
Verksamheten i Post museum under
1989

För Postmuseum har 1989 varit ett fram-
gangsrikt är. Museets utställningar har
rönt stor uppmärksamhet i massmedia och
varit välbesökta. Arets besökssiffra pa
78 000 är den högsta i museets historia.

Postmuseums övertagande av PF A's ser-
vicebutik på Vasagatan tillförde museet
många nya besökare och ökade museets
intäkter avsevärt . O mbyggnaden av but i-
ken har blivit mycket uppskattad . Den in-
nebar dock att basutställningen på botten-
väningen fätt en abrupt avslutning efter-
som det sista utställningsrummet togs till
butiksyta . En viss ombyggnad av basut-
ställningen blir därför nödvändig.

Postmuseum har blivit något av en mö-
tesplats för filatelister inte minst under fri-
märksutgivningsdagar. Mänga föreningar
förlägger sina möten till museet . Det är en
utveckling vi gärna uppmunt rar.

Postmuseum har dock, på grund av va-
kanser pa tvä tjänster, inte kunnat arbeta
med insamling, vård och samtidsdoku-
mentation i önskvärd omfattning.

Postmuseinämnden
Postmuseinämnden består av ätt a ledamö-
ter som utsett s av generaldirektören. Le-
damöter för perioden 1988- 1990 är :
C hefen för PF A Svenska Frimärken An-
na-G reta Waldemarsson ; fr o m l nov-
vember Stig Ställ vik ; chefen för Postmuse-
um Karin Raben ; Maria Rosvall-Rude-
wald, företrädare för Postens H uvudkon-
tor ; Lennart Lindhe, företrädare för Pos-
tens Regionkontor ; Bengt N yström, ut-
sedd av Riksantikvarien ; U no Jansson, re-
presentant  för  personalorganisationerna
inom Posten ; Rolf-Bert il Eklund, repre -
sentant för Postmusei Vänner samt Gun-
nar Dahlvig, representant för frimärks-
samlarna.

Postmuseinämnden har under året haft fy-
ra sammanträden.

N ya regler för kassation och gallring har
arbetats fram.

N ämnden har påpekat att Postmuseum
borde utforma vissa utställningar så att de
senare kan användas till vandrin gsuts täll-
ningar för t ex läns- och lokalmuseer.

Man har också diskuterat museernas roll
som källor t ill kunskap och vikten av att
information om samlingarna finns i data-
baser som kan kommunicera med var-
andra.

Vikten av att dokumente ra postanställdas
och postpensionärers upplevelser av arb e-
te i Posten har ocksa pätalats.

Organisation och personal
Postmuseum består under museichefen
Karin Raben, av tre enheter, föremälsen-
heten, informations- och utställningsen-
heten samt allmänna enheten. Föremåls-
enheten med Britt Westermark som vika-
rierande chef svarar för musei- och rekvi-
sitasamlingarna, totoverksamheten samt
basutställnin garn a. Inform ations - och ut-
ställningsenheten med Vesela Stri dsberg
som chef svarar för extern information,
marknadsföring, tillfälliga utställningar,
program, aktiviteter och visningsverksam-
het . Allmänna enheten med C arl-Gustaf
Klein som chef svarar för administrativa
ärend en, försäljnin gsverksamh et , säker-
het , intern information samt bibliotekets
verksamhet.

M useisam lingarna
Allmänt
Vid S 1 t illfällen har icke utställda samling-
ar studerats av forskare och andra besö-
kare.
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Föremålssamlingarna
Arbetet med omregistrering och komplet-
tering av bristande dokument ation samt
nyregistrering i databasen PO ST har un-
der året kontinuerligt pågått . 1 286 före-
mål har registrerats.

Frimärken och förlagor
Specialsamlingen Sverige, moderna utgå-
vor, har monterats t o m utgåvan Äng och
hage 1987, varvid 108 albumblad har till-
fört s samlingen.

U läningssaml ingarn a av nyutkomna
svenska frimärken och häften med svensk
respektive engelsk text har kompletterats
med 290 albumblad.

Den svenska Specialhäftessamlingen har
kompletterats med 422 albumblad .

Finlands och Grönlands landssamlingar
har uppdaterats med 40 albumblad.

Följande temasamlingar för utlån har un-
der året sammanställts :
H undar på frimärken, 50 albumblad
Svampar på frimärken, 50 albumblad
Dinosaurier på frimärken, 20 albumblad

Förlagor till svenska frimärken utgivna
1988 har beskrivits och fotograferats.

Dokument- och fotosamlingarna
61 reprofotograte ringar av originalbilder
har utfört s.

159 fotografier samt 316 färgdior har be-
ställts för externt bruk.

Svenska Frimärken utgivna 1989 har foto-
graferats pa färgdia.

Nyförvärv
U lla Lindberg, Djursholm, har donerat
sin prisbelönta utställnin gssaml ing N or-
diska aerogram till Postmuseum. Samling-
en omfattar utgåvor från Sverige, N orge,
D anmark, Finland och Island . De olika
tryckupplagorna redovisas liksom en hel
del varianter och specialiteter. Samlingen
är upp lagd efter U lla Lindbergs special-
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Ett av albumbladen till Ulla Lindbergs aero-
gramsam ling.

handbok, N ordens aerogram, utgiven som
nummer 17 i Sveriges Filatelist Förbunds
skriftserie.

Gåvor från Postmusei Vänner
Brev, sänt ofrankerat från Laurvig 16 au-
gusti 1872 till Luleå, Lösenstämpel »25
öre» slagen på kuvertets baksida. Transit-
stämplar C hrist iania omk. samt PKXP nr
7 ned .

Brevkort i valören 15 öre, sänt i ll Brasi-
lien 5 ap ril 1893 från Stockholm. An-
komststämplat i Rio de Janeiro 24 april
1893.

Samling nordiska aerogram kompletteran-
de ovan beskrivna donation från U lla
Lindberg.

Svenska filatelist iska objekt
Gåvor
T ill samlingarna har mott agits gåvor be-



15 öre enkelt brevkort från Stockholm den 5 april 1893 till Brasilien. Ankomststämplat i Rio de
Janeiro 24 april 1893. Gåva Postmusei Vänner.

stående av fr imärken, brev m m varav någ-
ra p resenteras här .

Falskt b rev, stämplat J önköping 1866,
frankerat med 12 öre vapentyp och 3 ö re
liggande lejon .

Ett luftpostbrev sänt frän Mora ti ll Bue-
nos A ires 26 maj 1941.

Internatio nell postanvisn ing frän N orrkö-
p ing till H amburg 1967, frankerade med
140 ö re postemblem.

H elark av 1 öre små tjänstefr im ärken ,
samt ett kvartsark av 27 på 80 ö re G ustav
V  i medaljong, stämplade Sollefteå.

Förlagesk isser utförda av Lars N orrman ,
under hans arbete med fr im ärket H elikop-
terpost som utgavs 1958.

Lino leumsnitt t ill frimärksserien Lant-
b ruk, som utgavs 1979. M ärkena utforma-
des av Sveno lov Ehren.

Inköp
Brev till Pernau 1772, med rakstämplar
Stockho lm, typ 5, och S:t Petersburg. An-
teckning på kuvert et Frco Abrf (Abbo r-
fors).

Brevkortets textsida där brodern Eduard
skriver och berättar om ett dödsfall och ber
sin bror Albert att snart skriva hem.
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Brev till Pernau 1 772, med rakstämplar Stockholm och S. t Petersburg. Anteckning på kuvertet
Frco Abrf (Aborrf ors)

Ofrankerat brev daterat Stockholm 28 augusti 1857, sänt till Västerås där stämplen "lösen 4 sk"
slagits.
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Lösenbrev undert ecknat i Stockholm 28
augusti 1857, sänt till Västerås där lösen-
stämpeln »lösen 4 sk» slagits.

13 brev från perioden 1860- 1872, samtli-
ga befordrade med ångbåt och frankerade
med 12 öre vapentyp.

Lösenbrev från Danmark till Sundsvall
1876. Framsidan försedd med texten Uti l-
st reakkelig frankeret samt en T-stämpel.
Lösen erlagd med 3x 5 öre och 2 X 1 öre.

Brev från 1875, frankerat med 2 X 20 öre
ringtyp, samt 8 och 16 öre tvåfärgad siffer-
typ från Danmark. Eftersänt med 40 öre
dubbelt porto .

Lösenbrev med 2 X 5 öre lösen, stämplade
med en blå Stockholmsstämpel 18 decem-
ber 1887. Brevet, som innehäller ornitolo-
giska iaktt agelser är avstämplat Dalarö 17
december 1887.

Inr ikes lösenbrev från USA 1908, som ef-
tersänts ti ll Malmö och vidare i l l Sträls-
näs, där lösen erlagt med 10 öre O scar II.

Ett vykort , frankerat med 5 öre Gustaf V i
medaljong med vatt enmärke krona, avsänt
från Malmö till Köpenhamn 29 maj 1911.

Frimärke, 50 öre O scar II , avstämplat i
Boräs 30 december 1891.

Två provtryck av militärt svarsmärk e M2,
ett blått och ett i orange färg.

Två provtryck av militärmärke M2, ett
blått och ett grönt .

Tv provtry ck av militärt - och svarsmärke
på heir kuvert , ett i rött och ett brunt .

Förslagsskiss t ill frimärket Postsparban-
ken 50 år, som utgavs 1933. Skissen är ut-
förd och signerad av Einar Forseth .

Ut ländska fi latelist iska objekt
Gåvor
Till samlingarna har Postmuseum motta-
git gåvor bestående av frimärken, FD C ,
minnespoststämplade kuvert m m varav
några presenteras här.

25 albumblad med amerikanska frimär-
ken, stämplade och ostämplade, från åren
1940- 1980.

327 ostämplade frimärken från Kina.
Aven lösen- och flygpostmärken.

Fyra ostämplade fr imärken från USA,
med motivet D ag H ammarskiöld och FN -

-
A. K.  HE NDERSON,

J.ock Box 168,
East Liberty Sta tion,
; 'ITSBURG,  PA.

I

l
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Frankokuvert sänt inom USA juni 1908. Eftersänt till Malmö via Strålsnäs där lösen erlagts med
10 öre Oscar II.
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Brev befordrat med ångbåten "Söderhamn" ankomsts tämplat i Stockholm 2 1 sep tember 1870.

skrapan. Märkena sitt er parvis, och det
ena av dem visar upp en färgförskjutning i
trycket .

Två helark med frimärken från USA och
Frankrike, utgivna till 200-ärsfirandet av
den franska revolutionen.

Frimärken och förstadagsbrev från Et io-
pien, utgivna 1988 och 1989.

Inköp
Brev och frimärken från Frankrike. Ett
brev, s k »Boite Mobile», frankerat med
25 c, ett ark om 25 frimärken varav två
med feltryck, ett häfte med åtta frimärken,
samt fem lösa märken.

Post historiska föremål
Gåvor

En båtmössa, enligt för Postverket fast-
ställd modell, med tillhörande två möss-
emblem.
En R-stämpel för rekommenderade för-
sändelser .

En nål, graverad N .O .V. Landgren på
baksidan, med ett krönt postemblem i
emalj på framsidan.
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Et t pussel med frimärksmotiv »Siden-
svans», utgivet 1984.

T re frimärksdosor. En, troligen nytillver-
kad i mässing, en i vinröd kartongpapp .
D en tredje, av svart konstmaterial, kunde
inköpas som souvenir på British Empire
Exhibition 1924.

Postalt sigill från Ö smo.

Ett sigillavtr yck med texten »Fältpostkon-
toret H ögqvarteret».

Tvä marinpoststämplar med klicheer av
gummi, samt tvä marinpostsigill.

En bordduk med broderade namnteck-
ningar, använd av personal  vid  postkonto-
ret Stockho lm 10.

En hästpingla i brons, använd vid post-
transport med häst och kärra i Skellefteå-
trakten.

U niformskna ppar och mössemblem i stort
ant al.

Postsäck frän Västtyskland .

Stämpel »Fran D anmark».



Brev befordrat med ångbåten " Luleå" ankomsts tämplat i Stockholm 30 juli 1872.

Fotografier och dokument
Gåvor
T ill foto- och dokument samlingarna har
Postmuseum mott agit ett betydande antal
vykort samt brev, förordningar, etiketter,

broschyrer, Postsparbankens sparbilder,
postsparbanksböcker och fotografier.

M ycket tidig t svenskt vykort avstämplat i Katrineholm den 3 1 december 1888 och ankomst-
stämplat i Lund den 1 januari 1889.
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Inköp
18 kuvert med innehåll, två utan samt tre
lösa brev från en emigrant i U SA till släk-
ten i Sverige.

C artes Pneumatiq ue frän Frankrike.
T rycksaken, som har valören 40 c har till-
läggsfrankerats med 20 c. Den är stämplad
i Paris 1910.

Vykort frankerat med 5 öre ringtyp med
posthorn avstämplat i Katrineho lm 31 de-
cember 1888 och ankomststämplat i Lund
1 januari 1889. Bilden visar järnvägsstatio-
nen i Katrineholm.

Publik verksamhet
Postmuseum hölls under året öppet för
besökare tisdagar-lördagar 11- 15, onsda-
gar 11- 20 och söndagar 11- 16.

Museet har under året haft 78 000 besök
(1988:57 000).

Stora t illfälliga utställningar
Svensk 1900-talskonst
- 8 januari

Milj öhot  -  samling f ör naturen
27 januari 1 5 maj

Miljökämpen Björn G illberg invigde ut-
ställningen, som producerades i samarbete
med bl a Svenska N aturskyddsföreningen,
G reenpeace, Miljöväktarna m fl miljöor-
ganisationer. U tställningen gjordes med
anledning av frimärksutgåvan Djur i hotad
natur som kom ut den 31 januari . Med
utgångspunkt i frimärken, brev, vykort
och bilder visade utställningen det natur-
sköna i vårt land i kont rast till miljöhoten
som blir allvarligare för varje dag som går.
U tställningen visade också vad vi alla kan
göra för att minska miljöförstöri ngen .

A ngbi tar i p ostens tj änst
2 jun i- 17 septemb er

U tställningen arrangerades i samarbete
med Stiftelsen Skärgårdsbåten och landets
ängbätsföreningar. D en invigdes av ång-
båtsent usiasten och redaktören Berndt

i

hi

-
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"1 . ,' :-

_ " " > 3 e.
Blickfånget till utställningen "M ILJ ÖHOT  -
samling för naturen" . Foto Sven Tideman.

Friberg, känd från radio och TV. I utställ-
ningen presenterades ett stycke svensk
kulturhistoria. Med hjälp av fotografier ,
historiska dokument, båtmodeller, brev
och frimärken, skyltar, flaggor, brevlådor
och mycket annat , skildrades ångbåtarnas
gyllene tid i Sverige.

Mycket fina var de samlingar av ångbåts-
stämplar och vykort som Postmuseum
fick låna av Armand Månsson, Lennart
Kroon och Göran H eijtz . I utställningen
presenterades också de ångbåtar som finns
kvar idag. Till utställningen gjordes en ka-
talog med art iklar av Lennart Rydberg, Bo
Andersson, Armand Månsson och Berndt
Friberg. Ett särt ryck av en artikelserie av
Armand Månsson, tidigare publicerad i
SFF-Filatelisten, gavs ut : »Post ombord.
Angbätspost pa annat sätt».

Samlarvurm
6 oktober - 21 januari 1991

Årets mest välbesökta utställning invigdes
av operasångerskan och chefen för Confi-
dencen, Kjers tin D ellert . H on är själv en
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hängiven samlare och deltog med sin får-
samling. U tställningen inleddes med en
resume över samlandets historia, alltifrän
stenålderns insamling av föda till 1900-ta-
lets filmstjärnor och andra ting i massupp-
laga. Ett helt rum ägnades åt barns sam-
lande. En tio-i-topp lista visade vad barn
samlar på idag. Frimärken visades sig vara
det mest populära samlarområdet bland
barnen !

Samlarfö reningen S:t Erik (Samlarförbun-
det N ordstjärnans stockholmsavdelning)
och Sveriges frimärksungdom medverka-
de i utställningen.

L
A
R
V
u
R
M

D et är svärt att in te samla!' Ett frit t kompo-
nerat samlarskåp lockade in besökarna i ut-
ställningen 'Samlarvurm'.

Foto Sven Tideman.

Små t illfälliga utställningar
Julkort genom tiderna
- 29 januari

Brevduvans historia
17 februari- 12 november

D istriktsläkaren och konstnären K G
Rundgren visade sina akvareller och några

oljemålningar som skildrar kulturhisto -
rien kring brevduvor genom tiderna. Post-
museum komplett erade utställningen med
egna föremål och inlanad brevduvepost.

M ed sabel och p istol -
sv ensk p ostilj onsbeväp ning 1802- 1973
- 4 mars

I forna tider ansvarade postiljonen med
sitt liv för att postväskan och dess innehåll
skulle komma fram oskadda. D ärför var
hans beväpning av största betydelse. U t-
ställningen visade, med vapen ur museets
samlingar, hur postiljonens beväpning
förändrades under åren 1802- 1973.

Grönländska fri märken
10 mars- 7 maj

En utställning med frimärken, förlagor
och brev från G rönland anordnades i an-
slutnin g till H istoriska museets stora eve-
nemang »G rönländsk konst - natur och
magi». Föremäl frän Grön land inlänades
från Folkens museum Etnografiska.

Fotograf in 150 år på f rimärken
19 augusti- 1 oktober

Att frimärkssamlare väljer motiv efter yr-
ke är välkänt . Postmuseums f d fotograf
Yngve H ellström samlar frimärken med
fotoanknytning. Med hjälp av sin samling
skildrade han fotografins 150-äriga histo -
ria. Postmuseum visade samtidigt ett urval
bilder ur egna samlingar.

Ett liv -  ett y rk e.
Fotograf ier av brevbärare N ils Johansson
- 21 maj

U tställningen med N ils Johanssons dona-
tion ti ll Postmuseum av brevbärarbilder
inledde museets firande av fotografins
150-ärs jubileum.

Ska v i  leka? Om bar s lekar p a fr imärk en
2 juni - 29 oktob er

I utställningen visades gamla och nya fri-
märken från hela världen på temat barns
lekar. Lekarna illustrerade bl a med före-
mål inlånade från Stockholms Leksaksmu-
seum och Folkens museum Etnografiska.
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Frimärket -  det lilla graf iska bladet
7 november -

En vandringsutställning från PF A som
presenterade de svenska frimärksformgi-
varnas arbeten, från skiss till färdigt fri-
märke. U tställningen har sammanställts av
frimärkskonstnärerna själva.

Basutställningarna
På bott envåningen i den posthistoriska ut -
ställningen »En brevskrivare pa 1700-ta-
let» har exponatet med Ehrensvärds brev
ersatt s av en utställning om C arl Michael
Bellman .

Postmuseums förlagerum har omarbetats
och försett s med helt nytt material. Det
nyordnade förlagerummet invigdes den 19
september.

I basutställningarna på frimärksvåningen
har ett antal mindre utställningar på olika
teman avlöst varandra:
Picasso på frimärken, U trotningshotade
fåglar, Blommor på frimärken, Svampar
på frimärken och N obelpristagare. I Sveri-
ge-salen har under året exponaten Rekord
på frimärken, »Värnamo-märkena» och
Filatelistiska termer visats.

Utställningar utomlands
Postmuseum har under 1989 deltagit i föl-
jande internat ionella utställningar :

Löhne (Litt eraturutställningen Löhne 89),
Västtyskland : Postrytt aren 1988 och Fri-
märksbilder, av Arne C arlbom.

Kuopio (Sverige-vecka i Kuopio län), Fin-
land : »Litteratu r pa frimärken », »Musik,
teater och konst på frimärken» och »Barn-
kultur».

Sofia (Bulgaria 89), Bulgarien : »Svensk
posthistoria under 350 är».

Fredrikstad (N ordia 89), N orge: »Svenska
N ordenfrimärken» och »Brev frän Sverige
till de nordiska länderna».

Paris (Phil exfrance), Fran kr ike : »Svensk
konst på frimärken» och »Brev frän Sveri-
ge ti ll Frankr ike ».

Mainau (The work of C zeslaw Slania),
Västtyskland : Förlagor, skisser och utgi v-
na frimärken .

Bangkok (Th aipex 89), Th ailan d : »Around
the Swedish waterways».

Riccione (Europa 89), Italien : »Th e nature
a source of Joy».

Utställningar inom Sverige
Postmuseum har under 1989 deltagit i föl-
jande utställningar inom landet :

Älvsjö (H und 89): »H undar på frimär-
ken».

Borlänge (D alarnas O rnitologiska Före-
ning): »U trotnin gshotade fäglar».

Kungsör (Mälardalsträffen): »H undar på
frimärken».

Stockholm (N aturhistoriska Riksmuseet):
»Svampar» och »D inosaurier».

Linköping (Univ ersitete t): »Miljöh ot».

Karlstad (Sfu's värkampanj) : »Lantbruk»
och »Sagor och legender» och »Fäglar».

Alvsjö (Anti kmässan) : Föremäl ur muse-
ets samlingar .

Karlskrona (C arl ex 89): »Svenskar i
världen».

Frimärkets Dag
Järfälla : »Djur pa frimärken».

Karlstad : »Värmlandsstämplar».

N orrköp ing : »Fiskar på frimärken».

Borlänge: »Dalarna» och »Postdiligen-
ser».

Program och anvisningar
Programverksamheten var i hög grad kn u-
ten till de pågående tillfälliga utställning-
arna. Det har bl a innebur it en mängd fö-
redrag och även filmvisning. Föreningar
och personer som medverkat i utställning-
arna stod för huvuddelen av föredragen.
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A . IEF RED
TILL

GI SHOLM •MARIEFRED

Under utställningen 'A ngbä tar i postens tjänst' öp pnade Postmuseum en tillfä llig ängbä tspost-
expedition ombord på SIS Mariefred. Maja-Greta Jonsson-Westerlund och Karin Nygren sköter
försäljningen före båtens avgång. Foto Sven Tideman.

N ågra specialarrangemang i anslutning till
utställningarna var : N aturmarknad ; mil-
jöorganisationerna berättade om sin verk-
samhet och sålde sina produkter under ut-
ställningen Miljöhot. I anslutning t ill ut-
ställningen Brevduvans historia visade och
berättade Stockholms brevduveklubb om
sin verksamhet. I samband med utställ-
nin gen An gbätar i Postens tjänst ordnades
tvä ängbätspostexpeditione r.  En  gick till
Mariefred med  si s  Mariefred och en till
Gustavsberg förbi 100-ärs jubilerande
Saltsjöbaden med  m/ s  Gustavberg VII.
Samlarmarknad, Vykort sbyt ard ag samt
Bedömningspanel arrangerades under ut-
ställningen Samlarvurm i samarbete med
Samlarföreningen St Er ik.

Ö vriga programinslag var : Särskilda ar-
rangemang i samband med frimärksutgå-
vor. Fototävling, miniutställning, föredrag
och port rätt fotografering i brevbäraruni-
form med anledning av Fotografiet 150 år.

Litteraturdagar i samarbete med Sveriges
Filatelist Förbund . Sportlovsextra med
papperstillverkni n g, skrivstu ga, visningar
och N ostippen samt arrangerat av Sfu
Stockholmsdisdistrikt , Roligt med frimär-
ken . Föredrag om N obelfrimärken med
anledning av Vetenskapsakademiens 250-
årsjubileum. Medverkan med en Museidag
i anslutning till Dagens N yheters 100-ärs-
jubileum. Frimärkets D ag(ar) med pro-
gram i samarbete med Svenska Kennel-
klubben. Posth istorisk Dag i samarbete
med Sällskapet för Svensk Posthi storisk
Dokumentation. Julmarknad för hela fa-
miljen med program, hantverk och försälj-
ning i samarbete med Sfu Stockholm sdi-
striktet .

Musikprogram arrangerades två gånger
med Postens sjötrio, som dels höll en kon-
sert med ängbätsmusik samt spelade upp
en kväll till bryggdans. Postens saxkvin-
tett har hållit en konsert på temat Från
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En av Posttomtens nissar, Ingmar Kämpe, ser till att snälla barn får en hälsning från Posttomten.
Ju/marknaden 1989. Foto Sven Tideman.

Bach till Ellington . Invandrarnas kultur-
centrum arrangerade ett musik- och poe-
sip rogram på temat H ela världen .

Ungdomstävlingen N ostippen har ar-
rangerats 19 gånger då sammanlagt 558
personer har deltagit . Dessutom har N os-
tippen arrangerats vid två tillfällen med
totalt ca 90 deltagare under Sveriges fri-
märksungdoms utställnin g N ordjunex 89 i
H uskvarna.

Följande föreningar har regelbundet hållit
möten i museet : Frimärksklubben C GT,
Föreningen Frimärksbörsen, Föreningen
för Kinafilateli, Samlarföreningen Bälte-
spännarna, StFF Stockholms Filatelistfö-
rening, StFFu Stockholms Filatelistföre-
ning un gdomsavdelningen, SMK Stock-
holms Motivsamlarklubb, samt SFB Sven-
ska Frimärks Bytesföreningen.

Sveriges Frimärksungdom Stockholmsdi-
st riktet har anordnat Roligt med frimär-
ken vid 13 tillfällen och Stor frimärk sby-
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tardag vid ett tillfälle för barn och ung-
dom. D e har även medverkat i sportlovs-
aktiviteter och varit medarrangörer i Jul-
marknaden. Sveriges frimärksungdom
present erade med anledning av sitt 10-ärs-
jubileum sin verksamhet under tre dagar.

Totalt har 159 visningar genomförts för
sammanlagt 2 568 personer. Av dessa var
24 visningar för 380 personer förlagda till
kvällar, lördagar eller söndagar.

M arknadsföring av museet
Pressinformation om utstä llningar, muse-
et och p rogramverksamheten har regel-
bundet sänt s ut till olika massmedia.
Pressvisnin gar har anordnats vid utställ-
ningarnas öppnande.

Regelbunden annonsering sker varje vecka
i D agens N yheter och Svenska Dagbladet
under rubriken Museer. Ett par specialan-
nonser, en för Ä ngbåtar i p ostens tj änst
och en för butiken, har satts in i Dagens



N yheter. A nnonsering har även gjo rt s i
fackpress och lokaltidningar samt i turist-
tidningar.

A ffischer, vernissagekort och/ eller p ro-
gramblad har framställts för alla utställ-
ningar och skickats ut till utvalda mål-
grupper som t ex bibliotek , museer, post-
konto r , hotell, fr im ärksklubbar, fr imärks-
hand lare, sko lo r och stud iefö rbund , kul-
turintitutioner, fö reningar m m .

Ti ll Angbätar i p ostens tjänst och Samlar-
vurm trycktes affischer (70 X 100) som an-
slogs i T -banan , kulturaffischp latser samt
stolpar och busshållplatser över hela Stor-
stockholm .

Museets p rogramblad fick en ny utto rm-
ning, mera lik en tidning och fick namnet
N ytt på Postmuseum.

M useet deltog med into rmativa miniut -
ställn ingar pa postkon to ren N acka 6 och
Stockho lm 16 på D rottninggatan samt på
b ib lio teket i Mörby cent rum och på An-
tikmässan i Ä lvsjö . I några av fallen visa-
des föremål från Postmusei samlingar.

Biblioteket
Bib lio teket har hållit öppet tisdagar-freda-
gar 11- 15, on sdagar 11- 20 (ej juni-au-
gusti).

N yförvärv av böcker och kataloger har
uppgått till 276 varav 77 gåvor frän enskil-
da och institutioner. Biblio teket har ocks a
utökats med ca 400 auktio nskataloger
samt 184 tid sk rift särgangar .

3 411 dokument har infört s i databasen
BO O K . D et to tala ant alet dokument som
var in förda vid årets slut var 12 593.

Biblioteket har haft 2 304 besök samt ex-
pedie rat 2 083 ul än. D en 10- 12 feb ruari
1989 arrangerade biblioteket tillsammans
med Sveriges F ilatelist-Förbund litt eratur -
dagar på Postmuseum. O vriga medver-
kande var Sigurd Tullberg, Sfu Sveriges
Fr im ärksungdom-Stockholmsdistri ktet
sam t SSPD Sällskapet för Svensk Posthis -
torisk D okument ation.

D en 1 ap ril införde bibliotekets nya låne-
regler med b l a införande av bötesbelopp
vid överdrag av lånetiden . U nder året har
ett sto rt antal böcker och tidskrifter av
posthisto risk art fört s över till biblioteket
frän Postens ark iv- och förl agstjänst .

Museibut iken
I samband med att PF A Svenska Frimär-
kens but ik på Vasagatan lades ner den 1
mars 1989 utökades verksamheten i Post-
museums but ik . Efter stängningen av
PF A -butiken har försäljningen i butiken i
det närmaste fy rdubb lats jämfö rt med fö-
regående år.

U nder hösten genomgick Postmuseums
butik en omfattande ombyggnad för att
möta den ökade kund tillströmningen . Ett
angränsande utställningsrum int egrerades
med butiken .

Vid upp tagning av öppningen mellan buti-
ken och det nya rummet upptäcktes ett
gammal t valv som äterställdes i sit t ur-
sp rungliga skick . H ärigenom d isponerar
but iken , utöver kassap latsen i den y ttre
entrehallen , tvä vackra rum med ur-
sprungliga kryssvalvstak frän 1600-talet

Museets butik har varit öppen för försälj-
ning av frim ärken , vy kort , lit teratu r, sam-
lart illbehö r och souven irer samt motta-
gande av van liga och rekommenderade
brev.

Den nya Skansenstämpeln som togs i bruk
den 12 maj 1989.

Allmänt
Efter beslut av generaldirektören överför-
des ansvaret för d riften av posthuset pa
Skansen till Postmuseum under 1989.

185



Posthuset kommer ursprungligen från
Virserums samhälle i Småland . H uset
uppfördes i mitt en på 1800-talet och fick
sin nuvarande utformning under 1800-ta-
lets senare hälft . Posthuset inrymde post-
kont or och bostad åt postmästaren under
åren 1895- 1911. 1962 slöt Posten och
N ordiska museet ett avtal enligt vilket
Posten skulle stå för nedmontering, trans-
port och viss del av kostnaden för åter-
uppbyggnaden av huset på Skansen. Post-
huset övergick därefter i Skansens ägo och
Posten svarade för viss postal verksamhet i
posthuset . Posthuset på Skansen har un-

der 1989 hållits öppet alla dagar under ti-
den 12 maj - 31 augusti samt under Skan-
sens julmarknad, de tre första söndagarna
i advent . Till öppningsdagen den 12 maj
togs en ny datumstämpel i bruk.

I samband med frimärksutgivningar har
extra försäljning och mindre arrangemang
ordnats i Postmuseum vid sex tillfällen .
U nder dessa dagar har museet haft för-
längt öppeth ällande till kl 18. Un der Fri -
märkets D ag den 7 okt ober deltog Post-
museum med ett försäljningsstånd i Galle-
n an .

Posthuset Skansen. Foto Sven Tideman.

186



Minnespoststämplar använda i Postmuseum 1988
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Minnespoststämplar använda i Postmuseum 1989
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Fört eckning på personer och inst it ut ioner
som under år 1989

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

Adler I van, Lidingö
Almqvist Rune, Bandhagen
Anderberg U lla
Awes Ragnhild Sigbritt Margareta
Banque du timbre, Luxemburg
Bogdanoff O rvo, Finland
Bori n Margareta och Karl, Sollentuna
British Philatelic Trust, Storbritanni en
Brockenhuus von Löwenhielm H asse, Gånghester
Broodh Gösta, Vaxholm
Broström Margit , Farsta
Bundespostmuseum, Västtyskland
Bökset Roar
C laeson Johan
D anielsson H arald, Klintehamn
D epartment of Postal Service, Cypern
D irectorate General of Posts, Taiwan
D irezione Generale Poste e San Marino
E W Larssons Frimärksaffär
Ehren Svenolov
Einarsson Peter, Skärholmen
Emmaboda Filatelistförening, Emmaboda
Engelska Postverket, Storbritannien
Ericson Y onna, Solna
Eriksson Ingrid, PF A, Kista
Erlandsson Stig, Svenljunga
Föreningen Postmusei Vänner
Gard Britt -Marie, Eneryda
Geyh J , Västtyskland
G raner Gösta, Bromma
G rums Frimärksklubb, Grums
Grönlands Postvaesen og Det Grönlandske Selskab, Danmark
Gustafsson Mats, Malmö
H edblom Sune, Bollnäs
H illerslätt L-G
H olden O lle
H olmblad Sven, O nsala
H oltzman Berta, Skärholmen
H örnström Karl Bo via Eva, Saltsjö-Boo
Johansson U ne, Rim bo
Jörgensen Jens Peter, Danmark
Kallas Vello
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Karasek J an, Tjeckoslovakien
Keiser George M, U SA
Knabe Linne
Kuzma T W, Australien
Landgren Gunvor, adjunkt, Malmö
Larsson Ylva, Klinteh amn
Leiler Tor-Erik, Vallentuna
Lindblad Börje, Täby
Lindgren Erik, Växjö
Lindström Lars W, Mariehamn, Finland
Lundqvist Per, Västerås
Lättman Ul f G , Järfälla
Löwenhielm Georg, H aninge
Madgård Verner, Karlstad
Mart in-Jonsson Anna-G reta
Mobile Post O ffice Society, U SA
Mörkberg Lars, Strän gnäs
N ational Postal Museum, Storbritannien
N ilsson Börje
N obelstiftelsen, Stig Ramel
N orberg May-Brit, Danderyd
N äsvall Jenny, Idre
O jaste Elmar, Västra Frö lunda
O lrog Frank, Bromma
O scarsson Eric, Mora
Pettersson Britt a, Bräcke
Portefaix Bert il, Bromma
Post- och Telegrafverket i Finland
Posten i Ö deshög

Raben Karin, H aninge
Ringnell Gert , Sundbyberg
Ringström Sigurd , Trelleborg
Rådh-N ilsson Gunhild, H elsingborg
SAS Philatelic C lub
Samlerdienst, Västtyskland
Sandström Gunne, Skara
Scheps J, Fra nkrike
Schwaneberger Verlag Gmbh, Tyskland
Skoglund Britta, Bromma
Stockholms Polisdistrikt
Sundberg Carl G , Storfors
Sundholm Fo lke, Linköping
Sveriges Filatelist Förbunds Förlag
Sääf-Bergqvist Ellen
Tillberg Lillemor
T uresson Tage
Un gerska Postverk et , U ngern
Västtyska Postverket , Västtyskland
Wettbewerbsausstellung, Västtyskland
Wigren Åke, Mjölby
Ylismaa Ilpoo, Finland
Zillen Torsten
Zumstein & C ie, Schweiz
Ö stersunds Filatelistförening, Ö stersund
AhIs H emb ygdsföre nin g, Insjön
Areng And ers, Bräcke
von Krusenstjerna H enrik
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