
Verksamheten i Postmuseum under
1990

Postmuseinämnden
Ledamöte r under 1990 har varir: Chefen for
Posten Frimärken Si g Säl lvik; chefen f r
Postm useum Karin Svahn; Bengt H olst, fö-
reträ dare för Postens H uvudko ntor; Lenna rt
Lindhe, företrädare för Postens Regionko nto r;
Bengt N yström, utsedd av Riksan tikv arien;

U no Jansson, represenranr för personalorga-
nisarionerna inom Posten; Rolf-Berti l Eklund;
represenranr fö r Postmu sei Vänn er samt

G unnar D ahlvig, representant for frimärks-
samlarna.

Postmuseinämnden har under äret hällit fyra
sammanträ den. M an har noga följt museets

verksamher under äret samt tagit del av och

haft synp unk ter pa plane ringen för 199 1
1993. N i mnden har tillstyrkt ett förslag rill
kassarion, dvs avskrivning ur samlingarna, av
et t antal föremäl, företr ädesvis ej postala
möbler. N äm nden har uttalat sintillfredstäl-

lelse över Postmuseums breda verksamher

och omfattande program.

Organisation och personal
Postmuseum bestär, und er museichefen Ka-
rin Svahn, av fyra enhe ter; föremälsenhet e n,
inform ations- och utställningsenh eten, bibl i-
oteket samt allmänna enheren.

Föremålsenheren med O lle Synnerholm som
chef svarar för musei- och rekvisitasam lin gar-

na, fotoverks am heten samt basutställning ar-
na. Inform ations- och uts tällningsenhet en med

Vesela Srridsberg som chef svarar för exrern
informarion , marknadsföring, rillfälliga ur-
ställningar samt program- och visningsverk-
samher. Biblioreker med Erik H amberg som
chef utgör sedan den 1 juni en egen enher
inom m useer. Allmänna enhet en med Carl-

G usraf Klein som chef svarar för administra-
riva ärenden, forsäljningsverksam her och bu-
tik, säkerhets- och lokalfrågor sam r inrern

informarion.

Museisamlingarna
Allmänt
Sju förslagsmärkcn och en portr ättgravyr ut-

förda infr frimärks utgävan O scar II 189 1,
har förkom mit ur Postmuseums saml ingar.

Bilderna visar de saknade förslagsmärkena.

(ovan t.v.) Avdrag i svart av en porträttgravyr
av Oscar II i halv enface. Det enda kända
avdraget av denna gravyr.

(ovan t.h.) Förslagsfrimärke typ H. Avdrag av
gravyr med porträtt i halvprofil vänster. Liknar
mycket förslagsfrimärke  G  men har benan
mindre markerad, spetsigare skägg och
skuggningen på halsen mera detaljerad.

(ovan t. v.) Förslagsfrimärke typ J. Porträttet är
inte i ren profil. Endast detta gravyr-avdrag är
känt.

(ovan t.h.) Förslagsfrimärke typ K. Gravyr-
avdrag utan valör som bland filatelisterna
kallats "Oscar II med smalt huvud".
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FFV Försvarets Fabriksverk hade under våren
1985 museers uppdrag arr sälja tommaursräll-
ningsramar i samband med arr den omfarran-
deombyggnaden av museer påbörjades. O lyck-
ligvi s var ramen med O scarsfrimärkena inre

tömd utan råkade av missrag säljas med sirr
innehåll. FFV:s försäljning suppdrag omfa tta-
de emellerrid endast ur rangerade tomma ra-
mar. D e kvarvarande märkena tillhör därför
otvivelaktigt Postmuseum även om den nuva-

rande innehavaren i köpögonblicker skulle
varir i god tro.

V id 120 tillfällen har icke urställda samlingar

studerats av forskare och andra besökare.

Föremålssamlingarna
Arbetet med om registrering och kom plerre-
ring av bristande dokumenrarion sam t nyre-
gisrreri ng i databasen PO ST har forrsarr under
året. I 839 föremål har registrerats. T otalt är

3 409 föremål registrerade i databasen.

Frimärken och förlagor
Specialsamlingen Sverige, moderna urgåvor,
har monterats t o m urgåvan Julpost 1989,
varvid 283 album blad har tillförts sam lingen.

D en svenska specialhäfressamlingen har kom-
pletterats med 178 albumbl ad.
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Ringtyp 4 öre grå, utgivningsdag 28 decem-
ber 1876, använd  som  trycksaksporto för
tidning.

N orge, Island och Färöarnas landssamlingar
har uppdaterats med 5 1 albumb l ad.

En samling på temat "Frukt och grönsaker"

har under året sammanställ rs och monrerars.

Posttj änstemannen
har accepterat
4-stripet med
Oscarsfrimärken
med anledning av
att brevet ej innehöll
pengar eller andra
värdesaker, men
gj ort noteringen
"trim. af afs"
(frimärkt av
avsändaren) .

172



Förlagor rill svenska frimärken utgivna 1989
har beskrivits och forograferats.

Dokument och fotosamlingarna
104 reprofoto grafering ar av originalbilder har

gjorts. 375 fotografier samt 1 397 färgdia har
levererats för externt bruk. En insamling av
bilder av och frän postko ntor gav ett mycket
gott gensvar och resulterade i ca 2 000 nya

bilder från hela Sverige.

Gåvor från Postmusei Vänner
T ry cksaksförsändelse frankerad med 4 öre
ringyp , tandni ng 14 . Stämpl ad Lidköpi ng 2 l

januari 1877 . An teckni ng ar med blå penna
pä framsidan . Try cksaken är en mänatlig ve-
terinärtidning "Th e Veteri narian".

Rekommenderat brev stämplat i Åm ål 19 maj
190 1, frankerat med otandat fyrstrip av 10 öre

O scar Il i kopparnyck, otandat.

Assurerat brev rill Färöarna, avsänt från Söder-

tälje 2 1 juni 192 l. Frankerat med 63 öre,
assbelopp 225 kr, ankomst s tämp el Th ors-

harnn.

Brev rill Spanien frankerat med 12 och 30 6re
ringyp, avsänt från Göteborg den 7 december
1874 . O y dlig ankomsts tämp el pä baksidan,
stämpel "PD " i rött på framsidan.

Rekommenderar brev rill Berlin , avsänt från

Stockholm i juni 1886. Frankerat med 38 öre.

An komststämp el pä baksidan .

Lito grafi  av Ferdina nd T ollin . Try cket, som är
kolorerat, visar Posrhuser i Stockholm pä 1840-
talet, nuvarande Postmuseum. Bladet är inra-

mat.

Assurerat brev, frankerat med 5 och 50 öre

samt rvå exemplar av 12 öre vapentyp, från

M ora 23 jul i 1872 rill Västerås.

Brev frankerat med 4 skilling banco, stäm plar

i N ya Kopparberget l juni 1857.

Kuvert skickar från Frankrike 1870 till J6nk ö-
ping, försett me d lösenstämp el " 112".

Rekommenderat brev, frankerat med rvå ex-
emplar 8 skilling banco och stäm plar N ya

Kopparberget 5 janu ari 1856. Artalet av post-

kontoret ändrar rill 1857.

Assurerat brev från
Södertälje 2 1 j uni
192 1 till Torshavn,
Färöarna, dit det
anlände den 8 j uli.
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Brev till Spanien
1874. Stämpeln PD
(paye destionation)
visar att portot,
42 öre, gällde till
adressorten.

Rekommenderat
brev till Berlin 1886
frankerat med två
exemplar 4 öre
ringtyp tandning 13
och tre exemplar 10
öre Oscar II, typ 2.
På brevet den sedan
oktober 1882
föreskrivna stämpeln
R för rek. Portot var
20 öre och
rekommendations-
avgiften 18 öre.

Assurerat brev (öppen
rekommendation)
frankerat den 22 j uli
1872 med 74 öre,
motsvarande dubbelt
brevporto, 24 öre, samt
assuransavgift 50 öre
för ett assuransbelopp
på 1 000 rdr. Tilläggs-
frankerat den 23 j uli
med 5 öre för reste-
rande assuransbelopp .
(2 öre per 100 rdr) .
Nagra 5-öresfrim ärken
fanns ej att tillgå varför
brevet är överfrankerat
med 1 öre.
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Brev frankerat med
4 skilling banco och
stämplat 1 j uni 1857

N:KOPP:BERGE T,
stämpel typ 3 använd

1848--1859.

Brev från Frankrike
lösenbelagt med

112 öre. Stämpeln
112 användes

1868--1875.

Brev frankerat med
två exemplar av
8 skilling banco

stämplat 5 j anuari
N:KOPP.B ERGET.

stämpel typ 3.

?' :-G.
7 ., -/ ·

2,

r
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Svenska filatelistiska objekt
Gåvor
Fri märkshäfte, Julpost 1984.Felperfo rerat och
med enb art offsettry cket. D e stältryckta de-
larna saknas heir.

O begagnat svenskt militärbrev. Kuvertet fel-

skuret.

Inköp
Brev med innehåll, skickat från G öteborg till

AJingsås den JOoktob er 19 12. Brevet franke -
rades med IO öre O scar i Göteborg. N är
brevet eftersändes till Berlin från Alingsås,

tilli ggsfran kerades det m ed 10 öre G ustaf V i

medaljong.

Lösenm ärke 12 öre röd , tandn ing l 4 , stämp-

lat Stockholm 22 juli 1878.

T re frimärken 10 öre O scar II bokt ryck,
stäm plade med biljetsrämp el "BO LLN ÄS".

Stämpeln användes i biljecrexpeditionen på

järnvägsstationen i Bollnäs, som även inrym-
de postko ntor ären 1883 1892. Kopia av
biljett frän 1898 med samma stämpel medf6l-

jer.

Utländska filatelistiska objekt
Gåvor
Fö rfalskade frimärken, 77 stycken, de flesta av
äldre datu m , utgivna av: ltal ienska stater,
Franska G uyana, T ahiti, China , N ederländ-

ska Ind ien , W adhwan , H elgoland, Schweiz,
C osta Rica, Chile, Venezuela, C olumbia,

Mexiko, Argenti na, San T omas, H awai, Aus-
tralien, Cem ralafrika, Kewkiang och Liberia.

Svartavdrag frän original dajen till världens
första frimärke, "One penny black". Avdraget

gjort i april 1990.

T vå förfalskade frimärken, från Belgien, med
pätuy k "SPO ORWE G EN".

G ravyravdrag av förslag till estniska frimär-
ken, i valörer a 0.05, 0. 10, 0. 15, 0.20, 0.30,
0.50 samt 1.00. M ärken as motiv en sköld

med tre lejon. T ryckta i Kingston upo n Tha -
mes, Storbritannien den 2 1 november 1990 .

Bladet numrerat 00002.

Posthistoriska föremål
Gåvor
H andskar, ett par svarta för motordil igensfö-

rare.

Arbetsredskap för skrivbordsarb ete, säsom
stämplar, gemskål, svam pkopp , sax.

Biällerkr ans i läder, f lt och metall med tre
klockor och bjällror. Kransen spändes på rum

nacken pä kärrd ragande hästar.

Brevlåda från T aiwan avsedd fornormalbrev.

Bjällerkrans, använd vid posttransporter.

Brevlåda från Taiwan. Texten på gaveln lyder
"Post för kund beställd utdelningstid, behand-
las omedelbart efter postandet" och "Varj e
postkontor inom provinsen ger denna service".
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Inköp
H uggare, svensk m/ 1748 för infanteriman-

skap. Baljan klädd i läder med mässingsbeslag.
Postverket inköpte modellen 18 12.

Sabel, svensk m/ 1807 för kavallerimanskap,

konstruerad av fälttygsmästare Karl Gott fried

H ellvig.

Fotografier och dokument
Gåvor
Ett stort antal fotografier, vykort, negativ och

diabilder insamlades i samband med utställ-
ningen "Postkonto rens olika ansikt en".

Bok, med "ankomna skrivelser från Kungl.
Postsparbanksbyrän 1887--1896". Den tidi -

gaste skrivelsen undertecknad av W ilhelm
Roos 19 januari 1887. Innehiller även ansök-

ningar om motböcker.

Förb indelse undertecknad av Fredr: Lindberg
(2) 24 mars 1767. H an lovar att sköta posten

i Ö regrund .

T re papperssigill, frän postkon t oret i Ö re-

grund .

Rek-kvitto gälland e öppen rekommendation
frän postko ntoret i Söderköping till M ariefred

datera t 9 okt ober 1867.

Kont rakt mellan Kunglig a G eneralpoststyrel-

sen och fjärdingsmannen A H ögstedt. H ög-
sted t skulle förestä poststationen i Krafslösa.
Kontraktet är undertecknat av Roos den 3
decemb er 1874. Vidhäftat till kontra ktet sit-
ter ett kvitto på stämpelavgiften tre riksdaler

riksmynt.

Sam manställning kallad "En Postansrällds
ekonomiska urveckling ären 1929- 1989".

Den innehåller löneavier, skarrsedlar och dy-
likt samt tvä maskinskrivna ark med beskriv-
ning avden ansrälldesyrkesbana inom Posten.

Anmärkningsliggare med bruna pärmar. Blan-
kettnu mmer bl 107, tryckär 1947.

Tre stödskivor, förtry ckta med PS, ruta med

text "Stämplasej" samt "Aters ändes till". Tryckt

på bägge sidor.

Inlämningsbevis för rekommen derad törsän-
delse, stämplad N äsåker 18 april 19 10. Blan-
kett numm er 135, try ckt i maj 1902.

Kvitto pä b rev inli mnat till öppen rekom-
mendation, daterat 27 februari 1860, med
lacksigill frän postko ntore t i N orberg.

D ito, daterat och stämplar 3 jun i 1870, med

lacksigill från N orberg.

Uni formsknappar m ed 1937-ärs postembl em.

Arkiv med foton och trycksaker efter Edvin
och Anna Bohgard , båda födda 1892. Mate-

rialet består av inbjudningar, placeringslistor,
personalföreningsmateriel och liknande. Ed-
vin och Anna kom båda från M almö, men var
verksam ma i Stockholm,  vid  frimärkst ry cke-

net.

V ideoband som visar arbetet vidpostko ntoret

i Bureå.

Inköp
Confirmation av ett projekt angående post-
jakternas fons kaffande mellan G öteborg och
Amste rdam, undertecknad 23 juli 17 16 "Ca-

rolus".

Elva brev, rill postmästaren i Ö regrund varav

sex daterade 17 19, ett 1729 och ett 1808.
Resterande tre uppges vara frän 1700-al ert.
Två av breven är hela försändelser med adres-

sida och lackrester.

Litografiav Svenolov Ehren är 1990. M otivet
är hämt at frän frimärks utg ävan "Vikingar .

Ett häfte av denna utgäva finn s klistrat och

stämplar på bladet. Bladet har nummer 23/

300.

Publik verksamhet
Postmuseum hölls under året öppet för besö-

kare tisdagar- lö rdagar 11- 15, o nsdagar
11- 20 och söndagar 11- 16.

M useer har under året haft 84 000 besök
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Arkeologen och ledaren för Birkautgrävning-
arna Björn Ambrosiani invigde utställningen
Vikinga/iv. Många ville ha hans autograf.

Foto: Ove Kaneberg.

(1989 78 000). Siffrorna är dock ej d irekt
jämförbara p g a änd rad statistikb eräkning.

Stora tillfä lliga utställningar
Samlarvurm
- 21januari

Vikingaliv
9 febru ari - 27 maj 1990

G unnar D ahlvigs "Vikingar", en av de bästa

motivsamlingarna i Sverige, visades tillsam-
mans med konstnären Svenolov Ehrens teck-

ningar och förlagor. I samarbete med Statens
H istoriska M useum och Kungl Myntkabi -
nettet visades föremål och en samling mynt
från vikingatiden. D e nya utgrävningarna på
Birka presenterades. Frimärksutgåvan Vikingar
från den 28 mars uppmärksam mades särskilt

i utställning en. Utställni ngen invigdes av Björn
Ambrosian i från Statens H istoriska M useum.

Til l utstäl lni ngen gjord es en katalog med ar-
i klar av G unn ar D ahlvig. Elsa Lindbe rger

och T horgunn Snaedal.

Världens folkdans och folkmusik
15 juni - 9 september 1990

M ed denna utställning delto g Postm useum i
firandet av Folkmusik- och D ansäret 1990 i
Sverige. M ed hjälp av frimärken, folkliga in-
strument , ljud och bilder sam t föremål från
olika delar av världen, berättade utställningen
om de stora likheter som finns mellan olika

folkkult urer. Uts tällningen invigdes av Lars
Farago, ordförande för Folkmusik- och Dans-

Konstnären
Svenolov Ehrens
fantastiska
teckningar satte
sin prägel på
utställningen
Vikinga/iv.
Föremålen, som
det här skeppet
från Sjöhistoriska
museet, väckte
besökarnas
beundran.
Foto: Ove Kaneberg.
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9
Samlaren
Brynolf Engstrand
från Nässjö visar
sin pärla för
intresserade
besökare
i utställningen
Pärlor för alla.
Det är ett brev
med lång titel på
Jönköpingsdialekt.
Foto: Ove Kaneberg.

äret.H an var ocksä en av idegivarna till utställ-
ningen. Värdefull hjälp fick Posrm useum även
av folkdanskännaren G ira Sellman, Lilavari

H äger från D ansm useer, C ary Karp från
M usikmuseet samt flera samlare och experrer.

Parlo rf r alla
28 september 1990 - 27 januari 199 1.

Uts tällningen fira de frimärket s 150-är s jubi -

b un och visade filarelisriska pärlor av al la slag.
H är fanns samlingar med många fina objekt ,

men också ensraka pärlor hämta de ur samlar-
nas gömmor. Det kunde vara en färgglan
älskingsmärk e frän ett barn eller den erfarne
saml a rens försändelse frän förra seklet. Ut-
ställningen berätta de även om världens första
frimärken och visade inlånade pärlor frän det
bri ttiska Postmu seet i London. Uts tällning en

invigdes av ordföranden i Sverig es Filatelist-
Förb und G unnar D ahlvig i närv aro av bl a
Stan G oron, cheffö r det brittiska Postm useet.

Små t illfä lliga utställningar

Med sabel och p istol  -  svensk
postiljonsbeväp ning 1802- 1973
- 4 mars

Påskkort
13 mars - 22 april

Utställning en visade påskkortskonsren när den

stod pa toppen av sin kreativite t. Kort frän
Posnn useums omfattande samlingar, av bl a
Aina Stenberg.Jenny N yström, Einar N erman,
H ildur Söderberg och signaruren TN, visa-

des.

Kärleksbrev
8 maj - 11 november

En av ärets mest uppmärks am made utställ-
ningar visade vykort och brev frän Postm use-
ums samlingar, men också inl än ade försändel-

ser från både kända och okända människor.
Frän Strindbe rgs brev till Kerstin Dellert s,

från vuxnas mer mogna brev rill ungdomars
förälskade och g alnabrev. Iutställning enfanns

också skr ivdon, b revpapper och annar som
kunde ge inspirarion rill dagens brevskr ivare.
Kärleksbrev i litteratu ren och konsrverk på
temat visades, liksom hemlig a chifferkort, fri-

märksspråk och världens län gsta kärleksbrev,

137 merer långt .
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I utställningen Kärleksbrev samsades lång-långa brev med kort-korta i montrarna.
Foto: Ove Kaneberg.

God Helgfrän världens p ostverk
20 novem ber 1990 - 13 januari 199 1

I Posrmuseums samlingar finns en okänd
kultur- och posthi s torisk skatt: ca 4 000 jul-
och nyärsko r frän Postförvaltning ar världen
runt . U nder mer än 100 år har postverken
skickat varandra hälsningar med kort som
högsta grad speglar samhället, landers natur,

historia, politi k och kultur. Utstäl lning en vi-
sade 400 kort från hela världen.

Frimärk et  -  det lilla grafiska bladet
- 11 november

En vandri ngsutställ ning som presenterade de
svenska frimärks formgivarnas arbeten , från

skiss rill färd igt frimärke.

U tställningen hade sammanställts av fri-
märkskonstnärerna själva.

Postkontorens olika ansikten
4 december 1990 - 14 apr i l 199 1

Postm useum har bilder från de flesta pose-
kont or i hela Sverige. D e flesta är frän 1950-
taler. M useer gick, sommaren 1990, ut med

ett upprop om nya bilder frän postko ntor i

riket och från hela landet kom bilder från

postan ställda. Bild erna var både exteriöreroch
interiörer. Utstäl lni ngen blev ett värdefullt
tidsdokument över Posten och dess männis-
kor.

Barnens kuvert
6 november 1990 - 26 maj 199 1

T idningen Kamratposten har under somm a-
ren 1990 haft en tävling där läsarn a fätt göra
sina egna kuvert. O mkring 5 000 kuvert har
strömmat in rill redaktionen . En del kuvert är

som små konstverk, andra är roliga och ganska
sä finurligt giord a. Utställni ngen vi sade ett
liret urval av alla dessa kuvert. Från fiskar till
flaskor!!

Basutställningarna
Pi bott envän ingen i den posthi storis ka ut-
säl lning en "En brevskri vare pa 1700-tale"
har Carl M ichael Bellmans brev avlösts av
Olof Kns, i Uppsala verksam bokförmedlare
med en omfattande korrespondens.

I frimärksvåningens Sverigerum har U lla
Lindbergs donation N ord iska aerogram vi-
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sats. I Europarummet har "Fiskar",  "En  fri-
märks resa genom Sverige", "Frukt och grön-
saker samt "J ulfrimärke n" visats.

Utställningar inom Sverige
Postmuseum har under året deltagit i följande
utställningar inom landet:

Västerås (1000 årigaAros): Svenskar i världen.

Lund (N ordia 90): Farliga brev.

N aturhistoriska riksmuseet: D inosaurer på
frimärken.

H istoriska museet: Vikingar på frimärken.

Kalmar konstmuseum: Svenska seriefigurer
på frimärken.

Postkon toret Stockholm 27: H i stsport pa
frimärken.

Hotell Post i O skarshamn: En posthistorisk
utställning har förn yats und er äret.

Järfälla (Frimarket s Dag): Frimär ken gravera-
de av Czeslaw Slania.

Lidköping (Frimä rkets Dag): Sagor och le-
gender.

Utställningar utomlands
Postmuseum har under 1990 deltagit i följan-
de internationella utställningar:

Oslo (Postmuseet): Svenska julfrimärken.

Bryssel (Belgica 90):  En  frimärksr e sa i Sverige.

Sofia (O limphilex 90: O lympisk idrott på
svenska frimärken.

Paris (Salon d'Automne):  En  frimärksresa i
Sverige.

Riccione (Riccione 90): Djur och växter på
svenska frimärken.

Program och visningar
Programverksamheten var i hög grad knuten
rill de pågående tillfälliga utställningarna. Det
har inneburit en mängd föredrag, filmv is-

ningar, men också musik och dans. Före-
ningar och personer som medverkat i utställ-
ningarna stod för huvuddelen av föredragen.
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade tre
föredrag med anknytning rill frimärken.

Några specialarra ngemang: Särskilda arrange-
mang i sam band med frimärksutgåvor. Sport-
lovsextra med runv erkst a d. N ostippe n samt
Roligt med frimärken, arrangerat av Sfu Sve-
riges frimärksungdom, Stockholmsdistriktet.
Påsklovsprogram med päskkortstillv erkn ing
och i ggmälni ng. Fri märket s Dag den 6 okto-
ber (1 500 besök) i samarbete med Sfu Stock-
holmsdistri ktet med tipspromen ad, fotogra-
fering, lotteri, extraförsäljning och rädgivning.
Museet del tog även med ett försäljningständ i
Gallerian. Posthistorisk dag (384 besök) i
samarbete med SSPD Sällskapet for Svensk
Posthistorisk Dokumentation. I samarbete
med Sfu Stockholmsdistriktet arrangerades
jul markn ad för hela familj en (1 000 besök)
med olika program och förevisning av hant-
verk.

Musikprogram arrangerades främst i anknyt-
ning till utställningen Världens folkmusik och
folkdans med Svensk Folkdansensemble, den
chilenska gruppen Rucali, sångerskan Linnea
Sallay, gitarristen Jonas Burman sam t Bell-
man- och T aubetolkar en Bengt Jonsh ult.

Ungdomstävlingen N ostippen har arrange-
rats vid 20 tillfällen med deltagande av sam-
manlagt 58 1 personer.

Följande föreningar har regelbundet hållit
sina möten i museet: Föreningen Frimärks-
börsen, Föreningen för Kina-filateli, Samlar-
föreningen Bältespännarna, StFF Stockholms
Filatelistf örening med ungdomsavdelning,
SM K Stockholms Motivsamlarl<lubb samt
Sfb Svenska Frimä rksbytesföreningen.

Sfu Sveriges frimärks ungdom, Stockholms di-
strikt et har anordnat Roligt med frim ärken
vid 18 tillfällen inklusive sportlov. Sfu's olika
klubbar presenterade sin verksamhet och an-
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ordnade en loppmarknad under två dagar
samt en ordnade en särskild frimärks bytardag.

T otalt har 128 visningar genomf örts försam-
manlagt 2 283 personer. Av dessa var 11
visningar för 155 personer förlagda rill kvällar,
lördagar eller söndagar.

Marknadsföring av museet
Pressinformation om utställningar, museet
och programverksamhet en har regelbundet
sänts ur rill olika massmedia. Förhandsvis-
ningar har anordnats vid utställningarnas
öppnande.

Regelbunden annonsering har skett varje vecka
i DN och SvD under rubriken M useer. An-
nonsering har även skett i fackpress, lokaltid-
ningar samt turisttidningar.

Affischer, vernissagekort och/eller program-
blad har framställs till alla utsäll ning ar och
skickats rill utvalda målgrupper som biblio -
tek, museer, postkontor, hotell, frimärksklub-
bar, skolor och studieförbund , kulturins titu-
tioner, föreni ngar m  fl.

T ill Vikingaliv och Världens folkdans och
folkmusik trycktes affischer (70xl 00) som
anslogs i T -banan, på kulturaffisch platser samt
reklamstolpar över hela Storstockholm.

Programbladet Nytt pä Postmuseum kom ut
fem gånger under året med en upplaga på 10-
12 000 exemplar. Dessa skickadesur till utv al-
da målgrupper samt fanns i museer för utd el-
nmg.

M useet deltog med info rmativ a miniutställ-
ningar på posrkonroren på D rottninggatan,
Stora Nygatan och i Fältöversten. Dessutom
pa Bälstamässan, Sigt una museum, Statens
H istoriska M useum samt i Norra Larin vid SF
Statsanställdas Förbund savd 300 1 100-ärsju-
bileum. I några av fallen visades även föremål
ur Postmusei samli ngar.

Biblioteket
Biblioteket har varit öppet f r allmänhe ten
tisdagar - fredagar kl 11 - 15 samt under
onsdagar kvällsöppet rill kl 20 (dock ej under
jun i - augusti).

An talet nyförvärv av böcker och kataloger har
uppgått i ll 323, varav 122 gävor från enskilda
och instituti oner. Antalettidskri fter som bib-
lioteket prenumererat på uppgår ill 179. Vi-
dare har 193 auktionskataloger erhällits ge-
nom köp eller gåva.

I databasen BO O K har 2479 dokument re-
gistrerats. Dara basen omfattar såväl monogra-
fier som indexerade tidskriftsarti klar. Det to-
al a antalet dokument som infö rt s i BO O K
uppgick vid årets slut il l 15 350.

Biblioteket har under året haft 2 385 bes6k
samt expedierar 1 789 utlän.En nyförvärvslis-
ta över under år 1989 förvärvad litteratur har
producerats.

Museibutiken
M useets butik har under äret varit öpp en för
försäljning av frimärken, vykort, litteratur,
samlarrillbehör och souvenirer samt motta-
gande av vanliga och rekommenderade brev.

Den 28 mars gav Postmuseum ut en särskild
samlarfolder som innehöll ett avdrag i svart av
tryckcylindern rillEuropa-frimärket med Post-
museihuset som motiv, överstämplar för hand
med beteckn ingen "specimen". Foldern inne-
höll även en text om Postmuseihuset av Sven
Carlin .

Posthuset på Skansen har under 1990 hällits
öppet alla dagar under tiden 15 maj - 3 1
augusti samt under Skansens julmarkn adsda-
gar, de tre första söndagarna i advent.

Vid ärets frimärksutgivnin gar har extra för-
säljningskassor och mindre arrangemang ord-
nats i museet vid sammanlagt sex olikai llfäl -
len. Dessa dagar har museet haft förlängt
öppethållande.
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Förteckning på institutioner

som under år 1990

lämnat gåvor till Postmuseum

(Adressort Stockholm om ej annat angives)

Adler Ivan, Lidingö
Andersson Edward, USA
Andersson Ingvar, Saltsjö-Boo
Arbetarskyddssryrelsen
Banque du timbre, A Ungeheuer & fils,

Luxemburg
Baracevicius Albinas, Sovjet
Beltrandi Paolo, ltalien
Berghe Marti n, Uppsala
Bergman Jan, Söderbärke
Bergman Nanny, Malung
Bergström Erik J, Östersund
Bernhardt F, USA
Billgren Jan, Lund
Blomberg Kerstin
Blomqvist Rune, Haverdal
Bohgard Lars-Ake,Spanga
Brand Erland, Göteborg
British Philatelic Bureau, Storbr itanni en
Brockenhuus von Löwenhielm Hasse,

Gänghester
Brugge Barbara, Tyskland
Brunkvist J E, Landskrona
Burgman Anne och Douglas
Bössman Runa, Johanneshov
Carlste n Karl-Erik, Boden
Chladec Vladimir, Tjeckoslovakien
Czeslaw Slania Study Group, USA
Dahlquist Bertil, Malmö
Dahlvig Gunnar, Helsingborg
Directorate General of Posts, Taiwan
E W Larssons Frimärksaffär AB
Edlund Claes
Edström Mats
Ejdervik Anders, Idre
Ejestedt Evert, Västra Frölunda
Elmå Carin, Kungsängen

Enell Bertil, Karlstad
Engelska Postverket
Engman Ivar, Enskede
Förening en Postfo lket
Föreningen Postmusei Vänner
Försvarsmakten, Ängelholm
Gerdau-Noren Monika
Grafströ m Lennart, Perstorp
Grums Frimärksklubb, Grums
Hamberg Erik, Vällingby
Harriet Sundin, Undersäker
Hedin Svante, Roma Kloster
Heimann Rolf-Dieter, Tyskland
Hellgren Erik, Sölvesborg
Hembygdsfilatelistern a
Heymovski Andreas
Hjälmen Per-Arne, Dingl e
Holmblad Sven, O nsala
H ult-Korfits en Mirt a, Norrtälje
Humpreys K, Australien
Johansson Håkan, Linköping
Johansson Alice, Skärhamn
Johansson Anna, Linköping
Johansson Sven-Rune, Järfälla
Jonsson Hans, Norsborg
Josefsson Josef, Malmö
Josephson Tomas, Eksjö
Kallas Vello
Karasek Jan, Tjeckoslovakien
Karhu Jari, Postmuseum, Finland
Karin pä postte rmi nalen, Västerhaninge
Karlsson Birgit, Sundsvall
Karlsson Gösta, Skara
Kenn J,Sovjet
Kokkala Anne-Maj, Finland
Leiler Tor-Erik, V allencuna
Lieb Werner, Farsta
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Lind Gun, Jönköping
Lindberger Elsa, Kungliga Myntkabi nettet
Lindgren Erik, Växjö
Lindgren Ingmar, H almstad
Lindhe Lennart, Malmö
Lindholm M onika , Bureä
Lindström LarsW , Åland, Finland
Lundgren Britta, H olmsund
Lunds Filatelistförening , Lund
M artinsson Inga, Skärhamn
M attson Robert, T äby
M uzeum Poczry i T elekommunikacji, Polen
N ational Postal M useum, Storbritannien
N ilsson Mai-Britt , Malmö
N ilsson Tore, Gävle
N orsk Filatel istförb und, N orge
N yberg Gerd, Postkonto ret Stockholm 8
Nyberg T omas, Bureå
Ojaste Elmar, Västra Frölunda
O lsson Bo C, Göteborg
O lsson Christer, Göteborg
O lsson Ruben, Lycksele
Peter Feuser Verlag, Tyskland
Posten Distrikt M almö Cent rum, M almö
Posten Region Eskilstuna, N orrköping
Postens Regionkontor, Västerås
Postkontoret, Boräs
Postkon toret, H abo
Postkon toret, H anaskog
Postkont oret, Jönköping 6
Postkonto ret, Kalix
Postkontoret, Lidingö 9
Postkontoret, Moliden
Postkon toret, Nacka
Postko ntoret, Sollentuna 8
Postkon toret, Stockholm 30
Postkonto ret, Storvik
Postkon toret, Ti daholm
Postkon toret, Träslövsläge
Postkontoret, Västervik
Postkonto ret, Ornsköldsvik
Postkont oret, Anäset
Postmästaren pa postkonto ret i Strömstad
Präts ch W olfgang. Lund
Rahm H åkan
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Rinman Tom, Västra Frölunda
Rydstrand Rose-Marie, Järnforsen
SAS Philatelic Club
Schwaneberger Verlag. Tyskland
Seefeld Jurgen, Tyskland
Sjöström Stam Sonja
Skoglund Britta, Bromma
Skyllberg Britt- Marie
Stockholms Skolmuseum
Stridsberg Vesela, T äby
Sundholm Folke, Linköping
Svenska Frimä rksbytesföreningen, Bromma
Svensson Christer
Sylwan Björn
T eleverket, H uvudkontoret
T ersmeden Sten, Skanör
T he British Philatelic Federation,
Storbritan nien
T hoursie H arald, Linköping
T iselius E
T raheryds Frimä rksklubb , Strömsnäsbruk
T umba Pappersbruk
Ulf N ordlinds Mynthandel AB
Ungerska Posrverket
Viktorsson T ord, T idaholm
W estermark Britt, Vällingby
Wib ergh Ethel, Danderyd
Wi ren Riv a, Finl and
Zimmerman Josef, Schweiz
Zumstein & Cie, Schweiz
Ahman Stig. T yresö
Åkerblad Gunnar, Södertälje


