker , astrofilate li samt
expertisering och förebyggande av förfalskningar.

Ett par till SFF anslutna riksföreningar sammanträdde den 6 september ,
nämligen Bältespännarna och Variantsamlarna .

Dagen avslutades med en ungdomsfest.

Avslutningsdagen den 7 september
kunde man räkna in den 78 240:de och sista besökaren .

Det stora äventyret STOCKH O LMIA 86 var över.
- Ja , man kan verkligen tala om ett äventyr , instämmer generalsekrete-

raren Börje Wallberg. Det har gått bra för oss med ekonomi, retur av
samlingar och verksamheten i a llmänhet.

- Drygt 1 100 frimärkssamlingar från 57 länder ställdes ut på STOCK-
HO LMIA 86. Sedan utstä llningen stängts gällde det att omsorgsfullt packa
alla samlingarna och se t ill att de säkert skulle komma tillbaka till sina ägare
över he la världen .

- Detta har fungerat till hundra procent , säger Wallberg. A lla samlingar
har kvitt erats och inte e tt enda av de totalt cirka en miljon märkena har
skadats eller kommit bort . Och det känns verkligen skönt att även ifråga om
ekonomin kunna redovisa att allt är i hamn .

- Stiftelsens budget omslöt 20 miljoner kr. Den största inkomstkällan
var pengar från det femte frimärkshäftet STOCKH O LMIA 86, det som
såldes i samband med entrebi lje tt till utställningen . Totalt såldes 557 376
häften och varje häfte gav 30 kr. Det blir alltså en bit över 16 miljoner kr.

Stifte lsen STOCKH O LMIA 86 har slutfört sitt uppdrag.
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