
Verksamheten i Post museum under
1988

Verksamheten i Postmuseum har under
1988 i hög grad präglats av en anpassning
till den målsättning som av PFA 's sty relse
fastställts att gälla fr o m 1 januari 1988.
Den återges här i sin helhet :

»lnledning
Postm useum är Sveriges sp ecialm useum
för Postens och frim ärkets historia, främst
den svenska, men även med in ternationel-
la utblick ar.

Postm useum ger Posten unika möjligheter
att förmedla k unskap om den p ostala
verksamhetens utveckling, historisk t och
k ulturellt, sam t att stim ulera in tresset tör
och samlandet av frimärk en och andra fi-
latelistisk a objek t. Postm useum erbj uder
ock så goda m öjligheter att informera om
PFA 's p roduk ter. Stor vik t bör läggas p å
sam ordning m ed PF A 's marknadsförings-
p rogram .

Frimärkenas k onstnärliga och tekniska
k valitet, mångfalden av motiv sam t deras
p ostala användning ger stora möjligheter
till utställningar och ak tivitete r.

Samlingarna
Postm useum sk a samla in, dok um en tera,
bevara, vårda och visa för den p ostala
verksamheten rep resentativa föremål, do-
k um ent, bil der, frimärk en och försän -
delser.

Samlingarna sk a vara ordnade, registrera-
de och förvarade sä att förplik telsen att
bevara för fram tiden upp fy lls och så att
objekte n är lätt tillgängliga för studier och
utställningar.

Frim ärk enas tillverkning och användning
på försändelser sk a belysas. Utländska fri-
m ärk en distribuerade av UPU tas emot,
ordnas sam t visas i mån av utrymm e. Där-

vid ska de nordisk a ländernas frimärk en
p rioriteras.

A llmänheten ska ha tillgång till samlingar-
na och information om dem .

Litterat ur och forskning
I Postm useum ska finnas ett biblio tek som
tillhandahäller litte ratur och information
om Postens och frimärk ets historia sam t
om filatelistisk verksamhet. Bibliotek et
ska upprätta och vidmak thälla ett infor-
m ativt register. Litte raturen ska vara till-
gänglig för studier och m ed vissa undantag
för hemlän. Postm useum ska stim ulera
andras och bedriva egen forskning i vad
avser Postens och frimärkets historia. R ön
som framk omm er vid hant ering av sam-
lingarna sam t forskningsresultat ska på
lämp ligt sätt göras tillgängliga för allmän-
heten.

Utställningar och andra akt iv iteter

Postm useum ska genom olika slags ut-
ställnin gar och ak tivite ter väck a intresse
för Postens och frimärk ets historia sam t
för samlandet av frimärk en och andra fila-
telistiska objek t. Särsk ilda satsningar ska
därvid göras för att nå ny a grupp er av
m ännisk or. A k tiviteter i sy fte att bredda
samlandet ska uppmärksamma PFA 's ny a
p roduk ter och sam ordnas med PFA 's
marknadsföringsätgärder i övrigt.

Postm useum ska k unna erbj uda Posten
möjlighet till utbildning och information
genom ak tiviteter i m useet.

Postm useum sk a uppm untra och stödja
andras utställningar där svenska frimärk en
eller svensk p osthistoria visas. M useet ska
delta i sädana ak tivite ter och utställningar,
i Sverige och i utlandet, som anses väcka
in tresse för m useet eller för att samla sven-
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ska frim ärken och andra filatelistiska
objek t.

I Postm useum ska finnas en butik med
sortim ent som stim ulerar intresset för
verksamheten sam t ger in täk ter. Postm u-
seum ska även p a andra sät t ta vara p a
verksamhetens m öjligheter till intäk ter
och i övrigt ak tivt delta i PF A 's produk t-
utveckling.

Information och kontakter
Postm useum ska med skr iftlig och m unt-
lig in formation ge k unskap om Postens
historia och Postm useums totala verksam-
het sam t ak tivt verka tör att in tressera ny a
grupp er av människor för frimärkssam -
landet. Utgivningen av ny a frimärken ska
särskilt uppmärksammas som ett led i
PF A 's marknadsföring.

Postm useum ska ge ut en årsbok med
verksamhetsberätt else sam t artiklar in om
sitt verksamhetsområde. A nvändning av
p ostala bilder och svenska frimärken som
illustration i andras p ublikationer ska sti-
m uleras.

Postm useum ska genom kontak t med oli-
ka enheter inom Posten följa den p ostala
verksamhetens utveckling.

Postm useum ska hålla kon tak t med fören-
ingar som arbetar för att bredda in tresset
för frimärken och posthistoria sam t ak tivt
främja att sammankomster och möten
hålls i m useet.

Postm useum ska hålla kontak t med andra
m useer och k ulturinstitutioner för erfa-
renhetsutby te, bade nationellt och in ter-
nationellt, sam t ak tivt delta i de svenska
m useernas sam tidsdok umentation liksom
i andra k ommande gemensamma projek t
av in tresse för Postm useums verksamhet.»

Postmuseinämnden
En ny instruktion för Postmuseinämnden
har fastställts av PF A att gälla fr o m 1
januari 1988. N ämnden är rådgivande och
bör ägna särskilt stor uppmärksamhet åt
frågor som rör :

Insatser av museet för att öka int resset för
frimärkssamlande,
museets roll i Postens goodwill- och in-
formationsverksamhet,
om- och nyordning i större skala av de
posthistoriska och filatelistiska samlingar-
na ävensom av det filatelistiska biblio-
teket ,
museets utställningsverksamhet,
större posthistoriska inventeringar och
enkäter samt
byte, deposition, avskrivning eller försälj-
ning av föremål ur museets samlingar.

Postmuseinämnden består av åtta ledamö-
ter som utses för en period av högst tre år.
Ledamöter för 1988- 1990 är :
C hefen för PF A Svenska Frimärken An-
na-G reta Waldemarsson, ordförande;
Ch efen för Postmuseum Karin Raben ;
Maria Rosvall-Rudewald, företrädare för
Postens H uvudkontor ; Lennart Lindhe,
företrädare för Postens Regionkontor ;
Bengt N yström, utsedd av Riksantikv a-
rien ; U no J ansson, representant för perso-
nalorganisationerna i Posten ; Rolf-Bert il
Eklund, represent ant för Postmusei Vän-
ner samt Gunnar D ahlvig, represent ant
för frimärkssamlarna.

Postmuseinämnden har under året haft fy-
ra sammanträden .

Organisat ion och personal
Sedan 1988-08-01 består Postmuseum,
under museichefen Karin Raben, av tre
enheter, föremålsenheten, informations-
och utställningsenheten samt allmänna en-
heten . Föremålsenheten med Britt Wes-
termark som vikarierande chef svarar för
musei- och rekvisitasamlingarna, foto-
verksamheten samt basutställningarna. In-
formations- och utställningsenh eten med
Vesela Stridsberg som chef svarar för ex-
tern information, markn adsföri ng, till fäl-
liga utställningar, program, aktiviteter och
visningsverksamheten. Allmänna enheten
med C arl-Gustaf Klein som chef svarar
för administrat iva ärenden, försäljning, sä-
kerhet , int ern information samt biblio-
teksverksamhet.
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Föremålsenheten
Bo Andersson, O ve Kaneberg, Ingmar
Kämpe (fr o m 88-04-01), Robert Matt -
son, Anna-Lisa N ordgren, Elisabet O lofs-
son (t o m 88-08- 18), Louise Palme, Ruth
Storck, Göran Sundström (t o m 88-06-
17), H ildegard Svensson (t o m 88-04-30),
Björn Sylwan, Sven Tideman, Eeva-Lisa
West , Britt Westermark, Kerstin Zeits
Rundqvist .

Informat ions-
och utställningsenheten
Peter Einarsson, Kurt H edman, Marianne
Larsson, Vesela Stridsberg (fr o m 88-10-
01), Pia Ö dmark (fr o m 88-03-14).

Allmänna enheten
Stephan Fransius (t o m 88-12-31), Inge-
borg G rape, Monika H ansson, Monica
Jonsson, Margareta Karlsson, Carl-Gustaf
Klein, U lf Lättman, Gabriella Mann, Ka-
rin N ygren, Barbro Skillinghaug (t o m
88-01-31).

Tillfälligt anställd
och inlånad personal
Bo Elfman  (fr  o m 88-01-04), Nil s G La-
gerkvist (88-04- 11--08-31), Jonas Land-
ström (88-09-26--10-13), Ylva Lindblad
(88-02-28--12-31), Eva N ygard  (fr  o m
88-08-29), Jonas Tappert (fr o m 88-10-
17), Anne-Marie Paulsbo-Irigoyen, Mats
Widell.

D essutom har extrapersonal anlitats som
kassö rer och vakter under kvällar och
helger.

M useisamlingarna
Allmänt
U nder året har Postmuseums vapen kata-
logiserats och sett s över.

V rd av posthistoriska föremäl har utf ö rts

t ill utställningar och vid akuta behov.

En uppskattning av omfattningen av Post-
museums samlingar har genomförts. D är-
vid framkom att samlingarna kan beräknas

uppgå t ill ca 3,5 miljoner objekt, varav ca
2,9 miljoner frimärk en, 93 000 vykort ,
120 000 brev och helsaker, 80 000 negativ
och 60 000 fotografier, 48 000 bokvoly-
mer, 33 000 postala handlingar och doku-
ment samt 16 000 tredim ensionella fö-
remål.

I magasin och utställningssalar har mätts
temperatur och fuktighet samt ljusets
sty rka och nedbrytande inverkan med
hjälp av s k »blu e wool standard» dvs tyg-
bitar som reagerar konstant på vissa ljus-
mängder.

Vid 74 tillfällen har icke utställda samling-
ar studerats av forskare och andra besö-
kare.

Forskningsut rustning
Postmusei Vänner har anslagit medel för
inköp av en IR-utrustning för undersök-
ning av filatelistiska objekt . Den arbetar
inom våglängdsområdet för infrarött ljus
och kan användas för analys av misstänkta
förfalskningar. En ny lampa för ult ravio-
lett ljus inom två olika våglängdsområden
har också inskaffats.

Föremålssamlingarna
I studiemagasinet på plan 4 i Postmuseum
har under året märkn ing, inventering och
placerin g färdigställ ts.

Förarbete för underlag till dataregistrering
av föremålssamlingarna har genomförts
och en datoranläggning för dett a ändamål
inköpts.

Val av program och anläggning baseras på
vad biblioteket 1986 anskaffat. D e erfa-
renheter man där gjort under två år var
värdefulla.

Programmet bygger på fri textsökn ing, vil-
ket innebär att datorn kan söka efter ord i
löpande text . D ett a ger optimala möjlighe-
ter t ill sökning i föremålssamlingarna.

I mitt en av november kunde de första fö-
remålen läggas in i databasen, som döpts
till PO ST , ca 200 föremål hann registreras
under året .
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Följande utrustning har inköpts :
M askinvara : 2 N okia terminaler VD U

220
1 C anon laserskrivare

kopp lade till bibliotekets befintliga hu-
vuddator.
P rogramvaror : O perativsystem U N IX

O rdbehand lingprogram
U N IPLEX II PLU S
BRS/ search , fritexts ök-
nmng

Frimärken och förlagor
Specialsamlingen Sverige, moderna utgå-
vor , har mont erats t o m utgåvan N obel-
p ristagare - Litteratur 1985, varvid 249
albumblad har tillfört s samlingen .

U tlåningssamlingarna av nyutkomna sven-
ska fr imärken och häften med svensk res-
pektiv e engelsk text har komplett erats.

En utläningssamling »Svenska r i världen
- frimärken och b rev berättar » har sam-
manställts och omfattar 205 albumblad .

Israels och Å lands fr imärken har uppdate-
rats i landssamlingarna.

U nder 1988 har förlagor till svenska fri-
märken t o m 1987 beskrivits och fotogra-
ferats.

Dokument- och fotosamlingarna
A rbetet med reprofot ografering av origi-
nalbilder har fort satt under året . Vidare
har 665 fotografier försetts med texter,
monterats och tillfört s fotosamlingarna.

155 fotografier och kopio r samt 350 d ia-
b ild er har beställts fö r externt b ruk .

D en av fotograf N ils J ohansson donerade
samlingen av svart/ vita negativ har regi-
st rerats och överflyttats till arkivbeständ i-
ga negativfö rvaringsmaterial. D onat ionen
bestär av 1 478 lösa negat iv av mellanfo r-
mat samt  7  småbild sfilm er.

A lla under 1988 utgivna fr imärken har fo-
tograferats på färgdia.

U tbyte av negativförvaringsmaterial ti ll
arkivbeständigt d ito har in letts under året.

En filmframkallningsmaskin har inköpts
t ill fotolaboratoriet . G enom automatiken

vG.

Brev från Paris den 22 maj 1855 till Eksjö, med lösenstämpel 1 Rdr 24 sk.
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Brev från Sardinien j uni 1856 till Göteborg, med lösenstämpel 1 Rdr 10 sk.

sparas arbetstid samtidigt som arbetsmil-
jön förbätt ras genom att kontakterna med
kemikalier och inandning av kemikalie-
ångor minimeras.

Nyförvärv
Postmuseum har från Samlarföreningen

Bältespännarna mottagit en donat ion med
material från H elsingborg och Malmö lo-
kalposter, bl a lokalpostfrimärken, stämp-
lar, förlagor och p rovtryck.

Gåvor från Postmusei vänner
Brev från Paris den 22 maj 1855 till Eksjö,

.
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Postförskottsreversal med postförskottsavgiften redovisad, 5 öre vapentyp och 20 öre liggande
lejon, för beloppet 25 riksdaler.
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Inrikes pastanvisning, frankerad med 55 öre Gustaf V i medalj ong, avsänd från Värnamo den 23
juli 19 18 till Tranås.

med lösenstämpel 1 Rdr 24 sk och transit-
stämpel Ystad 28 maj 1855.

Brev från Sardinien (röd rakstämpel Sar-
degna) juni 1856 till Gothenborg (Göte-
borg), med lösenstämpel 1 Rdr 10 sk,
transitstämplar Genua (Genova) 27 juni
1856 och fransk viastämpel Marseille (?)
30 juni 1856.

Postförskott sreversal från Eslöv den 18
september 1871 till Malmö . Belopp 25
riksdaler. Postförskott savgiften 25 öre, re-
dovisad med 5 öre vapentyp och 20 öre
liggande lejon. På reversalet har den 6
oktober 1871 noterats att postförskott et ej
inlösts.

Inr ikes postanvisning, frankerad med
Gustav V i medaljong, 55 öre ljusblå.
Stämplad Värnamo 1918, 23 juli. An-
komststämplad T ranås 1918, 24 juli.

Svenska filatelist iska objekt
Gåvor
Brevkort , 5 öre, med järnvägsstämpel
H jo-Stenstorp 1892, 18 februari.

Ilgodsnotis frankerad med 10 öre O scar II
och avstämplad Bollnäs (i skrivstil) 24 au-
gusti 1893.

Vykort frankerat med 10 öre lejontyp,
tandning 13 och avstämplat i Stockholm
möjligen 1926.

Tolv svenska frimärken : t re stycken Gus-
tav V i medaljong. N io stycken 10 öre
Gustav V 40 år som regent 1947. Alla mär-
ken uppvisar nyansvariationer.

Sven Ewens provmärke från 1937. Röd
färg, 2-sidig tandning ur rulle.

Brev frankerat med märken ur häftet John
Bauer, stämplat 15 februari 1982, dagen
före frimärkshäftets utgivningsdag.
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Rabatt frimärken 1987, 17 van auoner på
albumblad . Märkena uppvisar typ- och
nyansskillnader.

Ett operforerat dubbe lark med 200 mär-
ken O scar II 5 öre gulgrön.

Svarslösenmärken, lösa och på brev.

SAS First Flight C overs från 1987 och
1988.

Vykort från Emmaboda och Karlskrona
minnespoststämplade 1988.

Lokalpostmärken, främst från H elsing-
borg. Märken i singelexemplar, block och
arkdelar samt i häften, provtryck och färg-
prover samt ett ant al brev.

Leveranser
Från PFA Svenska Frimärken, har levere-
rats bl a skisser och frimärks förlagor, gra-
vy ravdrag och provtryck, normalark och
utgivna frimärken, FDC och minnespost-
stämplade kuvert .

Inköp
Fyra ofrankerade, lösenbelagda emigrant-
brev avsända från Sverige åren 1870, 1871,
1872 och 1873 till »Amerikas Förenta
Stater».

Brevkort 5 öre utgivet till O scar II :s 25-
årsjubileum som regent sänt 1897, lokalt
inom Stockholm, till Industriutställningen
och stämplat 18 september 5 TU R samt 19
september 1 TU R .I. U ..

Paketadresskort frankerat med tre 10 öre
O scar II koppartr yck skyddsperforerade
R M ; AB Rundströms Maskinaffär (N orr-
köping), avsänt från N orrköping till Skog
10 september 1907.

Brevkort med stämpeln »Desinfekt eradt »
frankerat med 5 öre O scar II koppart ryck
och avsänt från Stockholm till Dalarö 18
december 1907.

Brev, 24 stycken svenska, samtliga militär-
post år 1943. Av dem 22 tjänstekuvert
»Retur avsändaren» (18 rek, 4 express)
och 2 »Tjänste marinen» rek.

t
,

'' 7' ....
t '\
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.................... .. .i b ! ················-·

Brevkort, frankerat med 5 öre Oscar II, avsänt frän Epidemisj ukhuset i Stockholm den 17
december 1907 till Oalarö. Kortet bär stämpeln »DESINFEKTERAOT».

153



Ut ländska filatelist iska objekt
Gåvor
Amerikanska militärpostbrev frän andra
världskriget .

Klassiska frimärken från Mauritius.

Sju helark åländska frimärken .

Moderna sovjetiska frimärken med nyans-
skillnader.

Frimärk en och förstadagsbrev utgivna av
Etiopien 1987 och 1988.

Kuvert från Västtyskland med special-
stämpel »Wikinger Museum H aitabu».

En polsk helsak i valören 2 zloty, med
specialstämpel med anledning av sommar-
olympiaden i Moskva 1980.

Två album innehållande samtliga Europa-
C EPT-frim ärken utgivna 1985 och 1987.

Kuvert minnespoststämplat 1988 i J om ala,
Finland .

Två helsaker från DOR 1987. Et t kuvert
med valörstämplar 40 + 50 pfenni g »Leip-
ziger Fruhjahrmesse 1987» samt ett post-
kort med valörstämpel 10 pfennig »Berlin
Palast der Republi k».

Frimärken från Angola, Israel, N icaragua,
Tjeckoslovakien och Tyska riket .

Förstadagsbrev utgivna 1988 av Storbri-
tannien, U ngern och Taiwan .

Ett ark isländska brevmärken utgivna till
julen 1988.

Inköp
Paketpåse i tyg avsänd 1910 frän Alaska
till Värtan, Stockholm.

Kopior av handlingar från Brandkontoret
rö rande fastigheten Penelope (Postmu-
seum).

Leveranser
Från Världspostföreningen har erhållits
frimärken utgivna av medlemsländerna.

Fotografier och dokument
Gåvor
»Stettinische O rdinarie Postzeitung» med
svensk anknytning från 1740.

Postbok för tiden 1867- 1882 använd vid
Johannes Wallins Speceriaffär i Lysekil.

Affischer, postsparbanksböcker, informa-
tionsskrifter och akter 1883, 1922, 1925
från Postgirots nedlagda reklamavdelning
G K-MR .

Krigsfangeko rt , en del handmålade, från
första världskriget avsända från Zeist.

Brev bärgade från det torpederade fartyget
H ansa, som sjönk den 24 november 1944.

Vykort med motiv luftskeppet »Italia»
1928, Kinn ingsbat frän By ske, Whi te
Star Line», kort minnespoststämplat
Landskrona, posth isto riska kort från
Postmuseum i London, motiv från Bryssel
samt kort med järnvägsanknytning.

Ett exemplar av tidningen Dagens N yhe-
ter från den 5 juli 1924 innehållande en
art ikel om Världspostföreningens kon-
gress i Stockholm.

Tidningsklipp angäende »hästkuponger» i
Korea.

H andlingar rörande Frimärkets Dags-
kommitten 1943- 1983.

Kuvert frankerat med frimärken med mo-
tiv Einar H aglund och Gösta Knutsson,
stämplat i Uppsala.

Foto av GPO , Mont serrat.

Förfrågan om luftpostturer.

Fem stycken albanska frimärksförslag till
ej utgivna frimärken.

Affisch »Svensk i världen », numrerad och
signerad av konstnären C arl-Fredrik Reu-
terswärd .

Presentat ionsfolder från Etiopien .

Rek-kvitto och mott agningsbevis på för-
sändelse sänd till Rudolf H ess.

Artikel och brev angående den amerikan-
ska fältposten .
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En stö rre samling handlingar angående lo-
kalposten främst i Malmö och H elsing-
borg.

Inköp
»Q uitto ä inlämnad rekommenderad fö r-
sändelse», stämplat Morto rp 30 novemb er
1885.

Tjugofem stycken svart/ vita toto n från
T omteboda postt erminal i maj 1987.

Post historiska föremål
Gåvor
Plakett er och medaljer för Postmuseums
deltagande i utställningarna : H AFN IA 87
i Köpenhamn, H embygd 88 i Solna, FIN -
LAN D IA 88 i H elsingfors, EU RO PA 88
i R iccione, Å måls-D als Filatelistförenings
jubi leumsutstäl lning, FILA C EPT i H aag.

J ubileumsmedalj, från Stadshuset i Barce-
lon a, 25-ärsjubi leet av det postala kabi -
nettet .

Stämplar från H embygd 88 i Råsunda,
M arinpost 2797 och från lokalposten i
H elsingborg och Malmö .

U niformskappa modell 1913.

Pappers- och brevklämma ( omkring
1900).

Sigillstamp frän M arinpost 2797.

T jänstebrickor för rekvisition av hästar.
Korea, 1650- 1900.

Inköp
A kvarell »Med isbät över Al and hav» av
A nna E rlandsson, Ingarö . O riginal till
Posm useums vykort .

T avla föreställande regalskeppet Vasa.
T illverkad av avto rkn ingspapper frän fr i-
märkstryckpress. Konstnär Lars N or-
sted t .

Slagläsp isto l, enp ipig modell 1852 för
Postverket .

F lintläspistol, modell 1839 för Postverket .

Slaglåspistol, Postverkets enpipiga modell/
1852. Tillverkad av  C G  Granberg, Eskilstuna.

Flintlåspistol, M/ 1839 för Postverket. Pistolen
är ursprungligen kavalleripistol M/ 1 738  som
förändrats enlig t Postverkets kravspecifi ka-
tion.

Ut lån
Fö remål, bilder , dokument och filatelistis-
ka objekt har under året lånats ut. Lån
inom Postens H uvudkont o r samt PFA-
Svenska Frimärken har inte tagits med i
nedanstående tabell.

Andamäl/l äntagare Antal utlån

J ub ileer, invigningar och
andra kultu revenemang

Föremäl/ bild till filatelistisk
uts tällning

U tstä llningar pa andra
museer

Ut ställnin gar pa postkon to r
Ö vriga utställningar
Illustrat ion
Forskning
Föredrag
TV
T eater/ film
Kampanjer fö r Posten
v rigt

40

4

4
7

14
7
2
6
3
2
1
4

94
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eSYNLIGT L IT SI F L
tre ftografer serpaTesten

Yngve Hellström, Kersti Rasmusson och Sven Tideman. Från uts tällningen »Osynlig t blir syn-
ligt». Tre fotografer ser på posten.

Byräladssamlare ? M an kan samla frimärken på många olika sätt. Uts tällningen »Rolig t med
frimärken» våren 7988.

Publik verksam het
Museet hölls under året öppet för besöka-
re tisdagar - söndagar 11- 15, onsdagar
11- 20.

Tillfälliga utställningar
--01- 17 Världens bästa Astrid
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--03- 13
02-05--05-23
06-10--09- 11
09-23--89-01-08
11-25--89-05-21

O synligt blir synligt
Roligt med frimärken
Svenskar i världen
Svensk 1900-talskonst
Ett liv - ett yrke

Filmregissören, konstnären m m Lasse
Åberg invigde fredagen den 5 februari ut-
ställningen »Roligt med frimärken». H an



4 at
Populär gissningstävling på utställningen »Rolig t med frimärken».

deltog även med sin samling »Mickey
Mouse» tillsammans med ett 30-tal andra
utställare.

I samband med utställningen anordnades
en stämpeldag med  världens största post-
stämpel.  Stämpelns motiv var en rebus,

som besökarna kunde få lösa i en tävling.
Rebusens lösning: »Frimärken - bilder
som bildar värden som varar. » De tio först
dragna rätta lösningarna belönades med
frimärkspriser.

U tställningen »Svenskar i världen» ar-

Mail-art på utställningen »Rolig t med frimärken,,.
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rangerades i samarbete med Utlandssven-
skarnas förening. Professor Alf Åberg in-
vigde utställningen fredagen den 10 juni.
Expon present erade med frimärken, brev
och bilder kända och okända svenskar
som rest, arbetat eller varit bosatta utom-
lands. Barn från svenska skolor i utlandet
hade skickat brev till utställningen. De
gjorde jämförelser mellan skolan i Sverige
och utlandet och berätt ade hur det var att
leva i det nya landet .

Fredagen den 23 september invigde över-
intendent Per Bjurström utställningen
»Svensk 1900-talskonst». Tack vare gene-
rositet från museer, institutioner och p ri-
vatpersoner kunde 45 konstverk i original
ställas ut tillsammans med respektive fri-
märke. I de fall det inte var möjligt att låna
in originalen visades frimärksförlagan.

Bertil Petersson spelar japansk flöj t på invig-
ningen av utställn ingen »Svenskar i världen».

»Ett liv - et t yrke». Fotogratier tagna av
brevbärare N ils Johansson visades i ut-
ställningslokalerna på 2 tr. N ils Johans-

Svensk-amerikaner berättar från utställningen "Svenskar i världen " .
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sons fotografier skildrar brevbäraryrket
från Lappland till Skåne, men även ute i
Europa. U nder utställningstiden present e-
rades den 80-årige fotografen i bildspelet
»Ni ls Johansson - fotograt, resenär,
brevbärare» producerat av N ordiska mu-
seet . Bildspelet visades tre gånger dagligen.
Utställningen invigdes av förre informa-
tionsdirektören i Posten, Egon Jonsson.

Mindre t illfälliga utställningar
--01-31

03-01--11- 17
11-29--89-01- 15

Ewa Rudling, Lyriska
vinterbilder
Stockholmsvykort
Julkort genom tiderna

I utställningslokalerna i källarvalven visa-
des »Stockholmsvykort frän gator och
torg 1900- 1920» samt »Julko rt genom ti-

,  y

#f @%
"7.
s

e

Det sj ungande trädet av Isaac Grunewald. Utställningen »Svensk 1900-talskonst».

Vindarnas grotta, miniatyr av Eric Grate, utställningen »Svensk 1900-talskonst».
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Nils Johansson och Egon Jonsson på invig-
ningen av fotoutställningen »Ett liv  -  ett yr-
ke». Nils Johansson utnämndes till heders-
postilj on.

derna», som visade julkortens 100-åriga
historia i Sverige.

Basutställningarna
På bottenvåningen i uts tällningen »Den
moderne brevskrivaren» har exponatet
»Fänge för fred» - ett urval brev från en
brevväxling mellan ungdomar i en skol-
klass i Rinkeby och fredsaktivisten Per
H em gren, Göteborg, fr o m den 5 sep-
tember ersatt s av »Brev ti ll O lof Palme» -
barn och ungdomar skriver till statsminis-
tern .

Rörelsedetektorer för tändning av belys-
nin gen har monterats i förlageru mmet.
D ett a för att int e i onödan utsätt a de käns-
liga konstverken för skadligt ljus. Linne-
gardiner har monterats upp bakom rull-
gardinerna i vissa fönster för att minimera
dagsljuset och den skadliga UV-strål-
nmngen .

Nils Johanssons cykel frän utställn ingen »Ett liv  - ett yrke». Nils var brevbärare, men ocksä
fotograf och resenär.
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I basutställningen på frimärksvåningen
har ett ant al mindre utställningar på olika
teman avlöst varandra: »Kyrkor på fri-
märke n», »J esu död och uppständelse»,
»Sjöfart pa frimär ken» och »Picasso pa fri-
märken». I Sverige-salen har under året
exponaten »Svenska normalstämplar» och
»H äftessamlarens ABC » visats.

Utställningar utomlands
Postmuseum har under 1988 deltagit i föl-
jande internationella utställningar :

H elsingfors (Finlandia 88), Finland :
»Svensk posthistoria under 350 år».

Prag (Praga 88), Tjeckoslovakien: »Klas-
siska svenska frimärken», »Svensk natur
på frimärken», »Brev frän 1700-talet till
nutid ».

Riccione (Europa 88), Italien : »Tr ansport
och kommunikation på svenska frimär-
ken», »O lympiska sport er på svenska fri-
märken».

H aag (Filacept), H olland : »Svensk post-
historia under 350 är», »Moderna svenska
frimärken».

Utställningar inom Sverige
Postmuseum har under 1988 deltagit i föl-
jande utställningar inom landet :

Stockholm (Tomteboda) : Fö rlagor till
svenska fr imärken .

G ävle (Skogsmuseet Silvanum): »Träd på
frimärken».

Karlstad  (Sfu's  värkampanj) : »Utrot-
ningshota de fäglar på frimärken».

Solna (H embygd 88): »1819 års enr adiga
stämplar».

Skara (Scarex 88) : »Förfalskningar».

Stockholm (Polisens Dag) : »Värn amo-
märkena», »Falska brev», »Förfalsk-
nmngar».

Åmål (Åmåls-D als filatelistförening 25
är): »Svensk ängbätspost ».

Frimärkets Dag
Klippan : »O rtsstämplar frän Klippan med
omnejd».

Järfälla: »Fotboll », »Sport ».

Enköping: »Blommor på frimärken».

Linköping: »Fotboll», »Prosa», »N atur».

H allsberg: »Renässansen», »Barock».

H uskvarna:
»D ans».

»Fotboll», »Blommor»,

Skellefteä: »Sport ».

Ludvika: »D alarna».

Besök, visningar och program
Museet har under året haft 57 000 besök.

Den utåtriktade verksamheten har i hög
grad varit knuten t ill de pågående större
t illfälliga utställningarna. Det har främst
inneburit föredrag och visningar . Även
föreningar som medverkat i utställningar-
na har arrangerat föredrag m m.

N ågra andra specialarrangemang i anslut-
ning till utställningarna har varit visningar
av frimärkstryckeriet på PF A Svenska fri-
märk en, föreningsdag (250 besökare), och
rekordstämpel under »Roligt med frimä r-
ken», Viveca Lindfors' besök med »Anna
- the Gypsy Swede» (160 besökare) samt
Swedenborgdagen (460 besökare) under
utställningen »Svenskar i världen». U nder
»Svensk 1900-talskonst » erbjöds kon stfö-
reningarna i Stockholms län specialvis-
ningar på temat t illverkning av frimärken
ur teknisk och konstnärlig synvinkel.

Ö vriga programinslag har varit : särskilda
arrangemang i samband med frimärksut-
givningar, litt eraturdagar i samarbete med
SFF Sveriges Filatelist- Fö rbund, sport -
lovsprogram i samarbete med Sfu Stock-
holmsdistrikt et , föredrag och visningar
under »Konstens vecka», föredrag under
»Posthistorisk vecka» samt julm arkn ad
(1 030 besökare) i samarbete med Sfu
Stockholmsdistriktet .

Musikprogram har framförts av körerna
Vällingby sång och visa samt sängsällska-

16 1



Skriv en j u/hälsning ' Ju/marknaden 1988.

pet N S, vissångarna Britt -Marie Skyll-
berg, Stina N ordström och H akan Steijen
samt H aninge Storband.

Totalt har 208 visningar genomförts för
sammanlagt 3 427 personer. Av dessa var
58 visningar för 1 012 personer förlagda

9,_e - .
t..

Sfu Stockholmsdis triktet säljer lotter på j u/marknaden 1988.
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till kvällar, lördagar eller sön dagar. Ink lu-
derat i totalsumman är även 34 specialvis-
ningar för totalt 546 personer i anslutning
till utställningen »Svensk 1900-talskonst».

U ngdomstävlingen »N ostippen» har
anordnats 18 gånger för sammanlagt 332
deltagare. Dessutom har »N ostippen»
anordnats av Postmuseum under Sveriges
frimärksungdoms utställning Frimun g 88 i
H ägersten för sammanlagt 297 deltagare
vid 5 ti llfällen .

Följande föreningar har regelbundet hållit
möten i museet : Frimärksklubben C GT,
Föreningen Frimärksbörsen, Föreningen
för Kina-fi lateli, H embygdsfilateliste rna,
Samlarföreningen Bältespännarna, Slania-
samfundet, StFF Stockholms FilatelistFö-
ren ing, StFFU Stockholms Filatelistf öre-
nings U ngdomsavdelning, SMK Stock-
holms Motivsamlar Klubb samt SFB Sven-
ska FrimärksBytesföreningen. Sfu Sveri-
ges frimärksungdom Stockholmsdistri k-
tet har anordnat informations- och bytes-
dagar för barn och ungdom. D e har även
medverkat i sportlovsakt iviteter och jul-
marknad.

Media kontakter
Regelbunden annonsering har varje vecka
skett i D agens N yheter och Svenska Dag-
bladet under rubriken »museer». Viss an-
nonsering har även gjorts i fackpress och i
lokaltidningar. En helsidesannons har in-
fört s i Sveriges FilatelistFörbunds Sverige-
katalog. Annonser har också infört s i tu-
risttidningar.

I samb and med utställningen »Svensk
1900-talskon st» framställdes en affisch i
format 70 X 100 cm som anslogs i Stock-
holms tunnelbana, på kulturaffischplatser
samt på mer än 100 stolpreklamplatser
över hela Stockholm.

Samtliga Stockholmsskolor och museer
har erhållit museets utställningsaffischer.
Affischer och månadsprogram har sänt s
till bibliotek, postko ntor, hotell , fr imärks-
handlare m fl.

Museets månadsprogram har tryckts i cir-
ka 3 000 exemplar per gång och sänts ut
till massmedia. Pressintormation om ut-
ställningar och övrig programverksamhet
har regelbundet sänts ut till o lika massme-
dia. Särskilda presskontakter har tagits av
den nya informations- och utställningsen-
heten under hösten 1988. D ett a har resul-
terat i ett flert al tidningsart iklar och p ro-
gram i riks- och lokalradio .

Inför utstäl lningen »Svensk 1900-tals-
konst » anordnades en större förhandsvis-
ning. U tställnin gen blev bl a uppmärk-
sammad med en halvsida i D N På Stan
och med en större art ikel spridd genom
Förenade Landsortstidningar.

E t t liv - ett yrke» gav upphov ti ll flera
radioprogram där fotografen N ils Johans-
son intervjuades, t ex i programmet För-
middag i P t . Likaså blev den lilla utställ-
ningen »J ulkort genom tiderna» mycket
uppmärksammad av bl a Radio Stockholm
och P3. D agens N yheter hade en halvsi-
desart ikel med färgbilder av julkort .

Posten personaltidn ing N yhetsposten
uppmärksammade Viveca Lindfors' be-
sök, »J ulkort genom tiderna» samt muse-
ets julmarknad . Den sistnämnda resultera-
de i en helsidesart ikel med färgbilder.

Museets basutställningar visades och dis-
kuterades i TV-programm et Rikets kultu r
där Elisabet O lofsson redogjorde för hur
arbetet med Postmuseums basutställning-
ar gått till och de nya tankegångar som låg
bakom dessa.

I TV-programmet Good Morning Ameri-
ca förekom ett kortare inslag frän Postmu-
seum.

Biblioteket
Biblioteket har hällit öppet tisdagar - fre-
dagar 11- 15, onsdagar 11- 20 ( ej juni-
augusti).

N yförvärv av böcker och kataloger har
uppgått t ill 374 varav 89 gåvor frän enskil-
da och inst itut ioner. Biblioteket har ocksa
utökats med ca 400 auktionskataloger
samt 202 tidskri ftsargangar.
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Biblioteket har haft 2 270 besök samt ex-
pedierat 2 370 utlån .

Biblioteket arrangerade tillsammans med
Sveriges Filatelist-Förbund litte ratu rdagar
på Postmuseum den 6- 7 februari 1988. O v-
riga medverkande var Sigurd Tullberg och
Sveriges frimärksungdom Stockholmsdi-
st riktet .

Allmänt
Postmuseum har efter ombyggnaden 1986
blivit mycket uppmärksammat. I tidning-
en Arkitektur nr 7:1988 beskrives huset i
en fyrsidig art ikel med flera färgbilder och
inredningsark itekternas tidn ing Forum -
N ärmiljö har i en art ikel kallat den över-
byggda garden för »ett av stadens vackra s-
te glastäckt a inomhustorg som skickligt
ansluter sig till Fredrik Bloms ursprungli-
ga arkitektur och proport ionerna i Gamla
Stans omgivande gatumi ljö». Postmuseum
har blivit ett stu dieobjekt och utflykt smal
bade för Tekni ska H ögskolans arki tekt ur-
studerande och för blivande inredn ingsar-
kitekt er .

Postens enheter har frekvent visat olika
kunder det nya museet . Generaldirektör
U lf D ahlsten har även använt det inglasa-
de Torget som rep resentationslokal när

riksdagsuts kott och grupper frän departe-
ment gästat Posten.

Sedan den 1 oktober är postverksamheten
i Posthuset på Skansen organiserad av
Postmuseum.

Produkter
U nder året har Postmuseum givit ut bo-
ken »Frimärksbilder» av Arne C arlb om
som nr 36 i serien Meddelanden från Post-
museum . Boken är att anse som en fort-
sättning på G ilbert Svensons arbeten i vil-
ka han behandlar stildragen i svensk fri-
märksutgivning frän 1855 fram t ill slutet
av 1960-talet . Arne Carlbom har fort satt
att studera och skildra de följande decen-
niernas utgåvor till och med Postens jubi-
leumsår 1986. Av frimärksgravören och
konstnären Lars Sjööb lom har museet be-
ställt en gravyr av en postryttarmodell in-
gående i museets utställningar. G ravyren
har tryckts i 500 numrerade och signerade
exemplar och säljes i museets butik. Två
nya vykort med motiv från basutställning-
arna har givits ut .

Museets butik har varit öppen för försälj-
ning av frimärken, vykort , litteratur och
souvenirer samt mottagande av vanliga
och rekommenderade brevförsändelser.

Modell av 7922 års postdili gens »Nr 1». Modellen ingår i Matchbox samlarserie »Models of
Yesteryear» och är tillverkad i 60 000 exemplar.
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Förteckning på personer och inst itut ioner
som under år 1988

lämnat gåvor t ill Postmuseum
(Adressort Stockholm om ej annat angives)

Adler Ivan, Lidingö
Almqvist Rune
Andersson Ingvar, Saltsjö-Boo
Backman Anders, Täby
Banque du timbre, Luxemburg
Bargholz Percy , Lidingö
Beilin Yinon, Israel
Bendon James, C ypern
Bengtsson Bengt, Varberg
British Lib rary , En gland
Brittiska Postverket
Brydolf C arl-Gustaf, Sollentuna
C arleskog Bo, Skara
D e N ederlandsche Postzegel - en Muntenveiling B V
D eroy Robert , Frankrike
D irectorate General of Posts, Taiwan
Edgren Patrik, Lidingö
Elmborg Göran, Södertälje
Emmaboda Filatelistförening, Emmaboda
Erickson E G , U S A
Europa 88, Italien
Fagerberg Karl-Erik, Göteborg
Filacept , H olland
Finlandia 88, Finland
Finska Post- och Telesty relsen
Fridolfsson C arl-Erik, Skara
Fri märkets Dags-kommit ten
Frimärkshuset AB, Leksand
Föreningen Postmusei Vänner
G abinet Postal , Spanien
Gard Britt -Marie, Eneryda
Giro och Kassa, Monika Flacke-Löfvenmark
von Gun ten Paul, Schweiz
Göteborgs stadsbibliotek
H afnia 87, D anmark
H asselrot Birger, Sollentuna
H edblom Sune, Bollnäs
H edbom Gösta
H ellsten Eero, Finland
H ellström Yngve
H embygd 88

H olden O lav, H ägersten
H ärden Sven, N acka
Jensen Achim, Tyska D emokrat iska Republiken
Johansson Germund, H ovås
Gd J ulius Juhlins dödsbo
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Kallas Vello
Karasek Jan, Tjeckoslovakien
Krämer Konrad, Förbundsrepubliken Tyskland
Kämpe Ingmar, Täby
Lamm Jan Peder
E W Larssons Frimärksaffär
Lemos da Silveira, Portugal
Lidback H , Åkersberga
Lindbom Bengt-O lof, Lysekil
Lindgren Er ik, Växjö
Lindström Lars W, Åland
Malmgren Ul f
Mörkberg Lars, Strängnäs
N ational Postal Museum, Storbritannien
N obile Gert rude, Italien
N ors k Filatelistförbund
O jaste Elmar, Väst ra Frölunda
O hlsson Gösta, Salts jöbaden
PF A-Svenska Frimärken
Postens huvudkontor
Postgeschicht!iche und Philatelistische Bibliotek des Berliner Post- und Fernmeldemuse-
ums, Förbundsrepubliken Tyskland
Posti- ja telehallitus, Finland
Postmästaren, postkon toret i Byske
Påhlman D avid, Angelholm
Raben Karin
Richter H ans J , Förbundsrepubliken Tyskland
Samlarföreningen B ältespännarna
Sannesson Sven, O rebro
SAS Philatelic C lub
Scheps J , Frankrike
Schwaneberger Verlag, Förbundsrepubliken Tyskland
Severin Er ic, Lidingö
Shigaki Masafumi, Japan
Sieger Verlag, Förbundsrepubliken Tyskland
Skilling Jan Bendix, Danmark
Skillinghaug Barbro, Sundbyberg
Statsanställdas Förbund, Uppsala
Sveriges frimärksungdom, Lidingö
T ait! H orst , O sterrike
Tersmeden Sten
Thorsell Lars-Erik, H ällestad
Thulkin Bert il, Sjuntorp
T rzmielewski Waldemar, Polen
U meå frimärksungdom
U ngerska Postverket
U t!andssvenskarnas förening
Westman Lennart , Aby
van Visschel Alfons, Belgien
Zumstein & C ie, Schweiz
Åmål-D als filatelistförening

Ol a v H olden lämnade gåvor till Postmuseum även under 1987, men saknas i förteck-
ningen i Post ryttaren 1987. Redakti onskommitten beklagar detta.

166


