
Skansen från motivsamlarsynpunkt
av Ulla Wengraf

,8
SK A SEN 1OOAR
Skansen i våra hjärtan

N är en stockholmare far besök från andra
delar av lander eller från andra länder är det
nog vanligt arr Skansen står på programmer.
Andra utflyktsmål kan variera efter rycke och
smak, men det verkar som om Skansen har en
fast plats i vära hjärtan och nägot vi gärna vill
visa upp for andra. Err Skansenbesök står

också på de flesta turisters program, ant ingen
de nu har sällskap av en storstadsbo eller ej.

Varför är det så? Vad är det som gör arr

denna anhopning av gamla hus och instängda
djur är så attraktiv? Själv blev jag halvt ihjäl-
skrämd vid fem ärs älder av Lunkentuss, som

snodde hela påsen med skorpor i ställer for arr
snällt ta den skorpa som jag räckte fram. Men
det har inte hindrar mig från arr vid vuxen
ålderoch inflyttad till Stockholm regelbundet

ha Skansen somut fl yktsmäl. Med eller utan
t uri sr" och året om .

Skansen är verkligen err Sverige i m iniatyr,
det Sverige som vi väl helst vill ha i våra
nostalgiska stunder. Jag rror int e vi vill bo där,
men der är skönt att ha denna oas arr häm ta
drömmar ur. Dessutom har man en fantastisk

ursikr över Stockholm från Skansen.
V i har mycket arr racka Artur H azel i us for

som innan det var för sent satte igång arr samla

och bevara svensk kultur och natur.
De första byggnaderna som uppfördes för

hundra år sedan kom från Dalarna, Lappl and
och Blekinge och de första djuren hörde hem-
ma vid lappv istet h undaroch renar. Djuren

ULLA WEN GRAF, född 1927, arbear med
utbildning och FoU {forskning och utveckling)
inom hälso- och sj ukvärd en. M otivsamlare med
"M edel id" s om tema och ordföra ndeförStock-
holms M otivsamlark l ubb (SM K).

skulle liksom byggnaderna höra hemma i
miljön, men redan tid igt skänktes också mera
exotiska djur rill Skansen . D e har emellertid

sitt visre lire vid sidan av det verkliga Skansen.
Stockholm är också rikt representerar ge-

nom Stadskvarteret med hantverkshus, apo-
tek och malmgärd, de flesta flyttade frän S6-
dermalm och ofta fyllda av verksam her.

Från Södermalm kommer även det lilla

lusthuset, som en gång stod på Emanuel
Sweden borgs tomt vid H ornsgatan. D är finns

även en rosengård , lika den som fanns i Swe-
den borgs trädgärd . Som en kur iositet kan

nämnas att såväl rosengård som lusthus ånyo

Artur Haze/ius på maximikort 199 1.
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Emanuel Swedenborg,
1688- 1772, mångsysslare
inom bl a religion och
naturvetenskap, anlade
1743 en rosengård med
lusthus i sin trädgård på
Södermalm. Per Krafft d ä

_ _ _ _ _ __  har målat porträttet, som

finns på Gripsholms slott, och som är förlaga
till frimärket från 1938.

finns i Emanuel Swedenborgs kvarter - kvar-

teret M ullv aden vid H ornsgatan, pietetsfullt
återskapat av Swedenborgvänner, hyresvärd
och hyresgäsrer. Lusthuser är en exakt kopia
medan rosengården kanske har nägot mi nd re

omfäng.
En del av charmen med Skansen är att det

dels är sig like mellan besöken och dels att det
nästan allti d finn s nägot nytt. D et är därfö r lätt
an kunna återuppliva det m an rycker särskilt
mycket om, men det är också trevligt att
kunna bli överraskad av nya hus, nya inhägna-

En tidig hälsning från Skansen.
Oktorpsgården kommer från Halland.

der eller nya teman . Som nu 199 1 nr renarna,
som ju var de första djuren p Skansen, äter-
igen färett nytt hus att bo i.

M en Skansen består int e enbart av hus och
djur. Året om pågår olika aktiviteter som hör

årstiden rill eller där organisationer o dyl står
för arrang emangen. Ares högtidsdagar firas
enligt gamla traditioner. Hit hör t ex valborgs-
mässoeld, majstång, Lucia och julmarknad
och här firas Svenska flaggans dag med all
upptänklig nationell patos.

Resten av ärert pägär det nästan varje söndag
någon aktivitet. Arrangemang organiserade
av organisationer, föreningar och klubbar av-
löses av att någor av våra landskap står for en
helg eller kanske en vecka på Skansen. D å

händer det speciellt mycket i de byggnader
som hör till respektive landskap och ännu
mera runt om inom området.

Idrottstävlingar anordnas och det finns en
minnessten över den försa ba cktävling en"

som anordnades redan 1892 av Djurgårdens
Idrottsförening, även den en hundraåring
199 1.

Skansen som fi latelistiskt tema

Stockholms motivsam larkl ubb , SM K, har

under en rad av år arbetar med olika projekt i
syfte att gemensamt skapa en motivsamling.
Eftersom vi samlar så olika motiv, nästan lika
många som vi är medlemmar, försöker vi
samlas kring ett tema som alla kan ha nägor
intre sse av, t ex "Stockholm ", "Sveri ges litte -
ratu r och rent hembygdssamlande som
"O stergöl and".

De flesta har något i sina gömmor som kan
passa in i detta gemensam ma arbete. V i har

därför haft som regel att inte köpa objektutan

använda det som finns.

Ett andra syfte med arbetet är att träna att
disponera och montera objekten på ett for alla
acceptabelt sätt. D et är int e så alldeles enkelt
och ibland kan ett enda blad behöva monteras

om flera gånger innan det blir godkänt . Vi vill
också gärna visa samlingen for att faris och ros
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och för att berätta om vad motivsam lande kan

vara. D etta sätt att fåkr itik känns mycket b ra.

N är vi därför var klara med "Sveriges litte -

ratur"k om iden upp att inför Skan sens hund -

raärsfirand e göra en samling kring "Skansen

100 4r".
Art sam la Skansen blir ett mellan ting mel-

lan m otivsam ling och hembygdsfilareli. På

samm a sätt som Skansen är enskilda objekt -

h us, växter och djur - och en hembygd .

Frågan var om det fanns tillräckl igt mycket

m ate rial av filatel istiskt karaktär för att skap a

en samling av int resse och något värde.

V i fann frim ärken där moti vet är hämtat

frän Skansen men framf ör allt hittade vi
mänga m inn espoststäm plar. D essutom har ju

Skansen ett eget posrkonror och där har Post-

tom ten under många år svarat på b rev från

barn över hela jo rdklotet.

D essuto m fin ns det en uppsjö av vykort

och vi har tagit med kort som postats, o fta med

hälsn ingar som anknyter rill någo n händelse

på Skansen . Vi h ittade också kortb rev och

brevkort med Skansenobjekr. D er visade sig

finnas m era än vi trodde från början .

D er är m öjligt att vår Skansen-sam ling inte

är renlärig, varken som mot ivsamling eller

som hem bygdssam ling, men den speglar med

postala obj ekt elle r objekt med postal ankn yt -

n ing, Skansen under hundra år. Att vi dessut-

om har haft roligt med vårt arbete är väl så

vikt igt . V i vill ha roligt med m otivsamlandet.

Skansens lurblåsande dalmas fran 75-ars-
j ubile et 1966. är ett ovanligt glatt stämpel-
motiv, som vi möter än idag.

Uppläggning
Redan rill Skansens 90-årsjub ileum ord nade

SM K en m edlemsafron på Skansen , med

rundvandring och tipsp romenad med filate -

listiska frägor. Så vårt u tgångsläge var b ra och

blev bättre tack vare att en av medlem marna,

Arne Karlsson, i sin ägo hade rikligt m ed

material om Skansen, framför allt m innes-

poststäm plar, brevkort och vykort . V i gjo rde

också err studiebesök på Skansen och fick en

specialvisn ing av int endent Ing a Arnö Berg.

D å drog vi också upp riktl injerna, hur vi ville

d isponera vårt material. I höstbrevet 1989

uppman ade vi alla medlem mar att låna ur vad

de kunde ha i sina göm mor om Skansen .

D er kändes rikt igt at ug ä frän dels vad

som finns på Skansen och dels vad som händer

där under året. O lika landskap finns t ex

represent erade genom byggnader, ärets skif-
ten firas pa ol ika sätt och män ga aktiviteter

genom fors under årets lopp .

N är vi kom rill dju ren blev d iskussionerna

många och långa. Skulle vi endast ha med de

Valborgsmässofirande. Maximikort 1991.
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djur som hörde rill m iljön al ltsä enbart sven-
ska djur och dä helst även på svenska frim är-
ken? H ur skulle vi göra med visenterna och
kanske vikt igare hur skulle vi göra med elefan-
terna? Alla "vanlig a" djur som finns pa Skan-

sen , ekorrar, gräsänder, talgoxar osv, skulle de
vara med eller ej?

Alla Sveriges landskap finns på err eller
annat sätt företrädda pa Skansen. D et mäste
pä nägot vis framhållas i samlingen och avsnit-
tet "D e svenska landskapen på Skansen" är
ocksä rätt omfatt ande (30 blad).

Allt detta gör a tt det blev flerablad än vi från

början vågar hoppas.
Så småningom enades vi om en disposi-

tion, som vi också till största delen följt

1 H azelius och Skansen
2 Arer på Skansen
3 Aktiviteter pä Skansen
4 D e svenska landskapen på Skansen

5 Djuren på Skansen m m
G Ö vriga byggnader och vyer på Skansen

7 Posren på Skansen
Vi avsåg också arr ha en inledning med even-
tuellt annat än filatelistiskt mat er i al t ex en
karta över Skansen, entrebi ljetter, vykor t över
en treerna etc.

T vå av medlemmarna, Arne Karlsson och
Carl-Fredrik Lindahl, ansvarade f r disposi-

rionen och planerade uppläggningen av varje
avsnitt. Vi andra arbetade med mo mering. En
kväll i månaden sedan hösten 1989 har vi

Studiebesök hos inten-
dent Inga Arnö Berg på
Skansen hösten 1989.
Foto: Stig Almqvist.

SMK har arbetsmöte
i Postmuseum.
Foto: Stig Almqvist.
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träffats på Postm useum och arbetat med
"Skansen".

Vi sökte pengar för arbetet hos Frimärks-

främjandet och fick 500 krono r, som bl a
använts för att trycka upp blad med en symbol
som vi valde for samlingen. D et blev naturligt

nog Skansens egen symbol - ekorren och for
denna design svarade Erik Carlsson , en av våra
medlemmar, som tyvärr tragiskt avled på för-
sommaren 1990.

N u i början pä 199 1 vet vi att våra arbets-
möten inte riktigt räcker rill för att fasamling-
en klar i tid, men det kommer vi att kompen-
sera med "hemläxor".

Samlingen "Skansen 100 år"
Samlingen består av drygt 100 blad d ispo ne-
rade på det sätt som tidigare beskrivits. För
vissa avsnitt var det lätt art fylla rätt många
blad, andra har heir naturligt blivit färre. H it
hör det första avsn ittet - Hazelius och
Skansen, som illustreras med det frimärke

som kom ut 194 1 i ll Skansens 50-ärsjubi-
leum sam t ett vykort över det hus där han
föddes 1833. H är finns också ett vykort som
visar en sorgeprocession vid H azel i us död , där

avsändaren på kortet skrivit "Artur H azelius

[ - - "re5Ee
 r ;; , , :

}. ] '

" ARTUR  . '
z Eu u S" F E; t

.1-\'.tli.ll!:t t.i: •

Artur Hazelius, 1833-
1901, "Sveriges störste
tiggare" som tidigt
engagerade sig för att åt
eftervärlden rädda det
gamla svenska kulturarvet.
Frimärket gavs ut 194 1 till
Skansens 50-arsj ubileum.

död 190 l ". V i har dessutom här tagit med den
första H azeliusport en och brevkort och stäm -
pel frän Skansens 75-ärsjub ileum.

ÅretpåSkansen blir lite fylligare även om
inte hela året finns representerat. Från  Vår-

festen 1920 och 1967 har vi minn espost-
stämplar och vi har dessutom tagit med ett par
inbjudningskort.

Svenska flaggans dag firas på Skansen och
här finns i samlingen både frimärken från

1955 och stämplar sam t ett brevmärke från
1975. Frimärkena gavs ut till 50-ärsminn et av
den nya ljusare flaggan utan unionsmärke t

och hade då ingen direkt anknytning rill
Skansen .

Midsommar finns naturligtvis återgivet på
många vykort från många år, men vi har också
valt att ta med rabattfrimärkena frän 1988, där
motivet mycket väl kan vara häm tat från

Skansens m idsommarfirande.

Julmarknad och julfirande har tradition på
Skansen . M arknaden ordnades första gången

Ju/kärven
sätts upp till

småfåglarna, en
sed som fortlever

på Skansen.
Ju/frimärke från

1977.

STOCKHOLM
6675

$
1

§

STOCKHOLM
OONSBI

U 1914

SVEISKARAGCAISIIAS
Svenska flaggans dag firas sedan 1963 på
Skansen.

3 CK Ho
6' s

1978 , _y g

J C .
. 5, %,,
27 s

A o 7

På Skansens j u/marknad kan man fortfarande
köpa halmbockar. Ju/frimärke från 1977 med
halmbockstillverkning på Skansen och en
stämpel med bock från 1978 när j u/mark-
naden fyllde 75 år.
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Posttomten framför
Skansens Posthus.

1903 och err av vykorte n är nästan från den
riden. Stämpeln på baksidan är tyvärr så sud-
dig arr det inre går att tyda mera än 190.
Julfrimärkena från 1977 hade mot iven med
halmbocktil lverkning en och uppsättning av
julkärve hämtade från Skansen. Ö vriga motiv
kunde faktiskt också vara därifrån, kanske
med undantag från hembärningen av granen.

T ill julen hör ocksä  Posttomt en,  som flyt-
tade till Tomt eboda (vart ann ars?) 198 1.  Vi
har tagit me d tvä kuvert fränItalien rill "Bab-
bo N atale".

Nyår hör också rill traditionerna och här
finns ett frimä rk e med direkt anknytning till
Skansen. Det är Europafri mär ket frän 1975
hämtat från Eric Hal lströms mäln ing "Nyårs-
afton pä Skans en" frän 19 18. H ar finns ocksä
ett brevmr k e med Anders de Wahl läsande
"Nyårsl<lockorna" på Renberget.

EUROPA

&

90
S E RIGE

Nyårsafton på Skansen, från 1975.
Eftermålning av Eric Hal/ström 1918.

18

Ö S
. ..a...a..a....a.t..l..al

Anders de Wahl
på Renberget,
ett brevmärke till
förmån för Hästsol,
en stiftelse för att
ge pensionerade
skådespelare ett
hem.

Akt iviteterpåSkansen är rill stor del illus-
trerat genom minnespoststämplar, men även
här finns det annat material. Brevmärken,
vykort, kortbrev och postbrev. Här finns
egentligen inger frimärke men vi har ändå valt
arr ha med "Spelman med nyckelharpa" från
1975 tillsammans med ett vyko rt där Skan-
sens spelmän trakterar fiol och nyckelharpa.

Aktiviteterna är av de mest skilda slag och
har också i olika grad direkt ägt rum på

Spelman med
nyckelharpa,
utgivet 1975.
Nyckelharpan har
sin givna plats i
folkmusiken både
på Skansen och
runt om i landet.
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Skansen . Vissa evenemang har endast skett

där, medan and ra samtid igt firats över hela

Sverige eller i våra grannländer. H är finns

Postens D ag, Barnens D ag, Järnvägsfolkers

D ag och H andbollens Dag. D er finns tävling-

ar r ex en gängt ävlan fr brevbärare från 1964 ,

jub ileer av olika slag - Den svenska pressen

300 år och Dalregement et 350 är.

O rganisationer och folkrörelser håller gär-

na till på Skansen t ex Fr ivilliga försvaret,

G od tem plarna, U rlandssvenskar och LO ,

som för övrigt helt päpassligt h arett l o djur i sin

stäm pel. O verh uvudta get tycks o rgani satio-

ner, fö renin gar och and ra samfu nd , me d för-
tjusni ng fira sina ' dagar" och jubi leer pa just

Skansen.

Även f latelin haller gärn a till här. Sto ck-

ho lms Spä rv ägars frimärkskl ubb tira de Spar-

vägens dag på Skansen 1969 och fanns där

igen vid sitt 25-årsjubileum . D er är kanske

något arr upprepa nu när det änyo går en

spårväg ur rill D jurgården.

T ill akti viteterna hör också rearer for srora

och små. Vi har i sam lingen med ett vk or t ,

Det är kanske på
Skansen som vi
idag kan finna
brevbärare med
postväska. Här
i en gångtävling
från 1954.

STOCKHOLM
SKANSEN
12.8.1973
LO 75ÄR :i

' »,-

(ovan t. v.) 1967 gick den sista spårvagnen till
Skansen men 199 1 kom spårvagnen tillbaka
igen till 100-arsj ubileet!

(ovan t.h.) Lodjuret, som här symboliserar LO
vid deras 75-årsj ubileum, finns fortfarande i ett
hägn på Skansen.

som visar en scen från Skansens frilufrsrearer

19 15 m ed Joh n Bauers sagospel "Prinsessan ,

Mars och Stort roller". På kon ers baksida fin ns

err b revmärke från sam ma pjäs me d typis k

Bauersk sagostäm ning.

D er hade troligen gått arr famycket mera

under denna rubrik, men vi har som redan

nämn ts en princip m ed värt arb ete och det är

att in re köpa nyt t mate ri al. D er som finns med

i sam lingen är kom mer ur med lem m arnas

egna göm m or. U ndant ag är naturl igtvis m in-

nespoststämpl ar som bl ivit aktuella under ar-

betets gång.

När Dalsland
kommer till Skansen
finns tj uren med
i stämpeln glatt
mumsande på
landskapsblomman
förgätmigej. Tj uren
finns i Dalslands
landskapsvapen.

De svenska landskapen på Skansen var

föremål för en hel del d iskussion innan d ispo-

sitionen var klar. Frågan var hur långt uran for

Skansen vi kunde gå. D er finns frimärken från

olika landskap, som visar det typiska med just

det landskapet , utan att det mot i vet äterfi nns

på Skansen . D är finns de olika landskapen

mest represent era de geno m byggnader och de

finns oft ast pä  vykor t .

Resultate t är en b land ning. Vi har valt

vykort över o lika byggnader, i några fall finns

det frimä rken men ocksä m innespoststä mp lar

från olika begiven heter t ex D al slandsvecka ,

Sml and sdagar eller Värm land på Skansen .

D alarna finns narurligrvis med , den första

byggnad so m kom rill Skansen var ju M ora-

s ugan o ch den finns i stämp el pa 50-är s dagen

194 1. M orastugan finn s också i en mycket

liren upplaga på Frimärkssam larens med-

lems ko rt , men här behövs forsroringsglas for

att alls se mo tivet .

D er finns även några frim ärken och det

mest känd a är väl det som har H äsjöstapeln
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(ovan t.v.) Linnean, som fick namn efter Carl
von Linne, är Smålands landskapsblomma.
Stämpel från Smålandsdagarna på Skansen
1967.
(ovan t.h.) Här är Värmland inte bara på
Skansen utan det fyller upp halva j ordklotet.
Stämpelfrån 1974.

På brevmärket,
som såldes
för att få en
Värmlandsgård
till Skansen, syns
också Värmlands
landskaps vapen.

Ekshäradsgården kom till Skansen 1954.

från Jämtland som motiv. En kopia av H åsjö-
stapeln sattes upp 1892 och frimärket kom
1941 i ll Skansens 50-ärsjubile um.

M en även Skåne finns på frimärke med
Skansenankn yni ng, näm ligen N ils H olgers-
son-märker frän 1971, men det har vi valt att
placera bland Djuren på Skansen med ranke

på örnen G orgo. D äremot finns N ils H olgers-

6Ki o ,
@'hos"

4±2%4 a%.g
Ri o%

(ovan t. v.) Skåne på Skansen symboliseras av
en gås, Nils Holgersson och en korsvirk es-
länga i denna stämpel från maj 1977.
(ovan t.h.) I minnespoststämpeln "Ostergöt-
land på Skansen" från 1976 finns naturligtvis
blåklinten bland sädesax.

S KA N S E N
A R T U I{ H A Z E U U S 'S K A PE L S E

ÄRVÄRT NATIONALMONUMENT
ockmdste ses av vaje sen sk

Artur Hazelius
skapelse
Skansen

1 illustreras
på detta
brevmärke
med fatburen
från Björkviks
herrgård i
Östergötland.

son i en stämpel frän 1977, där frimärket

påpassligt visar en byggnad från Ystad . D en
gamla skånska gården fränRavlund a brann
1972 men finns här bevarad på ett vykort,

SKANSEN
139 / - 5-

1 1» ( I1 E[+1
i#

Herr Holge Berenfe,dt,
Frtdhe sa tan 29 A ,
S T O C K H O L •

Två tidiga byggnader
på Skansen
-  Morastugan kom
redan 189 1 och
Håsj östapeln från
Jämtland sattes upp
1892. Båda samsas
på förstadagsbrevet
från 194 1 när
Skansen fyllde 50 år.
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liksom den nyare gården som kom mer från

H ögs socken i västra Skåne.

M inn espoststämplarn a frän de olika land-

skapsevenem ang en visar förutom landskaps-

blom man, t ex landskapsdju ret eller något

annat som är karaktäristiskt för just den lands-

ändan . Som ö stgöte finn er jag det att raktivt att

bläklinten äterfinn s i en stäm pel, me n det är

också tillfredsställande att fatburen från

Björkviks herrgård i Ö stergötland uppfördes i

kop ia på Skansen redan 1893 , och sedan också

finns som moti v pa et t brevm ärke.

Ö land rep resent eras av häftesomslaget till
"Ö ländsk väderkvarn" frän 197 1, s0m visar

en rim ing rill den öländska stolpkvarn från

T orslunda som nu finns på Skansen. M innes-

poststäm peln inn e häller också en kvarn och

dessutom ölandstok och näktergal förutom en

karra över ön .

När Öland har sin
Skansendag fyller
man stämpeln med
landskapsblomman

Tid: 12- 15 maj och landskapsfågeln
samt dessutom med en kvarn och hela
kartan. Minnespoststämpel från 1989.

Djuren på Skansen m m

Efter många och långa d iskussioner enade vi

oss att endast ha m ed de svenska djur som

finns i inhägnader på Skansen . Apor, reptiler

och pingviner finn s därför in te me d . M en det

gör elefan ten Lunk entu ss fast enbart på ett

vykort .

I
Två frimärken  -  grasäl och varg - ur automat-
häftet "Skydda dj uren" från 1973. Båda
förlagorna är fotograferade på Skansen.

H är har frimärken fatt visa vad som finns,

men även vykort. D e djur som finns pä Skan -

sen är rill en del verkligen något vi m åste värna

om . Utanför djurparkerna lever de i dag i en

hotad m iljö, något som uppmärksam mats på

frimärken vid upp repade tillfällen .

Vissa av djur motiven på de frimärken , som

vi valt att ta med i samlingen , har häm tats från

Skansens djur , t ex vargen och gråsälen ur

häfiet "Skyd da djuren " frän 1973.

Frimärket med älgen kom ur 1967 i ett

h äfte med text om att skydda djuren . På

baksidan av det häftet fanns en teckn ing av ett

rådjur , och denna teckn ing användes senare

som förlaga i ll rädjursfrimär k et 1972.

H äftesomsl aget till "Skydda djuren"1973,

pryddes av en järv och järven finns också på ett

frimärke i häfiet "Djur i hota d mi ljö" , som

Älgen hör till de
djur som man
kan besöka året
om på Skansen.
Frimärket med
älghuvud kom

-- - - - - - - --  ut 1967.

Björnen går däremot
i ide, men det är
desto roligare att titta
på bj örnungarna när
de på våren kommer
ur idet. Denna bj örn
är dock fotograferad
i det fria och blev

atttttttttttital frimärke 1978.

15
J
I

:

gavs ut 1989 . Björnen kom på frimärke 1978.

Alla dessa djur finns i hägnader på Skansen .

An d ra frimärken, som vi använt oss av,

kom mer fränLilj eforshäfter 1968, t ex hare,

räv och kungsörn. Räven finns nu på Skansen

i inhägnad m edan haren är en m era tillfäll ig

gäst . Rovfä glarn a som tid igare fanns i burar, är

n umera rill stö rsta delen frisläppta. M en vi har

ändä tagit med havsörnen, som finns i tvä
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instängda men som gärna bosätter sig på
Skansen ändå, som rill exem pel vära smäfäg-
lar. D e finns så trevligt återgivna i häftet
"Svenska fåglar" frän 1970 och som julpost
1984 . Till dessa gäster hör också knölsvanen,
på frimärke frän 1942.

Sist bland djuren fastän kanske det vikti-

gaste är ekorren, som är själva symbolen för

B
$ smrt :

: C :,_.,  0I
« :es..--]

Ju/post 1984 med några av våra mindre
vanliga fåglar; stenknäck, sidensvans, större
hackspett och nötväcka. Men man kan säkert
möta dem på Skansen, samtliga finns runt
omkring ute på Dj urgården.

olika versioner på frimärken 1973 och 1988.
Berguven som fortfarande finns på Skansen,
finns också som motiv på 30-kronorsmärker

frän 1989, där förstadagsstämpel n ocksä visar
en berguv. Dessutom fanns berguven på post-
brev redan 1975- 76.

T ill slut tog vi även med de djur som inte är

Skansen. H är finns han på en frankostämpel
alldeles bortsett frän arr ekorren pryder varje
blad vi monterar.

Övriga byggnader och vyer
på Skansen
U nder denna rubrik finns en del vykort och
annat som inte riktigt passat in under övriga

rubriker, men som vi gärna ville ha me d, t ex
utsikt frän Skansen men ocksä utsikt mot
Skansen på err brevkort från 1930 (N ordiska
museet 50 är).

Posten på Skansen
Som avslutning pä saml ingen komm er Posten
på Skansen, där det finns både vykort och

HO RST ADAGSKORT

Iran invigningen av
Posthue t paSkane n 16.6.63

När Posthuset från
Virserum invigdes
1963 gavs ett kort
ut med en teckning
av Posthuset och
en stämpel med
diligensen mellan
Skansen och Post-
museum. Oskars-
frimärket är stämplat
Virserum 190 1 (?) .
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stämplar av olika slag. En liren lustighet är ett
frimärke (O skar) stämplar i Virserum i början
av 1900 (190 1?) medan Skansens posthu s
fortfarande stod kvar och var i bruk i det
smäländska Virserum. Posthuset tlytta des rill

Skansen 1962- 63.
H är finns yt terligare bevis för att Skansen är

att raktivt för frimärks amlare och frimä rksut-
givare. Vi har hittat en d iligenstur mellan
Skansen och Postmuseum och en tur med
"Kuglepost" i juli 1936 frän Göteborg rill
Stockholm och Skansen.

Vår Skansensamling kommer inre att bli

fullständ ig förrän vi i llfö rt 199 1 ärs rabatt fri-
märken, som ges ur i maj och som har Skansen
som tema. Exakt var i sam lingen de kommer

att fogas in är när detta skrives inte heir klan ,
men vi vet hur de kommer att se ut. D er blir
kanske de som bildar en effektfull avslutning
på vår samling "Skansen 100 4r".

Jag sa inledningsvis att Skansen finns i våra
hjärta n och jag tycker att den saml ing vi
arbetade fram är ett bra belägg för detta. D er

Svenska flaggans dag. Maxikort 199 1.

.
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'199 1 års rabattfrimärken är konstverk i minia-
tyr av Acke Oldenburg. Här finns Seglora
kyrka, den populära bröl/opskyrkan, och här
finns också ett brudpar i dräkter från Värend.
Aktiviteterna speglas av Svenska flaggans
dag och även dj uren finns med på ett hörn.

Barn äter sockervadd. Seglora kyrka.
Maximikort 1991.
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som hände med oss som diskuterade och
monterade var nog också detta att vi fick en ny
syn på Skansen . D er har varit roligt att nu gå
d it och lera motiv, både sådana som vi sett på
frimärken, vykort, stäm plar ere och sådana

som vi rycker borde vara mot iv för et t frimär-
ke. D en kunskap som vi fätt geno m arbetet
har dessutom gjort oss rill ännu bättre cicero-
ner nästa gång vi har gäster med oss i l l Skan-
sen. För visst kommer vi att återvända d it, inre

bara genom vår Skansen-sam ling.

S KA N S EN

1o
Skansens brevmärke till 100-arsjubil eet
med det återinvigda Bredablick i ettan.
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