
Verksamheten i Postmuseum under
1993

Postmuseinamnden
Ledamoter under 1993 har varit: C hefen
for Koncernsrab Kom munikation M alou
O rner, ordforande; C hefen for Posten Fri-
marken Stig Stallvik; chefen for Postmu-
seum Karin Svahn ; Sraffan Jogmar, repre-
sentant for Postens regionkonror; Bengt
N ystrom , utsedd av Riksanr ikvarien ; vida-
re Borje W allberg, represenranr for Post-
musei Vanner; H arry Brynielsson, repre-
senran t for frimarkssamlarna sam t Peter
Einarsson , represent ant for Sveriges fri-
marksungdom.

N i m nden h ll under aret fyrasamman tra-
den . M an foljde noga museets verksamhet
och planering. Sarskild uppmarksamhet
agnades  at  m useets budget for 1993 dar
man befarade kosm adsnedskarningar pa
tre miljoner kr. M ycket tack vare namn-
dens engagemang forbat trades laget under
arets gang. N amnden tillstyrkte info randet
av entr eavgift for att forstarka finansern a.

AIImant
1993 b rj ade mycket bekym mersamt for
Posrm useum . M useet alades att forsoka
minska kosm aderna med tre miljoner kr.
Postmusei Vanner, Sveriges Filarelist-For-
bund , frimarks forening ar och privatperso-
ner visade sitt stod for museet bl a genom
arr skriva till generaldirektor UIf D ahlsren
for att papeka vardet av att Posten kostar pa
sig arr driva err akrivt och framgangsrikt
museum .

Dock info rdes entreavgift fran den 1 jun i.
M useets oppett ider forandrades, fram fo-
rallt gjordes inskranknin gar i bibliotekets
oppett ider.

M anga av m useets p rogram har varit upp-
skarrade och valbesokta. M ars som avsluta-
des med frimarksfest for hela fam iljen samt
oktober med Frima rkets D ag och invig-
ning av utstallningen Postfolkets konst och
han rverk infor rekordpublik var m useets
mest framgangsrika manader.

Den I okto ber besokt es Postm useum av
kung C arl XVI G ustaf med anledning av
arr ett frima rkshafte med kungafamiljen
gavs ut den 2 okrober. Kungen fick ocks
en visning av m useets utstallningar och
visade ett stort intresse.

M useets medverkan i evenem anget "Var
roliga his toria" i Kun gstradgarden i Stock-
holm sam t i Stockholm W ater Festival var
framgangsrika. M useet har ocksa kunnat
medverka i utsrallningar med framst olika
filarelisriska exponat i ungefar sam ma
omfattning som tidigare ar.
For att halla kostnaderna nere under fol-
jand e ar genomfordes en flytt ning av foro-
verksamh eten fran lokaler i Kista rill Post-
museihuset. D et innebar att m useet inre
lingre kan ut fora morkrumsarbete i egen
reg .

For tredje aret i rad genomfordes en pu-
blikenkar. Alla tre aren har den agt rum i
borjan av december.

En katen 1993 visar arr en majoritet av
besokarna, 72 % , rycker att Postm useum
ar mycket intressant . 54 % av besokarna
var man . 60 % var aldre an50 ar. 24 % av
besokarna kom mer fran andra delar av
lander anSrorsrockholm .

133



Basutstallningen "Brevet - en resa genom
sekler ansags mycket intressant framst av
kvinno r och aldre besokare. Frimarksva-
ningen fick beryget mycket inu essam av
nagot fler man ankvinnor.

D e i decembe r 1993 pag ende specialut-
stallningarn a "Postfolkets konst och ham -
verk", "Jenny och C urt N ystrom" , "Brev-
konst" och "Varldens brevlador" var mest
om ryckta av kvinnor.

Besokarn a hade ocksa en he! de! berom arr
ge, men ocksa kritik. Entr eavgiften och
bibliotekets begrans ade oppettider utsat tes
for mest kr itik. Bland berommet marks
bemotandet fran personalen, god service,
ett valforsett bibliotek, den humana entre-
avgifren, bra utstallni ngar och lokaler.

En de! forslag lamnades ocksa. M an onska-
de sig vykortsbytardag, kurs i brevskriv-
ning, visningar i tidsenliga d rakter, fler
forelasningar, kafe med manuell betjan ing.
fler specialuts tallningar, fri entre pa sond a-
gar, li gre en treagift for flitiga besokare, att
alla som betalar entr e far ett FD C .

Samarberer med f lateli- och andra organ i-
sat ioner har varit mycket gott. M anga for-
eningar haller sina sammankomster i m u-
seets lokaler. Evenemang arrangeras i sam-
arbete med m useet och man delar med sig
av sina kunskaper och forskn ingsresultat
till samlingar och bibliotek. M anga post-
anstallda har bid ragit med material till sam-
lingarna. Postkont orens personal har hel-
hjartat stallt upp pa en insam ling av stam-
pelavtryck som slurfordes 1993.

Organisation och personal
Posrm useum har under m useichefen Karin
Svahn varit organiserat i fyra enherer:

Foremalsenhete n med O lle Synnerholm
som chef; Informations- och utstallnings-

enheten med Vesela Stridsberg som chef;
Biblioreket med Erik H amberg som biblio-
rekarie sam r butiken med Ingeborg G rape
som ansvan g.

Foremalsenheten har svarar for m useisam-
lingarna, dokument ation av postal verk-
samher, foroarbete sam r for basuts tallning-
arna.

In formations- och uts tallningsenh eten har
svarat for extern information och mark-
nadsforing av museets verksam her sam t for
utstallningar, pro gram och visningar.

Biblioreket har forvarvat och lanat ut lit-
teratur och tidskrifter inom am nesom r de-
na svensk posthisroria samr svensk och
utl andsk f latel i.

Butiken har salt frimarken, frimarkspro-
dukter, samlart illbehor och souvenirer.
Butiken har ocksa svarat for forsaljningen
i Posth user pa Skansen.

Museisamlingarna
Allmant
I ett av museets magasin har en avfukt-
ningsanlaggning installerats, dett a for arr
undvika rostskador pa frimarkst ryckpla-
tarna.

O mvandlingen av Posten t ill ett bolag har
stallt museets arkiv i fokus. Bland annat har
det medfort ett forteckningsarbete enligt
Allmanna arkivschemat . Arkivet bestar av
hand lingar som museet sjalvt producerat
och ags av staten .

Forograferna flytt ade i december fran sin
lokal i Kista till m useibyggnaden i Gamla
Stan. Kopieringsarb eten gors inte langre i
egen reg .

Forandring en inom Posten har dokumen-
terats bland annat genom forografering,
foremalsinsaml ing och im ervjuer.

Postmusei Vanner och <less medlemmar
har bid ragit med kunskap och med gavor
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Fotodokumentation av Post i Butik, Uppsa/a. Foto: Sven Tideman.

rill samlingarna. O lle Pettersson, kand ex-
pert pa svenska ringtypsfrimarken, med-
verkade vid omdaningen av museets ut-
stallda exponat av ringyp tandning 13.

C arl von Knorring, kunn ig sam lare av
Finlands frimarken , medverkade vid om-
mont eringen av saml ingen finska frimar-
ken ucgivna 1891- 1950, varvid han aven
skankte omfat tande material rill samlingen.

Samlingarna har utokats med 36 434 ob-
jekt varav 31 615 frima rken, p rovtry ck etc.

Icke ucsrallda samlingar har sruderats av
forskare vid 206 tillfallen.

Foremalssamlingarna
Vardatgarder har efter behov utfo rts pa
uts tallda foremal. T va konstverk har ren-
gjorrs och err reparerats av inhyrd konser-
vator. Arbetet med omregisrrering och kom-
plerrering av brisrande dokumenrarion samr
nyregistrering har forrsan . D arabasen
PO ST uti:ikades med 1 441 regisrreringar

under aret . D armed var totalt 7 566 fore-
mal registre rade i databasen vid arets slut .

I darabasen FO T O nyregisrrerades 2 231
negativ, darm ed var totalt 4 659 negativ
regisrrerade.

Frimarken och forlagor
Den svenska h uvudsamlingen har delvis
reviderats. Emissionen ringtyp randning
13 har mont erats om i sin helhet . Sarskilt
stor omsorg har agnats de komplicerade
nyanserna, vilka kunnar komplerreras. Err
liknande arbete har skerr med den fins ka
samling en, for aren 1891- 1950. Den svens-
ka huvudsamlingen, moderna utgavor har
monrerats till och med utgavan Automat-
porro som kom uc den 12 april 199 1. 106
nya albumblad har rillforrs samlingen och
stal lts ut .

Under aret har err special iserar exponat
"Svenska helsaker" sammans tallts. En re-
masamling med frimarken, provtryck m m
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visande Kungah uset Bernado tte , allti fran
Karl XIV Johan rill var n uvarande kunga-

fam ilj har stallts samm an .

U PU :s utsand n ingar av frimarke n ti ll med-

lemslanderna upphorde under aret.

Forlagor ti ll svenska frimark en utgivna199 1
och 1992 har beskrivirs och forograferars.

Dokument- och fotosamlingarna
7 4 o riginalb ilder har reproforograferats.
872 svarrvita foron och 1 388 fargdia har
levererars t ill bestal lare utom och inom

I Postmuseums utstallda samling ringtyp 13
finns ett rikt material av 20 pa trettio, ba de
ostamplade och stamplade, akta sasom de
avbildade men aven forfalskade.

Posten . Sma b ilddok um en tati on er har

gjo rrs av posrkonroren i Kn ivsra och Jarlasa.

Gavor fran Postmusei vanner
O stam plat tre skilling banco Facit nr le,
blagro n pa tunt papper.

Ett ostamplat exemplar tre skilling banco in-
k6ptes pa Postiljonens autktion for medel
anvisade av Postmusei Vanner.
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Svenska filatelistiska objekt
Gavor

l nt ernationell inkasseringspostanvisning
fran 19 1 O stamp lad "Recouvrement ".

Inkop

H afte, Europa 9 1, med felskuret omslag
och haftesinlaga.

Frimarke Radjur , grave felskuret.

T va frimarken, Skogsmulle, gravt felskurna.

Brevomslag frankerat med fyra skilling
banco, stamplat N . Kopp .berger 18.9.57.

S V E R I G E
Felskuret exemplar av frimarket Radj ur utgivet
1992.

D ubbelt b revkort (Bk D 3) stam plat
26.2 .1889 i Goreborg, sammanhangande
med svarskortet stam plat i H annover
2.3.1889.

99 monrerade kortbrev, 1889- 1964, ur
Artur N ystroms saml ingar.

Utlandska filatelistiska objekt
Gavor

Paker avsanr fran Piesta i Slovak ien, bland-
frankerat med frimarken fran T jeckoslova-
kien och Slovakien .

Finska frimarken utgivna 189 1- 1950.

T re forfalskade klassiska brev fran N orge.
Avstam plade 1857, 1863 och 1878.

Posthistoriska fore mal
Gavor

Autotr uck anvand pa T om teboda postter-
minal fram rill 1993.

Penn ingtransportlada av bla plat med tex-
ten "Posrgirot".

Aldre postsack med blagula rander och
texren "T ralleborg . . . Sassnitz Pastes Sue-
de".

Paketvag for postkonror 1970-taler.

Losvaska i gron t tyg. massingskladda ha! i
overkanren.

I udel or ir et se fordr a- il e 4 om @' i 7,
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Ett obj ekt ur den
inkop ta samlingen
kortbrev.

137



Post- eller losvaska 1870-a let fran T ving i

Blekinge.

T raskulptu rer fo restallande b revbarare fran

olika rider.

O rd forandeklubba for Srockh olm s Posr-

tjanstemans S jel fhjel psforen ing.

En nypensionerad b revbarares arb etskla-
der fran 1950-al et rill idag.

Lennart Ahlund iford regnrock for brevbarare
fran talet. Han har skankt hela sin bevarade
garderob med tjansteklader till museets sam-
lingar. Foto Ove Kaneberg.

Inkop
M ind re kassaska p anvan t av posrombud i

Pite a.

Fotografier och dokument
Gavor
Cirk ulir med handskrivet material aren

1824- 1878 .

Tj anstgoring sorder fran aren 19 14 19 16.

Avral om lantb revbaring 192 5 och avral
om lanr poststation sam ma ar.
Videoband med urbildn ingstilmer for posr-

personal.

U rval av b rev rill Posttom ten fran manga
land er.

Foron av b revbarare och sort ering fran ti-
d igare halften av 1900-ralec.

O rderbok fran 1940-tal et.

Vyko rt sanda av rad iomannen Sven Jer-

n ng.

Fotografier fran postlokaler i Solna.

H ylln ingsverser, kup letter och andra texter

av och kring posrpersonal.

Fotoalbum fran 1940-ta let med postm an

och postkon to r soder om Stockh olm .

Kvirrobok m ed kvittenser fran lan tbrevba-

rare som et t hushall fatt 1970- 1993 .

H andlingar och fotogra fier fran posten i
N ynasham n .

Fargfotografier fran h un d ratal et posckon-
ror i hela lander. Forona cogs i sam band

med protilkladernas in forande den 4 mars

199 1.

Focografier och dokument fran Postens

d iligensrrah k i N orrland .

Inkop
Svenska vykorr.

Publik verksamhet
Poscm useum var u nder perioden januari-

maj oppet fo r besi::ikare cisdagar- li::irdagar
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11- 15, onsdagar 11- 20 och sondagar 11-
16. O ppettiderna andrades fr o m juni:
cisdagar- sondagar 11- 16. Sam tidigt infor-
des en treavgifter: 20 kr for vuxna, 10 kr for
barn 7- 18 ar. Fri encre for medlemmar i
Poscmusei Vanner.

M useet hade 78 9 14 besok (l 992: 83 557).

Stora tillfalliga utstallningar
H eureka! Frimarken och uppfinningar
- 7 mars 1993

M odern konst i Europa

26 mars - l Ookcober 1993

Sam cida konst var temat for Europafrimar-
kena 1993 . Poscm useum uppmarksamma-
de ucgivn ingen genom att arrangera en
ucscallning om modern europeisk konst pa
frimarken . 22 1 europeiska konstnarer var
represencerade pa nastan 2 000 frima rken.
Dessa har samlats och sammanscallcs av
Gerard M art in, en entusiastisk samlare och

konstalskare. U tscalln ingen visade ocksa
originalkonst. Fran N acionalmuseums gra-
fikavdelning lanades verk av bl a Salvador
Dali och Paul Gauguin. M oderna m useet
bidrog med maleri av bl a Gasca Adrian-
N ilsson och H ans H artung. Fran Poscmu-
seums egna samlingar fanns tva litografier
av Peter Dahl och Gasca W erner.

U tstallningens minnespoststam pel ritades
av konstprofessorn N ils G Scenqvist. En
a vling pa cemat konst pagick under ucscall-
ningstiden . Utstallningen vande sig till bade
frimarkssamlare och konstint resserade. D en
invigdes av M oderna m useets chef Bjorn
Springfeldt.

Postfolkets Konst H antverk

29 okcober 199 3 - 13 mars 1994

Ett sextiota l postanstal lda fran hela Sverige
presencerade i denna uts tallning sin a fanca-
sifulla och vackra konstverk. H ar fan ns allt
fran oljemalningar t ill akvareller, keramik,
traslojd, bildvav och skulptur. Utstal lning-
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Intresserade besokare studerar Gerard Martins samling.
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En svepask och en bricka i tr av Stig Hilmersson, Kungsbacka och en lopare i handspunnet fin
av Rune Svensson, Visby. Bada arbetar i Posten sedan manga ar och pa sin friti d utveckla r de
sin hantverkskonst. Fran utstallningen Postfolkets Konst & Hantverk. Foto Sven Tideman.

Ulf Dahlsten inviger utstallningen Postfolkets Konst  &  Hantverk.
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en arrangerades av Postmuseum i samarbe-
te med Foreningen Postfo lket. Foren ing-
ens mal ar att framja och befasta samhorig-
heren mellan alla anstallda i Posten. D etra
sker genom stod till olika akrivirerer med
inr ikm ing pa kultur , konsr och hanrverk.

Under utstalln ingstiden arrang erades flera
p rogram med Postfolkers medlemmar som
t ex musikframrradanden. Un der sportlo-
vet pagick en barnverkstad med tva av
konstnarerna. Pa utstallningen fanns ocksa
en tavling med konsp riser fran tre av de
medverkande konstna rerna. U tstallningen
invigdes av Postens generaldirekcor U lf
Dahlscen i narvaro av en rekordscor publik.

Sm tillfalli ga utstallningar
Lokalpostmastare Agne H overby
- 9 maj 1993

Romantiken blommar
26 maj - 29 augusti 1993

Bland Postmuseums rika vykorcssamlingar
finns manga kort med romanriska mociv
fran sekelskiftet. U cscalln ingen i kallarv al-
ven visade err urval. Pa ucscallningen fanns
forutom kort fran 1900-talets borjan aven
exempel pa moderna romantiska vykort .
U tstallningen fick stor up pmarksamhet i
massmed ia.

Barn och fr imdrken
18 sepcember - 2 1 november 1993

En samling frimarken fran hela varlden
med barnceckn ingar som mociv visades i en
fargstark uts talln ing i kallarvalven. Sam-
lingen var utlanad av frimarkssamlaren
Gerard M arcin. H ar visades ocksa barn ens
egna albumblad . Genom etc upprop i barn-
t idningen Frimme uppmanades barnen act
skicka sitt vackraste albumblad med fri-
marken till uts tallningen . D et blev myckec
fancasifulla och fargglada skapelser. M alec
med utsta llningen var arr uppmuntra barn

att borja samla frimarken, kanske pa ett
annorlund a sat t. Samlarrad och annat av
incresse fanns ocksa for barnen arr ca del av.
En samling kramdjur visades for de m insta.

Pa vardagarna arrangerades en frimarks-
verkst a d for 6-aringar pa temat "M itt forsta
frimarksblad" . 45 barngrupper fran dag-
hem, fririds och skolor delcog i akriviteten .
Barnen fick rita, mala och klist ra frimarken
samr Iara sig hur et t frima rke blir rill, hur
Jang rid der rar, vilka redskap man anvan-
der, vad err motiv ar och mycker annat. Pa
utstallningen fanns ocksa in format ion om
Frimmeklubben . Frimmefiguren "invigde"
uts tallningen .

j enny & Curt Nystrom
1 decem ber 1993 - 10 april 1994

I denna utstal lning visades vykort , illustra-
rioner och bonader av Jenny N ystrom och
hennes son C urt Nystrom Scoopendaal,
som foddes 1893. U rscallningen arrangera-
des i samarbere med Foreni ngen Jenny &
C urt N ystroms Vanner, som har till upp-
gifr arr ra rillvara och srudera Jenny och
C urt N ystro ms alster och sprida kunskap
om dessa. Jen ny N ystro m arkand for sina
glada jultomtar och som den konstnar som
har tecknat flest jul-, nyars- och paskmotiv
pa vykort und er manga art ionden . C urt
N ystro m tecknade ocksa manga vykortsamt
err store ancal pappersbonader. Ett rikr
urval av deras produkrion visades pa ut-
stal lningen .

Varldens brevlador
- 3 1 december 1993

GamLa, fi na postala foton
13 januari - 14 november 1993

I Postmuseums rika focosamlingar finns ett
srort ancal bilder fran fotografins ridiga
hiscoria. U tstallningen presente rade err Ii-
rec urval av dessa focon. Alla visade de
manniskor med anknym ing rill Posten .
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Angelholms forste brevbarare A P Bengtsson
(1857- 1950) tjanstgj orde over 45 ar in nan han
avgick med pension. Foto: Sw Swensson,
hovfotograf, Angelholm, omkring ar 1885- 87.
Fran utstallningen Gamla, fina pasta/a foton.

Brevkonst

17 novem ber 1993 - 6 februari 1994

Konsn arinna n G udrun O rrghen-Lund-
gren , H almsrad, visade i denna l illa utstall -
ning sina brevmalningar. Dessa "b rev" bor-
jade hon mala i samband med majrevolren
i Paris 1968. H on blev insp irerad av all
poesi och texter pa vaggar och plank. For-
utom franFrankrike kommer breven fran
Kenya, Z imbabwe, Botswana och Japan .

Basutstallningarna
I utstallningen "En brevskrivare pa 1700-
taler" har barnlakaren N ils von Rosenstein
ersarrs av Eva Ekeblad (1724- 1786), leda-
mot i Verenskapsakademin .
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I frimarksvani ngen har "Svenska helsaker"
visars rills den avlosres av ursrallningen
"Kungah uset Bernadott e".

Utstallningar inom Sverige
Posrmuseum delrog under aret med expo-
nae i foljande utstallningar inom lander:

Vasters: Sagor och legender.

Solna, Solphil: Forfilatel i - stampla r i
Sverige 1686- 1854.

Riksidrottsmuseet: V inrer O S genom ti-
derna.

Sollentuna, Samlarm assan : Posth isto riska
foremal.

Frimarke ts Dag:
Srockholms centralposth us: "Varn amo-
markena

Jarfalla: Karter pa frimarke n.

H agersten : Forh istori ska djur.

H uskvarna: H afressam larens ABC.

Post H ome H ore!, O skarsham n: 10 monr-
rar posthistoriska foremal.

Utstallningar utomlands
Posrmuseum delrog un der aret i foljande
internationella utstallningar:

Finland, H elsingfors: N O RD IA 93 O s-
karsperiodens filareli. Sveriges djur och
narur.

Polen, Poznan, Polska 93: Sweden through
scamps.

lt alien, Riccione, 1993 : Swedish Nature
and C ulture through stamps.

T yskland, Sindelfingen, Briefmarke nbor-
se: en modern brevbararuniform .

T hailand , Bangkok 93 : Swed ish nature.

Esrland, T allinn, M are Balricum : Swedish
narure: an imals, flowers and landscapes.



Program och visningar
Programverksamheren ankn or for der mesra
i ll de pagaende tillfalliga utstl lnin garna
med fored rag, filmvisn ingar och andra

akrivirerer. T otalt genomfordes under aret
304 program varav 182 film/ videovis-

nmngar.

N agra specialarr angemang: Sarskilda ar-
rangemang i samband med sju frimarksut-
givn ingar. D en mest uppm ark sammade
urgivn ingen var pa Fri markers D ag. D en 1
oktober besoktes m useet av kung C arl XVI

G ustaf med anled ning av det frimarksh aft e
m ed kungafami ljen som gavs ut pa Frimar-
kers D ag den 2 okrober. M useidag i feb ru-
ari rillsamm ans med ovr iga Stockh olms-
m useer och i samarbere med D agens N y-

herers Pa Sran-bilaga. Sporrlovsexrra med
b l a akt ivitetern a M ala med fri marken och
Roligr med frimarken som arrangerades av

Sveriges frimarksungdom Stockh olmsdis-
t rikrer, recknad f lm , tipstavlingar. So m-
marta vlingen Post-C on to ir i G am la Stan ,

en promenad for hela familjen . Frimark ets

D ag i samarbere med SrFFu , Srockh olm s
filarelisrforenings u ngdomsavdeln ing och
Svenska frimarksbyt esfo renin gen . Posth is-

rorisk dag i samarbere med SSPD , Salls ka-
per for Svensk Posrh isrorisk D okumenta-

rion .

Fored rag arr angerades i anknyrning rill
nagra av u tstallni ngarna. Lokalpostmasta -

re Agne H overby: D agens och morgonda-
gens samlarom raden av Lars Liwendah l,

Vid sitt bes6k pa Postmuseum den 1 oktober tick Kung Carl-Gustaf en visning av museets
utstallningar av museichefen Karin Svahn. Foto: Gosta Karlsson.
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Samlarforeningen Baltesspannarna. M o-
dern konsr i Europa: N ils G Srenqvisc om
konst pa frimarken . Jenny & C urt N y-
st rom : Si g Lindholm om Jenny N ystroms
konst. Fored rag holls av SSPD :s medlem-
mar pa Poschistoriska dagen.

U ngdomstavlingen N ostippen arrangera-
des 17 ganger. D essutom anordnades fem
andra tipstavlingar i anslucning rill de cill-
falliga utst allningarna.

Etc ancal m usikprogram gjordes med Pos-
tens saxkvintett, Postens sangkor, koren
Ron ninge Rabarb er sam e en lordagsko n-
serc med M agnus och C ary, tva postanstall-
da musiker, i anslucning till utstalln ingen
Poscfolkecs Konsc & H ancverk.

Foljande foreningar holl regelbunder mo-
ten i museet: Fri marks klubben C GT, For-
en ingen Frimarksborsen , Foreningen for
Kinafilaceli, StFF Stockholms Filareliscfo-
rening, ScFFu Scockholms Filaceliscfore-
ning ungdomsavdelningen, SM K Stock-
holms M ocivsamlarklubb, Sveriges M ili-
tarpostsallskap samt Sfb Svenska Frimarks -
bycesforeningen .

Sfu Stockholmsdiscrikret arrangerade Ro-
ligc med frimarken vid 25 cillfallen inklusi-
ve sportlov. Foreningen arran gerade ocksa
en bytardag och en valbesokt frimarks fest i
mars same en frimarksloppis och den re-
gionala frimarksutstal lningen FRIM UN G
-93 i november . Stockholms M otivsamlar-
klubb firade sitt 30-arsjubileum med en
motivfescival en helg i oktober. H em bygds-
filacelisrerna presencerade sig och visade etc
urval ur nagra hemby gdssamlingar en helg
i december.

T ocalr genomfordes under a.rec 12 1 vis-
ningar for 2 297 personer. Av dessa var 69
visn ingar for barn och ungdom varav 25 var
skolpro gram for barn i arskurs tva pa lagsta-
d iet varterminen -93. 45 grupp er deltog i
frimarksaktiviteten pa uts talln ingen Barn
och frimarken hosten -93.
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Marknadsforing av museet
Information om ut stallningar, m useet och
programverksam hecen skickades regelbun-
det ut till massmedia. D etra resulrerade i etc
store ancal tidn ingsarciklar ( cirka 126), eve-
nemangsnotiser (cirka 194) och inslag i
rad io (cirka 20) och TV (5).

An nonsering skedde varje vecka i Dagens
N yhecer och Svenska D agbladet under rub-
riken Stockholms m useer. Annonser infor-
des aven i fackpress och lokalcidningar sam e
tur isrpublikacioner. Affischer, vernissage-
korc/inbjudningar och programblad fram-
stalldes for de olika utstallningarn a och
skickades ut till utvalda malgrupper sasom
bibliorek, museer, posckoncor, hocell, fri-
marksklubba r, frimarkshand lare, skol or och
stud ieforbund, kulcurinstitur ioner och for-
enmngar.

T ill de bada sto ra utstallningarn a tryckte s
sto ra affischer som anslogs pa sto lptavlor
same andra plarser runcom i Storstock-
holm . M useecs basaffisch med poscdiligen-
sen "Ettan" skickades ocksa til l manga oli-
ka adresser.

Programbladet N ytt pa Posrmuseum gavs
ut med fem nummer i en upplaga av 14 000
exemplar per nummer. De skickades ut til l
utvalda malgrupper (se ovan) men ocksa
rill Poscm usei Vanners medlem mar. D ec
delades ut i m useet och pa andra platser,
t ex pa posckontor sam e i samband med
frimarksutstallningar och massor i Stock-
holm och ute i lander.

M useet marknadsforde sig ocksa akti vt till-
sammans med andra museer pa T UR 93 i
Goteborg i mars, i Kungstra dgarden i juni
pa aktiviteten Var roliga historia samt pa
Stockholms Vattenfestival i augusti.

En engelsk version av kacaJogen rill basuc-
sta llningen Brevet - en resa genom sekler
producerades. T va nya bildspel pa video
producerades: M astergravoren Czeslaw Sla-
nia och Konst pa svenska frimarken . D essa



Forteckn ing pa personer och institutioner

som under 1993

lamnat gavor ti ll Postmuseum

(Adressort Stockholm om ej annat angives)

Adamsson Sven , Postterm inalen M almo
Adler Ivan , Lid ingo
Afi nsa, Porto , Portugal
Alm Sven , Sollenruna
Am rhein M anfred L, C osta Rica
An dersson C hristina, Posten U ppsala

City
Andersson Er ic, Amal
Andersson Ingvar, Salrsjo-Boo
An dersson M aj-Britt , T yreso
Andersson Sven
An na-Karin , Posten D orote a

Askeback E rnst, Johannesh ov
Banque d u timbre U ngeheuer,

Luxembourg
Barer M arcel , Pau , Frankrike
Berg G unvor, Kungsangen

Berg Len nart , G oreb org
Bergenhem G reta , Spanga
Berghe M arrin , U ppsala
Bergstr om Bri tt-M arie, Bandh agen
Bjaring er T om as, N euilly-s-Seine,

Frankri ke
Bogdanoff O rvo, Esbo, Finland
Borglund V alter, Posten Bals a
Bor rsjo N ils-Johan , Ljusdal
Brasiliana 93 , Rio de Janeiro, Brasilien
Britt och Elsy, Posten Fu rulund
Brumby M H K, York, Sto rbritanni en

C arlson Susanne, Posten Brev
C arlsson Bengt , Posten Ban k och Kassa,

M alm o
C arlsson Elna
C arlsson Rolf, Akersberga
C laesson Asa, Posten Bank och Kassa

D ahlberg M arianne
D ahlvig G unnar, Laholm

D anielsson Kjell
D ellegard Inger, Posten V arberg
D irectorate G eneral of Posts, T aiwan
D uncan H , Falkirk, Sco tland

D usik Josef, Boleraz, Slovakien
Edlund Cl aes, Postfa stigheter
Edwardsson Berti l, H asselby
Ehrnborg Simon , G oteborg

Ericsson H ans
Eriksson Ingrid
Ersta frimarks avdeln ing
Europhi le x 92, Budapest, U ngern
Forsberg C hristian, Kramfors
Fredholm Eili, Posten Bank och Kassa
Fried rich M anfred , M unster, T yskland

Foren ingen Postm usei Vanner
Foren ing en for Kinafil at eli

G illander G un nel,
Posten Bank och Kassa

G lass Josef, M unster, T yskland

G yld in Ulla, Enskede
G yllner H ans -Erik, G avle
H agstedt An ita, Kn ivsta
H ah n C hu ngoo , Sundbyberg
H am mar Annett e, Posten Save

H artelius Sven , Sundsvall
H avdelin Bertil , H avdh em
H edblom Sune , Bolln as

H edstrom Yngve, Lycksele
H ellstro m Olof, M oli den

H ellstrom Y ngve, Enskede
Im obersteg M arc, Bern, Schweiz
Ivarsson Len nart , O sthammar

Jad ling H elge, Vallingby
Jakobsson T rygve, H avdhem

Jansson Ingrid , Posten G agnef
J ansson Per, Postfastigh eter
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Johage Ch ristina, Posten Solna
Johannesson lngvar,

Posten Bank och Kassa, Kristianstad
Johansson Karin, Vallingb y
Johnsson H ans, N orsborg
Jonsson M onica, T aby
Kallas V ello
Karlsson Karl-Erik, Posten T idaholm
Kenn J i.iri, T allinn , Esdand
Klingberg M argareta , Goteborg
von Knorring Carl, D anderyd
Kokkola Anne-M aj, Leppavirta, Finl and
Labitzke H ans J , H annover, T yskland
Larsson Berit , Posten O rebro
Larsson E W , Akersberga
Lindberg George B
Lindback G un, Posten Varmd6
Lindback G undla
Lindkvist Art ur, Eksjo
Lindstrom Leif, Johanneshov
Liwendah l Lars, Johanneshov
Losonci T ibor, Postt erminalen

T omteboda
Lucans Viesturs, Valmiera, Lettland
Lowenhielm Georg, H aninge
M are Balt icum, T allinn, Esd and
M oberg M ajvor, Posten Bank och Kassa
M ystic Stamp Company, N ew York,

USA
M oller Kendy, Posten Bank och Kassa
N eurath U lla, Sundbyberg
Nil sson Per-Erik, Spanga
N ordia 93, H elsingfors, Finland
N ordlund Sven-Ake, Posten Bjasta
N orsk Filatelistforbund , O slo, N orge
Ojaste Elmar, Vastra Frol un da
Pallin An ita, Vastera s
Pernilla, Posten Fristad
Pettersson Sven , Stenhamra
Phila telica H ung arica 93, Budapest ,

Ungern
Pihl Eva, Postgirot
Polska 93, Poznan , Polen
Pon es des Elisabeth , Paris, Frankrike
Posten An gered 1
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Posten Askersund
Posten Bromma 1
Posten Djursholm
Posten Frimarken , Kista
Posten H udiksvall
Posten Knivsta
Posten Lit
Posten M am as rorg, Ludvika
Posten M oliden
Posten N orrbackagatan
Posten N ykoping 1
Posten N ynashamn l
Posten Rodeby
Posten Solna 1
Posten Saro
Posten Uppsala 16
Postens arkiv
Postfastigheter
Postgirot
Postp rodukt ion O bestallbara brev,

Kiruna
Posrverket i Colombia
Posrverket i Singapore
Puddy W endy, Lundy Island,

Storbri tannien
Riedel H ans, Gortschach , O sterrike
Roos Jorgen, Ons ala
SAS Ph ilatelic Cl ub
Scheen Sicco W
Schwaneberger Verlag GmbH ,

M i.inchen, T yskland
Seiko Vlad imir S, Chisinau, M oldavien
Sellstedt Sven-Erik, Gavle
Sj6den UIf, Goteborg
So-Phil, Solna
Souan Khalil Rudolf, Amman , Jordanien
Spernes M aria, Jarfal la
Si ftelsen Ragnhil d och Einar

Lundstroms minne
Sundstrom Karl G
Svensson Bengt, Posten Klippan
Svensson Bo, Posten Kr ist ianstad
Svensson Karl-O tto, Farsta
Svensson Kn ut , Vaxjo
T errell H arry, D undee, Sto rbritan nien



T idaholms M useum
Vekey de Bob, W arford, Srorb rirannien
Vitkus R, Kaunas, Lirauen
Vogt Ron ny, Zurich , Schweiz
WH O, Kopenhamn , Danmark
W adner M aja
W allin Inga, Brom ma
W arreby Yngve, Sodertalje

W arz Folke, Danderyd
Zumstein & C ie, Bern, Schweiz
Agren B och R, Farlov
Ahlund Lennar t , Arsta
Angqvist Oll e
O stergren Ella, Posten H almsrad
s g ren Anders, Vasteras
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