
Verksamheten i Postmuseum under
1991

Postmuseinämnden
Ledamöter un der 199 1 har varit: C hefen for

Posten Frimär ken Si g Ställvik; chefen för
Postm useum Karin Svahn; Bengt H olst, före-

trädare för Postens H uvudkontor; Staffan

Jogmar, företrädare för Postens Regionkon-

tor; Bengt N yström , utsedd av Riksantikv a-

rien ; U no Jansson , represent ant for personal-

organ isationerna inom Posten ; Börje W all-

berg, represent ant för Postm usei Vänner;

H arry Brynielsson , repre sentant for frimärks-

sam larna samt Peter Einarsso n, represent ant

för Sveriges Frimärksungdom .

Postm useinämnden höll under året fyra sam-

manträden . M an följde noga m useets verk-

sam het samt tog del av och hade synpunkter

på planeringen f6r 1992- 1994.

N ämnden h ar informerats om projektd irekti -

ven för en utred ning vars syfte är art ge förslag

till t re olika ambitionsnivåer och dessas konse-

kvenser för Postm useums verks amhet . U tred-

n ingen skall lämna förslag till beslutsunderlag

foreutgängen av februari 1992.

Allmänt
Postm useums verks amhet p räglades under

199 1 i hög grad av planering och byggnation

av basutställni ngen i bortenväni ngen .

Utställn ingen invigdes den 29 novemb er av

Postens vice generald irektör Börge Ö srerhol m .

Samti d igt fick utställning en ett nyt t namn

"Brevet - en resa genom sekler".

D er är den senare delen av utställningen som

helt och hället byggts om. Brevet , människan

och transporterna står i cent rum . M an m öts

först av en scen frän poststat ionen i Bygdeå i

Västerb otten vid m itten av 1880-ralet. I den

berättas om Augusta Bruh n som arbetade i

Postverket i47 är - uta n en enda dags led ighet.

Johan Rehn var lan tbrevbärare på linjen Väs-

terhi s ke - Ytte rrödä i Västerb ort en . I utstäl]-

n ingen ser vi i en m odell hur han stretar

uppför en backe. Året är 1892.

N ästa inblick görs 192 1. Stadsb revbärare

G ustav H örberg visar sig i sin fina uniform

med blänkande kn appar. H an delar u t post i

Vasastan i Stockholm .

En modell av en Junkers F 13 som just landat

pä vattnet illustre rar posttl yget under 1920-

talet.

Om Brevet, människan och transporterna
handlar basutställningen "B revet  -  en resa
genom sekler". Leif Timmer/id kör truck på
Borlänge postterminal. Foto: Sven Tideman.
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Brevets och fältpostens berydelse för art upp-
rätthälla kontakten med nära och kära under
krigsåren är temat i nästa scen. Man kan läsa
breven mellan Gustaf Jansson, som är inkal-
lad i övre N orrland 1944, och hustrun Ayve.

Vilka konsekvenser postnummerreformen,
som genomfördes narren rill den 12 maj
1968, hade för postanställda och kund er färvi
veta i nästa avsnitt.

Karl-Erik N ilsson var lantbrevbärare i Arvika
på 1970-taler. I berättelsen om honom ges
information om den sociala service som Pos-
ten erbjuder.

T ill slur presente ras 1980-talets posthistoria.
Vi far se vad familjen Hansson fick for post
under är 1986. Postterm inalernas industriella
hantering av dagens enorma postmängder
illustreras. N ågra anställda pä postterm inalen
i Borlänge har ställe upp for fotografering och
berättar om sig själva.

Organisation och personal
Postmuseum bestär, under museichefen Ka-
rin Svahn, av fyra enheter; föremälsenheten,
informations- och utställningsenheten, bib-
lioteket samt allmänna enheten.

F r emälsenheten, med OlleSynnerholm som
chef, svarar för musei-och rekvisitasamlingar-
na, fotoverksamheten samt basutställningar-
na. Informations- och utställningsenheten,
med Vesela Srridsberg som chef, svarar for
extern info rmation , marknadsföring, till fälli-
ga utställningar samt program- och visnings-
verksamhet. Bibli otekets verksamhet leds av
Erik Hamberg. Allmännaenheren, med Carl-
Gustaf Kleinsom chef, svarar för admin istra-
tiva ärenden, försäljningsverks amhet, butik
och driften av posdmser på Skansen, säkerhet
och lokalfrågor samt intern information.

Museisamlingarna
Allmänt
I samband med ombyggnaden av basutställ-
ningen "Brevet - en resa genom sekler" ge-

nomfördes insamlingar av föremål och doku-
ment . Efterforskn ingar och dokumentation
tillförde museet värdefull kunskap inom de
ämnen som tillkommit i utställningen; stads-
brevbäring, posttl yg, postnummer r e formen,
social service med lantb revbäring samt post-
terminalverksamhet.

En enkät om brevlådor från Kanadas postmu-
seum föranledde genomgång och dokumen-
tation av museets samlingar.

Genom upprop i pressen efterlystes korre s-
pondenser från beredskapstiden på 1940-
taler. Bland många svar urvaldes en brevväx-
ling mellan makarna Ayve och Gustaf Jansson
att ställas ut.

När Postmuseum sökte beredskapsbrev
inkom även foton. Inkallade Rudolf Lars-
son från Sundsvall och Ake Björkqvist från
Jönköping vid fältpostbil.

Fotografisk dokumentation och intervjuer
genomfö rdes pä Postgirot och pä en postter-
minal den 14 maj. Samma dag uppmanades
postanställda att skriva dagbok. 280 personer
hörsammade uppropet. Dessa ger tillsam-
mans en bild av vär postala vardag.

Samlingarna har utökats med 39 620 objekt,
varav 38 660 frimärken, provtryck o d.

Icke utställda samlingar studerades av forskare
och int resserade vid 123 ill fällen.
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Föremälssamlingarna
Värdätgärder utfö rdes pä utsäl lda foremäl.
En släde och en kalesch överlämnades till
Kulturarvet i Falun för värd. Arbetet med
omregistrering och komplettering av bristan-
de dokumentation samt nyregistrering i data-
basen POST fortsätter. Databasen utökades
under året med 1 520 registreringar av före-
mål. T otalt har 4 927 föremål registrerats. I
den för året nytillkomna databasen FOT O
registrera des 2 470 negativ.

Frimärken och förlagor
Svenska huvudsamlingen, moderna utgåvor,
monterades t o m utgåvan Ryttar-VM som
gavs ut den 15 maj 1990. 43 nya albumblad
tillfördes samlingen och finns nu utställda.

Utlåningsamlingarna av svenska frimärken
och häften med svensk respektive engelsk text
kompletterades med 243 albumb l ad.

Följande temassamlingar för utlån samman-
ställdes under äret:

Katter på frimärken
Djur och natur i Sverige
Our most popular
Swedish stamps

37 albumblad
51 albumbl ad

36 albumblad

Den svenska specialhäftessamlingen har
kompletterats med 160 blad. Estlands lands-
samling har uppdaterats med 16 blad.

Förlagor till svenska frimärken ugi vna 1990
beskrevs och fotograferades.

Dokument- och fotosamlingarna
540 originalbi l der reprofotograferades. 266
fotografier samt 1 535 färgdia levererades för
externt bruk.

846 svar/ vita fotografier monte rades pa ar-
kivbeständig kartong och försågs med bild-
texter.

Gåvor från Postmusei vänner
Brev till Schweiz, via Tyskland, frankerat med
ringyp 30+3 öre, an dning 14. O mslaget
stämplar PKXP nr 1 ned, 13 november 1874.

Förfilatelistiskt brevomslag (renoverat) för-
sett med B-sämp el, typ 6 frän Stockholm
1697. Adressat: baron Jegerskjöldt.

Förfilatel istiskt brev med en radsstäm pel
"Stockholm" , typ 7från 1773, sänt till M eck-
lenburg. Försett med papperssigill från Stock-
holms stad.

Kuvert frankerat med 12 öre vapentyp, ultra -
maringrä, med säregen adressangivelse pä Da-
larö. Stämplat i Stockholm den 4 juli 1862.

Brev ill Westerby frankerat med ringyp 6
öre brunaktigt mörklila, stämp lat Stjernvik
19 juli 1872.

3 och 30 öre ringtyp
på brevomslag som

sänts via Tyskland till
Schweiz. Få brev är

kända med detta porto
som gällde under

perioden 18 73 18 75
för brev till Schweiz

som transiterades
genom Tyskland.

- -
l g ;
ge e '«lI! e -

i »

·.. %27
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B-stämplat brevomslag
som använts från
Stockholm till Örebro.
Stämpeln, typ B6 var i
bruk under perioden
20 november 1696 -
1 september 1696.

ST
7 - ,
+ j

Brevomslag med
enradsstämpel typ 5
avsänt från Stock-
holm till Meckleen-
burg. Stämpeltypen
var i bruk under
perioden 1770- 1775.

KA ,

f  • r \
I

Brevomslag med
detalj erad adress-
angivelse: "Bor nära
telegrafhuset på
backen ti/ höger från
ångbåtshamnen.
Man går föbi prest-
huset till s tyrmannen
Blombergs hus.
(Brefbäraren äger
att bekomma en
brefskilling om
brevet utlemnas före
kl 4 i eftermiddag
den 4 j uli)".
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Brevomslag frankerat
med 6 öre ringtyp,
tandning 14 i den

sällsynta a-nyansen.

Svenska filatelistiska objekt

Gåvor

Försändelse, stämplad i Stockholm den 8
oktober 1906, franke rad med 4 x 5 öre Os-
kar. Brevet skrivet på en manschett av en
stamanställd vid Svea Livgarde.

Inköp

O frankerat brev, sänt från Sundsvall dagen
efter den stora branden i staden. Försett med
notering "fr Sundsvall 26/6 88" samt post-
mästare Zachrissons signatur som bekräftar
att porto erlagts. Brevet adresserat till Stock-
holm.

Ostämplade frimärken av Ringtyp tandning
14:

4 öre, grå,

12 6re grönaktigt bla,gulaktigt papper ,
12 öre grönaktigt blå, vanligt papper,
12 6re högblä, gulaktigr papper
12 öre matt blå,
12 öre blekblå,
30 6re mörkt rödaktigt bru n, gulaktigt
papper,
30 öre orangeaktigt brun, suddigt tryck,
rekonstruerat par 30 öre rödaktigt brun.

3 öre, stämplat i Strängnäs den 5 november
1873.

4 öre, grå, stämplat i Jäderön den 3 april 1880.

5 6re, ljust bläaktig grön, stämplat i Linkö-
ping den 15 september 1873.

5 öre, blågrön, stämplat i Strömstad den 20
augusti 1874.

5 öre, mörkt bläaktigt grön, stämplat i Vaster-
ås den 3 1 december 1874.

6 öre, olivgrå, stämplat i Skl fvened den 26
februari 1877.

50 öre, karmin, stämplat i Köping den 22
april 1875.

50 6re, mattk armin, stämplat i Gullspäng den
11 december 1876.

Assurerat brev till Aalborg, Danmark, stämp-
lat i Ystad den 29 febru ari 1892 . Frankerat
med 2 x 50 re och 1 x 6 öre ringtyp med
posthorn samt 3 x 30 öre och 11 x 20 öre
O skar II.

Utländska filatelistiska objekt

Gåvor

Förstadagsbrev från Tallin, Estland. Brevet
frankerat med Estlands första legala frimärken
sedan självständighetsförklaringen, i valörer-
na 0.05, 0. 10, 0.15, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90,
1.00 samt 2.00. De två sistnämnda graverade
av Vello Kallas och tryckta av Posten Frimär-
ken i Kista.

Datumfyrbl ock, 8 st från Estland, ur det nya
Estlands första frimärksserie. Blocken signe-
rade av V ello Kallas.
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Posthistoriska föremål
Gåvor
Mössemblem frän 1890-al et.

Frimärksalbum frånsekelskiftet.

Stämplar och sigill från fält-och marinpost.

O f cersränsel modell/ 1898 använd i fältpos-
ten.

U niformsjacka modell/ 1939 for fältpostmäs-
tare.

Arbets- och skyddskläder, 1990-al , fränTom-
tebodaterminalen.

Käpp, troligen använd for utskick av affischer
och cirkulär, frånUtrikes- och forfatm ingsby-
rån i Stockholm.

Föremål frånfa!tpostkomoren på Cypern och
i Mellersta Ö stern.

Inköp

Frimärksalbum frän 1865, ägt av kvinnlig
samlare.

U niformsmössa, modell/ 19 13, använd av
posttjänstemän i högre grad.

Frankostämplingsmaskin, 1950-tal.

T avla (akvarell och gouache) kallad "Rymd-
korrespondens", mälad på ett i Paris stämplat
kuvert. Bokstäver i mönstret. Målad 1973 av
Gudrun O rrghen-Lundgren.

T avla (akvarell och gouache) kallad "Breve",
målad på ett i Paris stämplat kuvert. Abstrakt
mönster. Konstnär: Gudrun O rrghen-Lund-
gren.

Lito grafi nr 33, "So la stad", ur sviten "Fred-
mans epistlar" av Peter Dahl.

Fotografier och dokument
Gåvor

Brevbok från Filipstads "Postcontoir" med
Stöpsjön och Fogdhyttan, använd mellan
186 1--187 1.
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Dokumentation över posten i Indal frän1875
rill nutid.

Ritningar, 3 st, för förändring av Postmuse-
ums fasad är 19 13 samt kopior av ritn ingsför-
teckning för Postmuseihuset.

Vykort, 2 st rill minne av de bäda Zeppeline x-
pedirionerna rill nordpolen med "Norge" 1926
och "Italia" 1928. Motivet visar en förtöj-
ningsmast i Vadsö, Norge samt två minnes-
plattor.

Pärm inneh ällande dokumenta tion om kupe-
mästaren Allan L Bloms tjänstgöring i Post-
verket 1932--1979.

Ti dning. "Ti dskrif for Posgiro " ett special-
nummerurgivet 1932 med anledning av flytt-
ningen till det nya postgirohuset i kvarteret
Blåmannen i Stockholm.

M ilitärbrevkort stämplat Gryt 194 1. Pä brev-
kortet avslöjas att fältpostnumrer 9042B läg i
Gryr, där marinen hade sjöfartskontr oll.

Korrespondens mellan officeren Alf Yngve
och Greta Blomberg, sedermera gift med Alf
Breven, som är frånären 1939--45, sitter i två
pärmar med tillhörande foton.

Beredskapsbrev, 2 1 st, sända till Sigvard H å-
kansson fråndennes mor, syster och vänner.

Fältpostbrevkort, 9 st, från Finland, tryckta
under andra världskriget. Fem av korten är
postbehandlade och stämplade med fältpost-
och censurstämpel.

BeredskapsbrevfrånAvesta 194 1. Brevet inne-
håller en ögonvittnesskildring av den stora
sprängolyckan i Krylbo.

Beredskaps brev, 10 st, frånfurir H olger Åberg
till Ingrid Aberg, Hägersten. Samtliga är post-
behandlade i januari 1943.

H andlingar, såsom "Avtal om lantpoststa-
tion ", kursiny g, prolog till N O R-utdelning
och tidningsurklipp rörande poststationsfö -



reståndarinnan Märta Andersson i Kyrke -
sund.

Ettantalansällni ngsbevis för C R Johansson
från 19 15 och framåt samt pensionshandJing-
ar, ansökan som aspirant, betygsavskrift, med-
lemskort i Postpersonalens samköpsförening
m m.

Anteckn ingsbok om frimärksköp hos affärs-
mannen Elias Jansson från ären 1919- 3 1.

Aldre avtalshandlingar mellan Posten och
Svenska Amerikalinien, Statens Järnvägar,
Aerotransport, SAS, samt diverse ängbäts-
kontrakt för posturafik.

De uppräknade gåvorna utgör endast ett urval
av vad Posrmuseum erhållit under året.

Publik verksamhet

Post museum var under året öppet för besöka-
re tisdagar- lördagar 11- 15, onsdagar 11- 20
och söndagar 11- 16.

M useer hade 84 907 bes6k (1990: 84 879).

Stora tillfä lliga utställningar

Pärlor för alla
- 27 januari

Vackert med papper

15 februari - 5 maj

Utställningen berättade om papperets histo-
ria med hjälp av pappersmakaren, konstnären
och författaren Bo Rudins egen utställning
Klara Papper. I utställningen visades också det
tidigaste frimärkspapper e t, handgjort pä T um-
ba Pappersbruk för över 130 är sedan. Alla
sorters frimärkspapper visades samt hur da-
gens papper görs på Klippans Bruk. En del av
utställningen berättade om hur man kan ta
hand om sina papper så att de förblir vackra
även i framtiden. Många papperskonstverk
ställdes ut, de flesta av handgjort papper.

Utställningen invigdes av professorn i grafisk
konst N ils G Stenqvist.

Ka rtor

24 maj - l september

Utställningen hade som röd träd Stig Görans-
sons prisbelönta frimärkssamling "Ancient
maps and globes". H är visades många fina
atlaser, jordglober och märkliga instrument
lånade från Krigsarkivet, Kungliga Bibl iote-
ket, Uppsala universitetsbibliotek, T ekniska
museet, Sjöhistoriska museet, Svenska bygg-
mästareföreningen samt Lantmäteriet i Gäv-
le. En av de vackraste kartorna var C H iller-
ströms Göteborgskarta frän 1772 som pryder
omslaget rill frimärkshäftet Svenska Kartor
(utgiverden 30 januari 199 1). l ettrumkunde
man följa den postala kartan frän 1700-taler
och fram rill idag. H ur kartografer arbetade
förr och hur de arbetar nu berättades det också
om.

Utställning en invigdes av professor Ulla Eh-
rensvärd frän krigsarkivets kart- och plansch-
avdelning.

M istergravören Czeslaw Slania
18 oktober - 8 mars 1992

I utställningen visades olika delar av den 70-
årige mästergravörens omfattande verksam-
het. Besökaren mötte inte bara frimärkenas
Slania utan även sedelgravören, tecknaren,
formgivaren och upptägsmakaren Czeslaw
Slania. Alla hans över 800 frimärken fanns
med och dessutom Lothar H einrichs fantas-
tiska Slaniasamling.

Greve Lennart Bernadottes makrofotografier
av Slanias gravyrplattor och frimärken var
ocksä utställda. En mängd konstfö remäl som
varit förlagor rill Slanias gravyrer visades i
original, bl a en 1700-al s kaffekanna i silver
inlånad frän Röhsska Konstslöjdsmuseet i
Göteborg. Kannan är förlaga rill ett frimärke
i blocket Rokoko frän 1979.
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Stockholmskartan
från 1715
intresserade besökare.
Foto: Ove Kaneberg.

Postens generaldirektör Ulf Dahls ten utnämn-
de mästergravören Czeslaw Stania till heders-
postiljon vid invigningen av utställningen den
18 okto ber 199 1, bara några dagar före gravö-
rens 70-arsdag. Foto: Ove Kaneberg.

Utställningen invigdes av Postens generaldi-
rektör UIf Dahlsten i närvaro av greveparet
Sonja och Lennart Bernadotte samt Czeslaw
Slania.

Små tillfä lliga utställningar

Postkontorens olika ansikten
- 14 april

Barnens kuvert
- 5 maj

Barnböckernasvärld

23 januari - 26 maj

132

Det mest populära programinslaget 199 1 var
när Czeslaw Stania och greve Lennart Berna-
dotte signerade Slaniaboken  m m  under en
helg i oktober. Här ses de posera på invig-
ningsdagen. Foto: Ove Kaneberg.

Barnboken i Sverige tirade 400 år 199 1. Post-
museum firade detta med en utställningav tvä
fina privata samlingar. Vesta Björner visade
sin frimärkssamling men också barnböcker,
figurer från barnböckernas värld och andra
föremål. Björn Sylwan ställde ut sin samling
med "De odödliga ungdomsböckerna" som
gavs ut av Bonniers förlag under ären 1937--
1968.



Skansen 100 år
5 juni - 8 januari 1992

Postmuseum firade Skansens jubileum i sam-
arbere med SM K Stockholms M otivsamlar-
Klubb och Skansen. En helt ny motivsamling
av frimärken om Skansen visades. Konstnä-
ren Acke O ldenburgs skisser och förlagor till
199 1 ärs rabattfrimä rken ställdes ut. Bes6kar-
na fick också se många fina bilder och vykort
från N ordiska M useet, Skansen och privata
samlare.

Barns brev till Klasse
12 juni 6 januari 1992

T ill barnprogrammet Klasses frukostkl ubb i
TV 2 kom det under vintersäsongen 1990/9 1
mängder av brev i form av bilar, blommor,
skor, hus, och mycket, mycket annat. Pro-
gramledaren Klasse Mollberg gav Postmuse-
urn möjlighet att välja ut ett hundratal av de
mest fantasifulla skapelserna.

Basutställningarna
"Brevet - en resa genom sekler" blev det nya
namnet pä den posthi storiska basutställning-
en efter ombyggnaden. De fyra sista rummen
i utställningen byggdes om för att på ett bättre
sätt skildra utvecklingen under 1900-talet.

Som formgivare anlita des Björn Ed, ljussätta-
re var Lars Alm och textförfattare M argareta
Ekarv. Eva Rahmkvist utförde tvä modell-
grupper varav den ena visar en lantbrevbärare
på väg under 1890-talet och den andra skild-
rar lossning av flygpost under 1920-taler. Per
Lindkvist gjorde husen i den förstnämnda
modellen.

Stads brevbäring under 1920-taletskildras med
en vaxdocka utförd av Göran H azelius. Brev-
bäraren i vax bär tidsenlig uniform och har
placerats i en hiss och trappuppgång från
tiden. T ommy och Birgitta Ceder målade
miljöer och montrar. Alla ovannämnda har

Breven till TV-kändisen Klasse Mö/Iberg kun-
de se ut hur som helst. På utställningen visa-
des bara en bråkdel av alla de fantastiska
skapelser som barnen hade skickat och Pos-
ten välvilligt befordrat.

även medverkat i arbetet med den tidigare
delen av basutställningen.

Utöver de nämnda personerna har även ett
f eral andra specialister anlitats, säsom snick-
are, konstsmeder, kulissmakare, planläggare,
elektriker och glasmästare. En stor del av
museets personal har varit mer eller m indre
engagerade i arberet med basutställningen.
Projektgruppen bestod av O lle Synnerholm,
Bo Andersson, Louise Palme och Pia Ö d-
mark.

I utställningen "En brevskrivare pa 1700-
taler" har bokhandlare O lof Knös avlösts av
karolinen JonStälhammar som skrev hem till
sin hustru från Karl XII:s fälttåg.

I basutställningen pä I tr har "J ärnvägar" och
"Små hyss och fel och fadäser" visats under

året.
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Brevbärare Gustav Hörberg delar ut post i
Vasastan. Göran Hazelius' vaxdocka visas i
den nyinvigda delen av basutställning. Foto:
Sven Tideman.

Utställningar inom Sverige

Postm useum deltog under äret i följande ut-
ställningar inom lander:

Kiruna: Klassiska svenska frimärken, Svenska
frimärken 1920- 1970, Vära populäraste fri-
märken .

Stockholm (G rand horell): Olympiamotiv.

O skarsham n (H ore!! Post): D en posrhistoris-
ka utställningen förnyades.

Växjö: Svenskar i världen.

Ö rebro, Ö rph il 9 1: Sverige 1855- 1936,
Sverige 1938- 1990, Våra mest populära fri-
märken.

G agnef: Djur och natur.

H uskvarna: M usilcinsrrumenr på frimärken .

Järfälla: Farliga brev.

Stallarholmen: Jul- och nyärskort.

U meå, Bildm useet: Frimärksförlagor.

Älvsjö: Sagor och legender.
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Stockholm, N orra Larin : Våra mest populära
frimärken.

Utställningar utomlands

Posrmuseum deltog under året i följande in-
ternationella utställningar:

Italien , Filsanda 9 1: A stamp journey th rough
Sweden.

I tali en, Riccione 9 1:A srampjourney th rough
Sweden.

H elsingf ors: H äftessamlarens ABC , A stamp-
journey rh rough Sweden, Våra mest populära
frimärken.

T okyo, Philanipp on 9 1: Th e most popular
swedish stamps.

Reykjavik: Djur och natur i Sverige.

T allinn, Estica 9 1:300 years of swedish postal
h istory.

Program och visningar

Programverksamheten var i allmänhert kn u-
ten till de pägäende tillfälliga utställni ng arna
med bl a föredrag och filmvisningar. T oralt
genom fördes under året 144 program.

N ågra specialarrangemang: Särskilda arran g-
emang i samband med frimärksutgivningar.
Sportlovsextra och påsklovsprogram med bl a

pappersverkstad, N ostippen samt Roligt med
frimärken, arrangerar av Sveriges frimärks-

ungdom, Sfu, Stockholmsdistrikt et. Skatt-
karran, sommartävling 11 juni - 1 september.

Frimärkets Dag i samarbete med Sfu, Stock-
holmsd istrikt et samt Sfb, Svenska frim ärks-

bytesföreningen. Posthistori sk D ag i samar-
bete med SSPD , Sällskapet for Svensk Post-
hisrorisk D okumentation . J ulmarknad för hela
familjen med program, hantverk och försälj-

n ing i samarbete med Sfu, Stockholmsdistri k-
tet . Postorke stern spelade vid flera till fällen pa
museet.

Föredrag arrangerades bl a i anknytning rill de



stora utställningarna. Vackert med papper:

Bo Rudin (H andgiort papper), Kazuyo Kajiji-
ma (Shifu -j apanskt papper sty g), N orio T o-
rimoto (O rigami - japansk pappersvikn ing),
Georg An zelius (Papp ersgöra), Lars H adders
(Vatten märken), Barbara Bunk e (M armore-

ringav papper) . Kartor: Stig Göransson (Gam-
la karto r). M ästergravören Czeslaw Slania:
N ågra föredrag med Slaniasamfundets Lot-
har H einr ich och G eorg Sund . En mycket
uppskattad signering under helgen 19- 20
oktober med Czeslaw Slania och Lennart

Bernadotte.

Un gdomstävlingen N ostippen arran gerades
20 gånger med sammanlagt 350 deltagare.

Följan de föreningar höll regelbundet möten i
museet: Frimärkskl ubben C GT, Föreningen
Frimärksbörsen, Föreningen för Kinafilateli,
S«FF Stockholms Filar elistf örening, StFFu

Stockholm s Filatelistförening ungdomsavdel-
ningen, SM K Stockholms Motiv samlarKlubb,
Sveriges M ilitärpostsällskap samt Sfb Svenska

frimärksbytesföreningen.

Tävlingen Nostippen är en riktig klassiker.
Den startade på 1950-talet och är lika popu-
lär nu som då hos både barn och vuxna. Foto:
Ove Kaneberg.

Sfu Stockholmsdistriktet arrangerade Roligt
med frimärken vid 38 illfällen inkl usive sport-

lov och påsklov. D e var även medarrangörer i
Julmarknaden . Sfu:s olika klubbar presente -

rade sin verksamhet och anordnade en lopp-
marknad under rvå dagar samt en frimärks by-
tardag. Czeslaw SlaniaSamfundet firade sitt

10-ärsjub ileum un der helgen 23- 24 novem-
ber i anslutning till Slania-utställ ningen.

T otalt genomfördes 110 visn ingar för inalles
1 789 personer. Av dessa var 19 visningar för
288 personer förlagda till kvällar, lördagar

eller söndagar.

Marknadsföring av museet
Inform ation om utställnin gar, m useet och
programverksamheten skickades regelbundet
ut till olika massmedia. Förhandsvisn ingar

anordnades vid utställningarnas öppnande.

Regelbunden annonsering skedde varje vecka

i D agens N yheter och Svenska D agbladet
under rubriken M useer. Annonser infördes
även i fackpress och lokaltidn ingar samt i

turisttidn ingar.

Affischer, vernissagekort och/eller program-
blad framställdes för alla utställningar och

skickades till urvalda målgrupper som t ex
bibliotek, museer, postkon tor, hotel l, fri-
märksklubb ar, frimärkshandlare, skolor och

studieförbund, kulturinst i tutione r och fören -

mngar.

T ill Kartor och M ästergravören Czeslaw Sla-
nia trycktes stora affischer (70 x 100) som
anslogs bl a pä T -ban ans kulturaftischplatser

samt på andra affischplatser över hela Sror-

stockholm.

Programbladet N ytt på Postmuseum gavs ut

med fem nummer i en upplaga på 12 000
exemplar. D et skickades ut till urvalda mål-
grupper (se ovan) samt delades ut i museet.

En ny katalog till basutställning arna om fri-
märken, Frimärkets H istoria, producerades.
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T exten skrevs av Robert Mattson. Katalogen
översattes och trycktes även på engelska.

Biblioteket

Biblioteket var öppet för allmänheten tisda-
gar- fredagar mellan kl 11.00 och 15.00, samt
under onsdagar kvällsöppet till kl 20.00 (dock
ej under juni- augusti).

An talet nyförvärv av böcker och kataloger
uppgick i ll 524, varav 137 gävor frän enskil-
da och institutioner. An talet tidskrift er som
biblioteket prenumererat på eller mottagit
utan kostnad var 169. Vidare erhölls 23 1
aukcionskacaloger genom köp eller gåvor.

I databasen BO O K registrerades 3 2 12 doku-
ment . Databasen omfattar säväl monografier
som indexerade tidskriftsartiklar. T oralt fanns
18 545 dokum ent införda i BO O K vid årets
slut.

Biblioteket hade under året 2 863 besök same
2 079 udän över disk eller per post. En nyför-
värvslista över den litteratur som förvärvades
under 1990 framställdes. Vidare framställdes
en broschyr över biblioteket som distribuera-
des till bl a bibliotek och andra int resserade i
landet.

En uppsortering och systematisering av den
poscala litteratur som överförts från tidigare
Kungliga Generalposcsryrelsens bibliotek in-
leddes.

Biblioteket medverkade i ett kulturellt arran g-
emang lett av Stockholms Stadsbibliote k och
kampanjen "Läsa f r livet". Det resulterade i
att "världens längsta bokbord" anordnades
längs D rottninggatan i Stockholm den l sep-
tember 199 1.

I samband med att den "Poschiscoriska da-
gen" arrangerades tillsammans med Sällska-
pet for Svensk Posthis torisk Dokum entation
(SSPD) den 16 november såldes en del av
bibl iorekets dubbletter.

Museibutiken
I museets bucik såldes frimärken, vykort, litte -
ratur, samlartillbeh ör och souvenirer samt
cogs emot vanliga och rekommenderade brev.

Den 15 maj gavs Poscmuseums samlarfolder
nr 2 ut i begränsad upplaga. Den visar i äkta
successivtryck framställningen av 199 1 ärs
Europafrimärke n "Rymden". Foldern inne-
håller även en text om europeiska rymdpro-
jekt.

Poschuset på Skansen var under 199 1 öppet
alla dagar underciden 15 maj- 3 1 augusti samt
under Skansens julmarknadsdagar, de tre för-
sta söndagarna i advent .

Vid årets sex frimärksutgivningar anordnades
speciella arrangemang i museet. Under Fri-
märkets dag den 5 oktober deltog museet med
ett särskilt försäljningsständ i köpcent ret Gal-
lerian i Stockholm.
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Minnespoststämplar använda i Postmuseum 1991

STOCKHOLM
POSTMUSEUM;
CVACKERT t,MED
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Ny ordinarie datumstämpel togs i bruk den 29 november 1991.
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Förteckning över institutioner och privatpersoner

som under 1991

lämnat gåvor till Postmuseum

(Adressort Stockholm om ej annat angives)

Adler Ivan, Lid ingö

Almqvist Rune, Bandhagen
American T opical Association, U SA
Andersson H ans-O lov

Andersson Ingvar, Saltsjö-Boo
Andersson M ärta, Skärhamn
Austria-Philatelist, W ien, Ö sterrike

BV Ug eversmaatschappi j Tirion, JNBaarn,
N ederländerna

Banque du timbre, Luxemburg
Bargholz Percy, Lidingö
Barrington John, D ublin 1, Irland

Bengtsson G ussar, Båstad
Bergman G unvor

Billgren Jan, Lund
Bjorkl un d Si na
Blom Leif, Göteborg
Brant -Lundin M arit, Skärholmen

Brockenh uus von Löwenhielm H ans,
Gänghester

Buremalm N ils, Västerås
Börjesson Lennart, U ddevalla
Carlberg Srure

C ederblad T orsten, Eskilstuna
Cerkaite Jurgita , Kaunas, Litauen
Chr. W inther Sörensen AB,Knäred
Czeslaw Slania Study G roup,

M ilwaukee, U SA

D BZ-Verlag, N assau, T yskland
D ahlsten UIf
D ahlvig G unnar, H elsingborg
D avid Feldman, G eneve, Schweiz
D irectorate G eneral of Poses, T aipei,

T aiwan

E W Larssons Frimärksaffär AB
Eichner-Larsen lb, D anmark

Ejestedt Evert , Västra Frölunda

138

Eklund Elsa
Eklund Kn ut, Bromm a
Ek6f Nil s

Ekström H ubert

Elmå Carin, Kungsängen
FIP, Z urich, Schweiz

Federation Royale des Cercles, Belgien
Forselius S 0 , D anderyd
Roslund Lars, Johanneshov

Frimärksaffären C hrister Karlsson AB,
Uppsala

Föreningen Postfolket

Föreningen Postm usei Vän ner
Föreningen for Kinafilaceli, Vällingby
Förlagshuset N orden AB,M almö

G ibbons Stamp M onthly, Storbritannien
G ustafsson Bertil, H uddinge
G ustafsson M acs, M almö

H edblom Sune, Bollnäs
H emby gdsfil atelis terna

H olmberg H aldo, Västervik
H olmgren Lars

H olm quist Bengt M
Iceland Review, Reykjavik, Island
Insider-Verlag, Riehen, Schweiz

Janson Esbjörn, G öteb org
Johansson H åkan

Johansson Sven-Rune, Järfälla

Jonsson Egon, Johanneshov
Julin G udrun, Älvsjö
Kallas Vello
Karmi Väino, T allinn , Estland
Kelly Gene, D iessenh ofen, Schweiz

Kenn Juri , T allinn , Estland
Kjellströ m M argareta, H ägersten
Kuwano M itsuyo, H ägersten

Laufeld Sven, Uppsala



Liljeström Göran
Lindberg George B
Lithn er Klas, Malmö
Lundmark Bernt , Spänga
Makuch Andrzej, Kista
Morgan Glenn H , Essex, Storbritannien
N achmanson Nils
N ational Postal Museum, London,

Storbritanni en
N erman Anders
N ilsson T ore, Malmö
N obile Gertrude, Rom, Italien
N ordel l  A,  Älvsjö
N orsk Filatelistfo rbund, N orge
N ova Frimärken
O lander Lars
O lrog Frank, Bromma
Pehrsson H ans, Sundbyberg
Persson Birgit, Indal
Pettoruti Alejandro Jose, La Plata,

Argentina
Popov D , Solna
Postfastigheter
Postkon toret Kramfors
Postkontoret Uttran

Postkonto ret i Mariehamn, Åland
Postkonto ret, Borlänge l
Postmuseum Berlin, Berlin, Tyskland
Postmuseum am Stephansplatz, H amburg.

T yskland
Postterminalen T omteboda
Railway Mail Service Library, Alexandria
Rangner Victor
Rasmussen Alice
Riksarkivet
Rosen Karl Erik, Vällingby
Rådström Göran, Ö rebro
SAS Philatelic Club
Scandinavian Collectors Club, Allenton,

USA
Scheps J, Paris, Frankrike
Schwaneberger Verlag M unchen, Tyskl and
Sjöholm Lars-Magnus
Smeds Sten-Anders, Sollentuna
Stockholmia 86

Ström berg Åke, Vallentuna
Sundholm Folke, Linköping
Sundström Karl G
Susanne på Västra Frölunda 9, Göteborg
Svensson Ruth, Färentun a
Sverig es Filatelist- Förbund
Sällskapet for Svensk Posthistorisk

Dokumentation
T acheci Antonin, Prag, Tjeckoslovakien
T emprano Leo, Bogota, Colombia
T engmark Keya, Solna
T he Glass Slipper, Storbritannien
T he Minister of Posts, T elegraphs and

T elephones, Ruial, O man
T hoursie Harald, Linköping
T hulin Dagmar, Haninge
T hörnvall Åke, O skarshamn
Tynelius Ebba, M almö
T öwe Jens, H usum, T yskland
United States Postal Stationary

Society, Redlands, USA
Verlag Elise H elbig, N i.irnberg, T yskland
Vydalo Postovni M uzeum, Prag,

Tjeckoslovakien
W arren Alan, Philadelphia, USA
Webjörn Inge, Bromma
Weiss Freddy, Värmdö
W estman Lennart, Aby
W estman-Reilitz Solveig, Särö
Wi ngstedr Kurt , Lidingö
von Knorring Carl, Danderyd
W ågerman Ingemar, Göteborg
Ylismaa Ilppo, H elsingf ors, Finland
Yngve Greta, Molle
Ytterby Ragnar,Göteborg
Zumstein & Cie, Bern, Schweiz
Åberg Ingrid, Västerås
Ödman N ils-Erik, T äby
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