
Verksamheten i Postmuseum under
1992

Postmuseinämnden
Ledamöter under 1992 har varit: Chefen för
Posten Frimärken Si g Säl lvik; chefen för
Postmuseum Karin Svahn; Bengt Holst, före-
trädare f r Postens Huvudkontor; Staffan
Jogmar, företrädare för Postens Regionkon-
tor; Bengt Nyström, utsedd av Riksantikva-
rien; Uno Jansson, representant för personal-
organisationerna inom Posten; Börje W all-
berg, representant för Postmusei Vänner;
H arry Bryni el sson , representant för frimärks-
samlarna samt Peter Einarsson, representant
för Sveriges Frimärksungdom.

Postmuseinämnden höll under året fyra sam-
mantr äden. Man följde noga museers verk-
samhet samt tog del av och hade synpunkter
på planeringen f6r 1993- 1994.

N ämnden har tagit ställning till utredningen
om olika ambitionsnivåer för Posrmuseums
verksamhet och förordat att museet ska ut-
vecklas inom en treårsperiod rill err ändå
bätt re museum med en aktiv utställningsverk-
samhet och samtidsdokume ntation .

Allmänt
Utredningen om alternativa ambiti onsniväer
för museets verks amhet slutfördes och Post-
museinämnden samt Posten Frimärkens sty-
relse tog ställning till den. Bäda ansäg at
museers verksamhet borde utvecklas och att
de extra kosrnader för Posten som detta med-
förde vore väl använda resurser. Museers verk-
samhet skulle också, frän 1993, i enlighet med
ut redningens förslag delas upp i olika affärer.
En posthistorisk affärbekostad av Postkon-
cernen, en filatelistisk (frimä rks-) affärsom
betalas av Posten Frimärken, en butiks affär
vars eventuella överskott kan användas

museiverksamheten samt en sponsringsaffär
för att ge museet möjlighet att söka bidrag för
speciella ändamål.

Postmuseum skall även fortsättningsvis vara
ett affärsomräde inom Posten Frimärken där
museets resultat ska särredovisas.

M useets affärsplan for 1993- 1995 upprätta-
des efter dessa nya föru tsättn ingar. Affärspla-
nen godkändes av Posten Frimärkens styrelse.
I det sälunda fastställda syftet f r Postmuse-
um sägs att :

Postmuseum ska, på uppdrag av postkoncer-
nen, samla in, bevara och förmedla kunskap
ur ett museiperspektiv,

- sä att en kulturintresserad allmänhet stimu-
leras att int ressera sig för Postens verksamhet
och far sitt behov av kunskap och kultu rupp-
levelser tillgodosett.

Vidare ska Posrmuseum, på uppdrag av Pos-
ten Frimärken, pä ett aktivt sätt stödja dess
långsiktiga marknadsföringavfrimärkensamt
stimul eraoch delta iutvecklingen av frimä rks-
samlandet,

- så att privatpersoner far sitt behov av en
intressant fritidssysselsättn ing tillfr edsställt.

I Postmuseum ska också finnas en butik som
säljer frimärken och f lareliprodukter och in-
formerar om Posten Frimärkens produkter
och tjänster,

- så arr stockholmare och turister far sitt
behov av frimärken för samlarändamäl tillgo-
dosett .

I övrigt präglades 1992 av ett fortsatt arbete
både med basutställningarna, museisamling-
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arna samt stora och små utställningar, varav
flera krävde omfattan de förarbete. Dessutom
pagick ett engagerat arbete med skriften "Bre-
vet, en resa genom sekler" som gavs ut på
svenska och översattes rill engelska för utgiv-
ning 1993.

Ett speciellt skolprogram för årskurs 2 testades
och fann under året en form som uppskatta-
des av lärare och elever.

Många personer, både från Sverige och andra
länder, vände sig till Postmuseum för att fa
svar på allehanda frågor om svenska frimär-
ken, filatelistiska problem och posthistoriska
spörsmål. T ack vare personalens kompetens,
museers omfattande samlingar och det väl
utrustade bibliote ket fick de allra flesta hjälp
i sitt int resse för post och frimärken.

Samarbetet med föreningar och enskilda per-
soner har varit mycket gott under året. Flera
filatelist er har visat intresse för att hjälpa museer
med kompletteringar av samlingarna och med
arbetsinsatser för att förbättra exponat. Post-
anställda har intresserar sig för föremåls- och
dokumentsamlingarna och bidragit med sin
postala kunskap.

Organisation och personal
Posrmuseum har under museichefen Karin
Svahn, varit organiserar i fyra enheter:

Föremälsenheten med O lle Synnerholm som
chef; Informations- och utställningsenheten
med Vesela Srridsberg som chef; Biblioteket
med Erik H amberg som bibliotekarie och
M useibutiken med Ingeborg Grape som an-
svar g.

Föremälsenheten har svarat för museisam-
lingarna, dokumentation och postal verksam-
het, fotoarbeten samt för basutställningarnas
underhåll och utveckling.

Informations- och utställningsenheten har
svarar för extern information och marknads-

föring av museers verksamhet samt för plane-
ring och genomförande av i llfälliga utstall-
ningar, program och visningar.

Biblioteket har omb esörjt förvärv och utlän
av litteratur inom områdena svensk och ut-
ländsk filateli samt svensk posthistoria.

Butiken har sålt frimärken, frimärksp roduk-
ter, samlartillbehör och souvenirer. Butiken
har också ansvarar för försäljningen i Posthu-
ser på Skansen.

Museisamlingarna
Allmänt
I magasinet i Vårberg har ett pallställage  in-
stallerats för att utnytt ja utrym met bättre.

Insamlingen har i år koncent rerats pä unifor-
mer, varvid förekommande ryper kartlagts
och dokumenterats.

En sam tidsdokumentation har genomförts av
arbete vid radiocentralen. Med hjälp av denna
började man dirigera postbi l ar i Srockholm
1973. I samarbete med några anställda vid
N orra postäkeriet samlades foton, föremål
och fakta in, vilket resulterade i en liten utställ-
ning. I samband med att Postens tryckeri
såldes i maj gjordes en insamling av föremål,
bilder och dokument .

För montering av främst frimärkssamlingar
har en persondator inskafats.

Den utställda samlingen ringryp randn ing 14
har utökats och omarbetats med hjälp av
ringtypsexperten Olle Pettersson.

Större delen av postm useidokumentsamling-
ar har förtecknats enligt Allmänna arkivsche-
mat.

Posten idag har dokumenterats genom foto-
grafering. Exempel vis av självbetjäning vid
paketutlämning pa Stockholm 3.

Samling arna har urtökats med 16 265 objekt
varav 14 477 frimärken, provtryck o d.

Icke utställda samlingar studerades av forskare
och andra int resserade vid 160 till fällen.
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Föremälssamlingarna
Värdätgärder utfö rdes pa utställda föremäl.
En släde och en kalesch återkom frånKultur-
arvet i Dalarna efter renovering, vilken bekos-
tats av Postmusei vänner. Arbetet med omre-
gistrering och komplettering av bristande
dokumentation samt nyregistrering fortsatte.
Databasen PO ST utökades med 1 193 regist-
reringar under året. Därmed var totalt 6 120
föremäl registrerade i databasen vid äretsslut.

I databasen FOT O nyregistrerades 2 457
negativ, därmed var toal t 4 927 negativ re-
gistrerade.

Frimärken och förlagor
Svenska huvudsamlingen har reviderats inom
ett äldre avsnitt . Emissionen ringyp tandning
14 har monte rats om i sin helhet. Särskiltstor
omsorg har ägnats de komplicerade nyanser-
na. Flera tidigare felaktigheter har rättats rill.

Kalesch fran 1850- 80
som tidigare var över-
målad i svart färg har

genom ommålning
återfått sin ursprung-

liga gula färg.
Foto: Sven Tideman.

Släde från omkring
18 70 efter restaurering

hos Kulturarvet
i Falun.

Foto: Sven Tideman.
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M ånga nyförvärvade märken och brev har
berikar samlingen. Err liknande projekr för-
bereds även för avsnittet ringyp tandning l 3.

U nder årer sammansrälldes err specialiserar

exponar Karl XV:s forslagsmärken på 15 al-
bum blad rill N ordia 92 i Krisriansand .

T ill Sollenrunamässan den 17--19 april 1992
sammansrälldes err exklusivt exponat Klas-
siskr Sverige, ostäm plade märken och brev,
omfattande 32 albumblad .

Postmuseums rutiner för arkivering av fri-
märksteckn ingar har rationaliserats. För fri-

märken urgivna 199 1 och senare bevaras
endast frimärksförlagor inom museet. Annat
material såsom skisser och utkast, original till
häftesomslag. FD C-vinjetter och dylikt arki-
veras i lämplig om fattning hos Posten Frimär-
ken i Kista.

T ill utstäl ln ingen Lokalpo stmästare Agne
H overby sammanställdes ett specialiserat ex-

ponat över H elsingborgs och Malmös lokal-
frimä rken pa 65 respekti ve 20 albumbl ad.

Dokument- och fotosamlingarna
12 1 originalbilder har reproforograferars. 110
svart/vita foton och I 388 färgdia levererades
till besrällare inom Posren eller rill exrerna
kunder.

Små bilddokumenrarioner har gjorrs av Pos-
ren idag; Pakerurlämning på Srockholm 3,
T erminalen i Borlänge och Posrkonrorer i
Kn ivsra.

Gåvor från Postmusei vänner
Par av 20 öre ringtyp, tandning l 4 ,ostämplat,

orangeakrig röd, gul aktig papper .

20 på 20 öre ringyp, tandning I4 , ostämpl at,

orangeröd-regelröd på blek.orange.

Renovering av släde och kalesch .

Svenska filatelistiska objekt
Gåvor
12 öre ringtyp, tandn ing I4, ostämplat klar-
blå, vanligr papper.

Postsakskort, stämplat i Bölaryd den 22 feb-

ruari 1875. Postko rtet är ad resserar i ll Post-
inspekti onen i Centrala d istrikt et.

Inköp
Postförskottspaket avsänt frän M almö rill

U ppsala 3 december 1924 . Paketet frankerat
med 50 6re ur serien Världspostföreningen
1924.

+

Självbeljäning pa
postkontor, en nyhet
som  fotodokumente-
rats av Postmuseum.
Foto: Ove Kaneberg.
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Par av 20 öre ringtyp, tandning 14, i 20 öring-
ens tidigare nyans.

20 på 20 öre
ringtyp, tandning 14.
Detta dubbeltryck är
en stor sällsynthet i
ostämplat skick.

Rekommenderar brev avsänt från Gävle den
24 oktober 1873 rill Tyskland . Brevet är
frankerar med 12 öre och 30 öre ringryp,
randning 14.

Brey avstämplat W. S, B. (Westra Stamba -

nan) och sänt rill T romsö, N orge. Brevet är
frankerar med tvä exemp l ar 5 öre och ett 30

öre vapentyp.

Stämplade frimärken i serien ringyp , tand-
ning I4:

3 öre gulbrun
30 6re rödaktigt brun, vanligt papper

O stäm plade frimärken i samma serie:

6 öre rödaktigt violett
12 öre ultramarinblä, gulaktigt papper
20 öre röd-ljusröd
20 öre mattröd

20 öre orangeakrigt röd
24 öre oran ge, gulaktigt papper
24 öre gulaktigt oran ge-gulorange, van ligt
papper

Utländska filatelistiska objekt
Gåvor
Flera brev och frimärken från Esrland som

speglar den nya statens f lateli i en brytnings-
rid .

Samlingen med eriopiska frimärken har ur-

öka ts med nyutgävor.

Posthistoriska föremål
Gåvor
N edklorrrad modern brevlåda.

Röd julkorrsbrevlåda.

Vic posrgirobrevlåda.

D igelpress från Posrens T ryckeri.

Föremål rill Radiocem ralen och dess efterföl-

are.
Datapro gram för snabbsökn ing av postadres-

ser.

Rekommenderat
brev från Gefle den
24 oktober 1873 till

Lubeck. Brevet är
frankerat med 12

och 30 öre ringtyp,
tandning 14.

ii
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Denna nerklottrade brevlåda finns nu i Post-
museums samlingar. Foto: Erik Andersson.

Inköp

Konstverk av Jan Annerborn frän posttermi-
nalen i Gävle och postkon toret i Storvik.

Frimärksf ukta re i glas.

Litografin "Ti ll sjoss", av Gösta W erner .

G rön brevlåda för ekonomibrev.

Fotografier och dokument
Gåvor

Brew äxlingar från beredskapstiden på 1940-
talet .

Blanketter och etiketter frän postan stalterna
M adängsholm, Ekedalen och Folkabo.

D atorri tade kartor över postgärdar och post-
vägar i Sverige un der 1700-talet.

U ndervisningsfil mer frän Postskolan.

M aterial från brevbärarkontoret Älvsjö I .

Album med forograher på posrpersonalen i
G ävle.

Inköp
H andkolorerat träsn itt avVAn dren med mo-

tiv frän posten i Stockholm vid sekelskifret.

Biblioteket
Biblioteket var öppet för allmänheten tisda-

gar- fredagar mellan klockan 11- 15, samt
under riden januari- maj och september-de-

cem ber till klockan 20 på onsdagar.

An talet nyförvärv av böcker och kataloger

uppgick rill 1 003, varav 90 bestod av gåvor
frän enskilda och institutioner. Biblioteket
har vidare prenum ererar på, eller utan kost-
nad mottagit 168 fl atelisti ska posthisto riska

och postala tidskrifter. 262 aukti onskataloger
har erhållits genom köp eller gåvor.

I bibliotekets databas BO O K regisrrererades
3 5 10 dokum ent. D enna lokala databas om-
fattar säväl monografier som indexerade tid-
skrift sartikl ar. T oal t fann s 22 40 1 dokument
införda i BO O K vid årets slut. I november
anslöts biblioteket rill den nationella biblio-

grafiska datab asen LIBRIS.

Biblioteket har under året haft 3 173 besök,

varav åtskilliga från andra länder, såsom Fin-
land, Estland, Ryssland, Storbritannien, Tysk-
land, Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien,

Japan och USA, liksom ett studiebesök från
Australien. En läsare för mikrofilm och mik-
rofiche har funnits tillgänglig i läsesalen; vida-

re har biblioteket kun nat erbjuda kopierings-
service samt databaserade litteratursökn ingar
efter kundernas önskemål.

T elefon- och brevförfrågningar har besvarats
dagligen, vart ill komm er 2 4 17 ul än över

d isk eller per post. En nytörvärvslista över de
monografier som förvärvades under 199 1
publicerades i maj månad.

I samband med att den Posthisto riska dagen
arrangerades den l 4 november , tillsammans

med Sällskapet for Svensk Posth istorisk Do-
kumentati on (SSPD ), säldes dupletter frän
bib lioteket.

U nder juli och augusti hade biblioteket en
praktikant frän Biblioeks högskolan i Borås.
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Publik verksamhet

Postmuseum var und eräretöppet förbesöka-
re tisdagar- lördagar 11- 15, onsdagar 11- 20
och söndagar 11- 16.

M useer hade 83 557 bes6k (1991: 84 907).

Stora tillfä lliga utställningar

Mästergravören Czeslaw Slania
- 8 mars 1992

Fotboll

3 april - 6 september 1992

Postmuseums utställning arrangerades med
anledning av att de fotbollsfrimär k en som
kom i samband med EM-slutspelet i fotboll,
det största idrottsevenemanget någonsin i
Sverige. H ur man på olika sätt kan samla
frimärke n med fobol ls motiv visade Bertil
Wademan och M aria Hermansson i sina fri-
märkssamlingar. Utställningen berättade också
om fotbollens historia, om några stora svenska
spelare, EM-slutspelet och ett urval svenska
forbollsklubbar.

Förbund, föreningar, museer och privatper-
soner lånade ur föremål, bilder och samlingar
till utställningen, allt fran Bror Haars alfabi l-

der frän 50-taler till support erprylar frän Li-
verpool i England.

Utställningen blev myckert uppskattad av alla
fotbollsentusiaster och inspirerade säkert
många att börja samla frimärken med fot-
bollsmotiv från hela världen. Utställningen
invigdes av UEFA-pre sidenten Lennar t Jo-
hansson i närvaro av de legendariska spelarna
Gunnar N ordahl, John"J ompa" Eriks son
och Svenne Berka.

Heureka! Frimärken och uppfi nningar

2 oktober - 7 mars 1993

1992 upp märksammades uppfinnar na allde-
les särskilt. Patent- och registreringsverket
fyllde 100 år som eget verk och Posten firade
detta med ett frimärke som utgavs den 28
augusti. I utställn ingen b erättades frän A tillÖ
om alla möjliga uppfinningar som har blivit
uppmärksammade av världens postverk. Frän
Archimedesskruven till ölet - ett 60 tal upp-
finningar som visades på 887 frimärken från
alla världsdelar - och med originalföremål
lånade från flera museer och företag.

I Postens verksamhet finns också många vik-
tiga uppfinni ngar, frän frimärke till postfax.
Andrakommunikat i onsuppfinni ng ar som  bil,

Framför det uppför-
storade fotografiet

av två stora svenska
fotbollsspelare,

Gunnar Nordahl och
Tomas Brolin, står

Gunnar Nordahl
själv tillsammans
med invigaren av

utställningen Fotboll,
Lennart Johansson,

UEFA-president.
Foto: Ove Kaneberg.
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Svenska Uppfin narfö-
reningen visade några
nya uppfinningar i
utställningen Heureka,
som till exempel
batteritandborste,
lj ussläckare och en
maskin som avslöjar
falska sedlar.

cykel, flyg, tåg, fartyg och telefon uppmärk-
sammades med frimärkssamlingar. Patent -
och registreringsverket och Svenska U ppfi n-

narföreningen presentera des också med några
moderna uppfinningar.

Besökarna kunde testa sin förmåga att uppfat-
ta morsesignaler på en uppskattad tävling som
pågick under hela utställning stiden.

U tställningen invigdes av den kände industri-
mannen H ans W erthen.

Små tillfä lliga utställningar

Skansen 100 år

- 8 januari

Barnens brev till Klasse

- 6 januari

Barnensfrimärk en
l 5 januari - 4 ok tober

Barnridningen Kamratposten 100-ärsjubile -

rade och Posten hyllade tidningen med att ge
ut rabatt frimärken med barnteckn ingar. U n-
der sommaren 199 1 utlyste Kamratposten en
tävling bland sina läsare. D e skulle teckna ett

frimärke och motivet skulle vara deras älsk-

lingsdjur.
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D e fyra bästa teckn ingarna blev frimärken .

Postmuseum visade på utställningen ett urval
av de hundra prisbelönta frimärksteckn ingar-

na samt de fyra vinnarbidragen.

Med brevet som vapen
5 februari - 4 oktober

Under de trett io år som Amnesty Internat io-
nal har funn its har organisationen hjälpt
42 000 politi ska fäng ar till frigivning. M änga
av dessa fängar har skrivit till Am nesty och
berättat om hur mycket breven som Amnestys
medlem mar har skickat betytt för dem. Det är
både vädjandebrev till världens regeringar,
men också tröstande brev rill anh öriga och
fängarna själva. Postmuseums utställning,
som gjordes i samarbete med Amnesty, visade
en liten bråkdel av dessa b rev. M an kunde
också skriva egna vädjandebrev och kort i
utställningens skrivarhörna. Ö ver 2 000 säda-
na brev skrevs och skickades genom Postm u-
seum under utställnin gsperi oden .

Pä utställning en visades ocksä Postens G ul d-
brevsutmärkelse från 1989 som Am nesty vann
i den sä kallade Kärleksbre vsklassen. Utställ-
ningen invigdes med ett föredrag av ordtö ran-
den i Svenska Am nesty International, An ita

Klum .



Rock och pop
19 februari - 18 oktober

T ill Frimärkets Dag 199 1 kom en mycket
populär frimärksutgåva, Rock och pop, med
Lena Philipsson , Roxette och Jerry W illiams.
Postmuseum spann vidare på temat och gjor-
de denna utställning med glim tar ur ung-
domsmusikens historia som började p 1950-
talet. Här visades också T ryggve Valdemars-
sons motivsamling Rock och pop samt idol-
brev, fotografier, instrument , grammofonski-
vor, vykort, idolbilder, souvenirer, scenklä-
der, en halv rosa Cadillac ( ), en fungerande
jukebox med rocklåtar m m.

Konst med frimärken
7 oktober - l O januari 1993

Här visades konstnärinnan Gudrun Magnus-
sons collage av frimärken med olika motiv och

färgnyanser. Hennes fantasifulla verk beund-
rades av många besökare.

Vi rldens brevlädor
28 oktober - hela 1993

Som alla museer har Postmuseum ett maga-
sin, där de flesta föremälen förvaras. M useibe -
sökaren fär ju endast se ett litet urval av
föremål. På denna utställning visas en stor del
av de brevlådor som ingår i samlingarna.
Besökarna flr se de flesta av de svenska model-
lerna frän 1800-al et i ll idag same ett ston
antal ucländska, allt från en exotisk söderhavs-
modell rill mer strikta europeiska modeller.

Lokalpostmästare Agne Hoverby
18 november - 9 maj 1993

Utställningen arrangerades i samarbete med
Samlarföreningen Bältesspännarna, som har

.2 _
a P E

När utställningen Rock och Pop öppnade i källarvalven kom 1950-talets stora svenska rockstjärna
Little Gerhard och skrev autografer. Foto: Ove Kaneberg.
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Fotografi med tidsatmosfär i utställningen Lokalpostmästare Agne Hoverby. Så här såg det ut
på lokalpostexpeditionen på Södra Storgatan 27 i Helsingborg. Agne Hoverby sj älv står till höger,
inspekterande sorteringsarbetet.

övertagit Agne H overbys omfattande materi-
al frän lokalposttiden und er 1940-talet i H el-
singborg och Malmö. Bälresspän narna har i

sin tur donerar en stor del av materialet rill
Posrmuseum. G åvan kompletterar museers
belysning av den svenska posrala historien.
H är visades en fin samling med lokalpostfr i-
märken, brev, originalteckn ingar och prov-
tryck sam t trycksaker, reklammaterial, stäm-

pelstampar och ridningsarriklar från denna
epok. Utställning en öpp nades med err före-

drag av Agne H overby själv.

Basutställningarna
I utstäl lningen  "En  brevskrivare pa 1700-
raler" har karolinen JonStälhammar avl östs av
barnläkaren Rosenstein.

I basursrälln ingen I tr har innehåller i tre av

museers sex kassaskåp i Skattkammaren bytt s
ur: O tandade 6 och 8 skill bco, tvä sällsynta
klassiska märken från Britt iska G uiana samt

en norsk brevraritet frän 1864.

I frimärksvåningen har G unnar Joos expon at
"Fel och Fadäser" visars tillsammans med

"Smä hyss". De avlösres av temasamli ngen
"Djur - vilda och rama" och den förfi latelis-
riska samlingen "Ti diga datum stämpl ar".

Utställningar inom Sverige

Postm useum delto g under äret i följande ut-
srälln ingar inom lander:

Älvsjö: Sagor och legender.

Malmö: Svenskar i världen.

Stockholm: Postkontoret Stockholm 3: Vära
mest omryckra frimärken.
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Järfälla:Förh istoriska djur.

Skellefteä: H äftessamlarens ABC

Karlstad: Frukt och grönsaker,  En  frimärksre-
sa genom Sverige. Rekvisiaföremäl.

H uskvarna: Utro tning shotade fäglar.

Eksjö: Svenskar i världen.

Skövde: Sagor och legender.

Ö rebro: A stamp journey through Sweden.

Oskarsströ m: Stämpelstampar.

Arbetets museum, N orrköping: I Postens
tjänst.

Utställningar utomlands

Postmuseum delrog under året i följande in-
ternationella utställningar:

Spanien, Granada 92: lmagenes de Suecia.

Ungern, Budapest Europhilex 1992: Art on
Swedish Stamps.

Italien, Genova 92 : I Columbus kölvatten.

N orge, Kristiansand, Nordia 92 : Svenska fri-
märken 1920 1990 samt Karl XV, förslag-
märken.

Program och visningar
Programverksamheten ankn öt for det mesta
till de pågående tillfälliga utställningarna med
föredrag, filmvisningar och andra aktiviteter.
T otalt genomfö rdes under äret 145 program.

Några specialarrangemang: Särskilda arrang-
emang i samband med frimärksutgivningar.
Sporclovsexrra med bl a brev- och ritv erkstad,
Roligt med frimär ken i samarbere med Sfu,
Stockholmsdistriktet. Frimärksrebus, en pro-
menad i Gamla Stan, sommartävling for hela
familjen. Frimärket s Dag i samarbete med
Sveriges Frimärks ungdom (Sfu) Stockholms -
distriktet. Posthistorisk Dag i samarbete med
SSPD , Sällskapet for Svensk Posthistorisk
Dokumentati on.

Föredrag arrangerades i anknytning rill några
av utställningarna. Med brevet som vapen:
Brevskrivarkvällarmed Henry Berglund, Paula
Schmidt, Kurt Blau och Amne stygrupp 55.
Fotboll: Bror Haars (Alfabildsamling). H eur-
eka: Svenska Uppfinnarföreningen. Ett sym-
posium över samlande av modern svensk
traditionell filateli arrangerades i samarbete
med N orrorts Frimärksf ö rening. Föredrag
hölls av SSPD :s medlemmar pä Posthistoris-
ka dagen.

Ungdomstävlingen Nostippen arrangerades
22 gånger med sammanlagt 344 delta gare.

Ett antal musikprogram med Postorkestern,
Kören Rönn inge Rabarber samt en rockafton
i nostalgins tecken med Little Gerhard och
Rune "Aj aj" Wallebom.

Följande föreningar höll regelbundet möten i
museet: Frimärksklubben CGT , Föreningen
Frimärksbörsen, Föreningen för Kinafilateli,
S«FF Stockholms Filatelistföre ning , StFFu
Stockholms Filatelistfören ing ungdomsavdel-
ningen, SMK Stockholms MotivsamlarKlubb,
Sveriges M ilitärpostsällskap samt Sfb Svenska
Frimärksbytesförening en.

Sfu Stockholmsdistriktet arrangerade Roligt
med frimärken vid 23 tillfällen inklusive sport-
lov. Rysslandssamlarna firade l 0 är 7- 9 febru -
ari med en utställning och minnespoststäm-
pel. Föreningen Islandssamlarna firade sin
30-ärsjubileum med frimärksutställning, auk-
i on och videofilm er. H embygdsfilareli sterna
presenterade sig 5-6 december och visade ett
urval ur några hembygdssamlingar.

T otalt genomfö rdes 114 visning ar för 1 74 1
personer. Av dessa var GOvisningar för barn-
och ungdom.

Marknadsföring av museet

Information om utställningar, museet och
program verksamheten skickades regelbundet
ut till massmedia. Dena resulterade i ett stort
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anal tidning sartikl ar (cirka160), evenemangs-
notiser (cirka 170) och inslag i radio (cirka 36)
och TV (8).

An nonsering skedde varje vecka i D agens

N yheter och Svenska D agbladet under rubri-
ken Stockholms museer. An nonser infördes
även i fackpress och lokalridningar samt tu-
ristpubl ikationer. Afi scher, vernissagekort/
inbjudningar och programblad framställdes
för de olika ut ställningarna och skickades ut
rill utvalda målgrupper såsom bibliotek, m u-
seer, postkontor, hotell, frimärksklubbar, fri-

märkshandlare, skolor och studieförbund,
kulturinstitut ioner och föreningar.

T ill utställningen Fotboll trycktes en stor
affisch (70 x 100) som anslogs på stolptavlor
samt andra platser runtom i Storstockholm .
D en skickades också ut rill alla aktuella spel-
platserunder EM i fotboll. M useets basaffisch

med postdiligensen Ettan i fokus skickades

också rill många olika utvalda adresser samt
anslogs på busshållplatser och flera stora af-
fischtavlor runt om i Storstockholm under
hösten.

Programbladet N ytt pä Postm useum gavs ut

med fem nummer i en upplaga av 15 000
exemplar per num mer. D e skickades ut rill
utvalda målgrupper (se ovan) men också rill
Postm usei Vänners medlemmar. D et delades

ut i m useer och på andra platser, som på alla
Frimärks-SM under året runt om i Sverige.
M useet markn adsförde sig ocksa aktivt till-
sammans med andra m useer på rurisrmässan
T U R 92 i G öteborg i mars, i Kungsträdgär-
den i juni på den så kallade Vår roliga historia-

dagen samt på Stockholms Vattenfestival i
augusti.

En ny katalog rill basutställn ingen Brevet - en
resa genom sekler producerades.T exten skrevs
av Bo Andersson, Louise Palme och Pia Ö d-

mark. Katalogen skickades ut rill alla medlem-
mar i Postm usei Vänner tillsammans med

utskicket av Postryttaren .

En pub likenkät utförd es vecka 49 i museet pa
samma sätt och under samma rid som 199 1.
Enkätresulta tet gav museet, liksom föregäen-
de år, mycket beröm men även en del kritik
samt andra värdefulla komment arer från be-

sökarna.

Museibutiken
I museets butik såldes frimärken , vykort, lit-
teratur , samlartillbe hör och souvenirer samt

togs emot vanliga och rekommenderade brev.

D en 26 mars gavs Postmuseums sam larfolder

nr 3 ut i 12 000 numrerade exem plar. D en
visar utgävan Europ a -92 "I Columbu s köl-
vatten". I foldern finns avdrag av stältryckcy-

lindern i svart färg, avdrag av offsettryck i fyra
färger samt det färdiga frimärksblocket.

Posthuset pä Skansen var under 1992 öppet
alla dagar under tiden 16 maj 3l augusti
samt under Skansens julmarknadsdagar.

Butiken har deltagit med försäljning pa mu-
seidagen "Vår roliga historia" i Kungsträdgär-
den 27 juni samt under Vattenfestiv alen 7- 16

augusn .

Vid årets frimärksurgivningar anordnades
speciella arrangemang i m useet. U nder Fri-

märkets D ag den 3 okt ober deltog museet
med ett försäljningsständ i Gallerian i Stock-
holm.
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Minnespoststämplar använda i Postmuseum 1992
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Förteckning på personer och institutioner

som under 1992

lämnat gåvor till Postmuseum

(Adressort Stockholm om ej annat angives)

A U ngeheuer & Fils, Luxemburg
Adler Ivan, Lidingö
Ahlerup Lars, Sollent una
Alfredsson G östa
Almqvist Rune, Bandhagen
Andersson Bengt , BP-FU
Andersson Erik, Postäkeriet Stockholm

N orra
Andersson lngv ar, Saltsjö-Boo
Andersson M ikael, Posten H indås
Andreasson Per, Vallingb y
Armer G unnar, D anderyd
Baeker Fritz E, H ankensbiirrel, Tyskland
Behrensdorf Kurt, Leh rte, T yskland
Bengtsson Lars, Posten Kristianstad
Berghe M artin , U ppsala
Brockenhuus von Löwenhielm H asse,

G änghester
Bäck Lars
Bäckvall Eva, Posten Koncernstab

Information
Carlson Susanne, Posten Brev
Carlsson Astrid, Stenh amra
Carren Karin, Landskrona
Cederberg Bo, Postfas tigheter G öteb org
Comun e di M on tespertoli, Florens, Italien
D ahlvig G un nar, Laholm
Eesti Filareli stide Liit, T allin, Estland
Ek Th omas, AS-U
Eklöw Calle
Ekström H ubert , AS-B
Ericson Eric, T yresö
Ericsson Mobile Communications AB, Kista
Eriksson Lena, Posten G ävle
Erler M artin, lcking, T yskland
Frahm Roland, Göteborg
Fr6len Folke
Förening en Islandssamlarna, H aninge

Föreningen Postmusei Vänner
Förlagshuset H ägern AB, M almö
G ustafsson Bertil, H udd inge
G ustafsson Lennart, BP-FU
G ustafsson M ats, Malmo
H agström Peter , Postskolan Posthorn et
H amberg Er ik, Vällingby
H edman Kurt
H eijtz Göran
H elander O tto, Solna
H ellström Yngve, Enskede
Hil gert-V ervoort Martina, N eunkirchen,

T yskland

H offman J
H olmblad Sven, O nsala
H urt Vambola, Lidingö
H äggbom Elsa, Linköping
Ireby Birgit och Lennart, Brom ma
lvarsson Lennart, O sthammar
Jaatinen Juha, H elsingfors, Finland
Jacobson Rolf, Johanneshov
Jansson G erd, Posten Ronneby
Johansson Jan-Erik, H elsingborg
Johansson T ryggve, Göteborg
Jonsson Lars, Posten G ävle
Jonsson M onica, T äby
Joos G un nar
Kaikkonen An ne, Posten Frimärken
Kallas Vello
Karlsson Sven och Gertrud, Sala
Karlstads Filatelis tförening, Karlstad
Kenn Juri, T allin, Estland
Kiselman Astrid , U niversitetsb iblioteket,

U ppsala
Kjellander Si g. Skara
Klasses Frukostkl ubb , Klas Mollberg
Kokkala An ne-Maj, Leppävirta, Fin land
Korea T elecom, Seoul, Sydkorea
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Kuusik-G olukova A, T allin, Estland
Kämpe Ingmar, Täby
Larsson G unhild, H allsberg
Larsson Lars-Erik, Solna
Larsson M artha
Laucevicius Edmund
Lavicka H elmut, M ölnbo
Liljenberg G un illa, Postskolan Posthorn et
Lindberg George B
Lind borg Rune, Postäkeriet Ci ty
Ljunggren Karin , Vimmerby
Lundin Eliz
Lundquist Lillemor, Posten Gävle
Litt man UIfG, Järfälla
Löfström Folke,Djursholm
M almgren G unnar, M almö
M asing G unvor, AS-U
M axwell C lyde R, Irvine, USA
M elberg W E, Allenton Wi , U SA
M izuhara M eiso, T okyo, Japan
N ational Postal M useum, London
N eura th Ulla, Sundbyberg
N ilsson, Kjell, Rhode Sr. G enese, Belgien
N ilsson Britt-M arie, Enskede
N ilsson T ore, Posten Gävle
N ordemar W anda
N ordia 92, Kristiansand, N orge
N ordqvist An nea, Posten N orrbackagatan
N urja Victor, Kuresaare, Estland
O hlsson Ethel, Posten Falköping
O lander Lars, AS-B
O livestedt Agneta, Posten Bank och Kassa
O rell Barbro, Rossön
O ttosson Karin, Farsta
Pajula En del, Ambl a, Estland
Palme Len nart
Pettersson G un nar, Skärholmen
Pettersson Lennart , N orrköping
Pettersson O lle
Philatelic Association of N .S.W , Sydney,
Australien
Poste italiane Comit ato Org anizzatore

"Genova -92", Rom, Italien
Posten H udiksvall
Posten T idaholm
Postens T ryckeri

Posten Folkungagatan
Postkontore t H uskvarn a I
Posten Gamla Stan
Posten N ybrogatan
Postkon toret T äby 5
Postskolan Posthornet
Postverket i Ö sterrike
R:son Johnson Bertil, Järfälla
Runsten M ärta-Stina , Posten Utri kes
SAS Philatelic C lub
Scheen Sicco
Schwaneberger Verlag, M unchen, T yskland
Severin Eric, Lidingö
Sieger H E, G mbH Verlagsabreilung,

W i rtte mberg, T yskland
Sini G iorgio, T agliol o Mon ferrato , Ial ien
Sjöström G unnar, Farsta
Skoog Peter
Slania Czeslaw
Stenkvi s t M argareta, Bromma
Stridsberg Vesela, T äby
Strömberg Leif, T äby
Sundström Karl G
Svahn Karin, Danderyd
Svensk-Slovakiska Vänskapsfören ingen
Svensson Bengt, Posten Klippan
Svensson Bo, Posten Kristianstad
Svensson Bo, Posten Sölvesborg
Sylwan Björn
Söderman Bengt , Postkonto ret Alvsjö 1
T aipei T rade T ourism & Information O ffice
T ideström An na-Lena, Sundbyberg
T idningen Kamrarposten
T illman Åsa, D rottningholms

T eaterm useum
T orslund Barbro, Johanneshov
T rettin Kennet h , Iowa, U SA
U llemo A
W allin T hure, H elsingborg
W allstig Rigner Ingrid
Ylismaa Ilpoo, H elsingf ors, Finland
Zumstein & Cie, Bern, Schweiz
Åkerblom N ils, Arboga
Aström Britta , H allsberg
Ö rebro Länsmuseum
OstergrenH, Sig una
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