
Verksamheten i
Postmuseum under 1996

Postmuseinämnden

Ledam öter i Postm useinäm n den har un der
1996 varit : chefen fö r Kon cernstab Kom m u-
nikation Malo u Ö rner, o rdförande ; ch efen
för Posten Frim ärken Ingegerd Mattsson ;
chefen för Postmuseum Gunn ar N ordlin -
der; vidare Bengt Nyström , u tsedd av Riks-
antikvarien ; Anne-Marie Selan der, represen-
tan t för personalorgan isationerna i Posten ;
Börje Wallberg, represen tan t för Postm usei
Vänner; Gun nar D ahlv ig, rep resen tan t för
Sveriges Filatelist- Förbund sam t Gösta Sten-
berg, rep resen tant för svenskt n äringsliv.

N äm nden har under året hållit fyra sam -
m anträden . M an har noga följt m useets
verksam het, särskilt vad gäller ekonom i,
m arkn adsföring och utställn ingsp lanering.

Allmänt

Ar r996 firades m useets 9o-ärsjub ileum . D en
rr novem ber h ö lls bankett där Posten s kon-
cernchef U lf D ahlsten jub ileum stalade. Vid
banketten överläm nades som gåva roo .ooo
kr. från Fören ingen Postm usei Vänner. Be-
loppet ställdes till m useichefens förfogande,
att användas för läm pligt ändam ål i fören-
ingens an da. D en 15 decem ber, jubi leum sda-
gen , firades m ed festl iga aktiviteter för all-
m änheten .

Postm useum har under året rön t mycket
stora publika fram gån gar. I ap ril slogs be-
söksrekord för en enskild m ånad då ca.
14 .000 person er kom till m useet. H elärsre-
su ltatet in n ebar också rekord m ed ca.
115.000 besökare. Fra mgängarna är ett resul-
tat av en kon sekvent satsn ing på att nå nya
m ålgrupper m ed spän nande och in tresse-

väckan de u tställn ingar. Satsn ingen på barn
och barnfam iljer m ed den n ya basutställ-
n ingen Lilla Posten visade sig vara rikt ig, lik-
so m flera ti llfäl liga utstä llni ngar som väckte
an klang i m edia. 1996 var det första äret se-
dan 1992 m ed fri en tre, vilket bi dragit ti ll
förbättrade publiksiffror.

Parallellt m ed satsn ingen på u tställn ingar
har m arkn adsföringen förbättrats så att m u-
seet fått en tyd ligare p rofil. Fördelen av det
cen trala läget har också tagits tillvara bättre
än t id igare.

D et nya ven tilat ion ssystem et har börjat
fungera, m en åtskilligt in trim n ingsarbete
återstår än nu .

U nder året fullbordades den om fattan de
do kum en tationen av järnvägsposten . Mate-
rialet pub licerades i bokform m ed titeln
j ärnvägsposten: en kamp mot tiden.

Torg och film sal h ar vid ett flertal tillfallen
varit u thyrda till enh eter in om Posten och
till enskilda företag och person er. Sam m an-
trädesrum m et har vid några t illfallen d ispo-
nerats av ledn ingsgrupper inom Posten .

Museet har m ottagit flera studiebesök från
u trikes postm useer och postförvaltn ingar
b l.a. från Fin land och Tjeckien .

Museichefen har regelbundet del tagit i m u-
seich efskollegiets sam m an träden .

Gunnar N ordlinder har un der året deltagit i
ett av Posten arrangerat utb ildn ingspro-
gram , U PP, i tre om gångar.

Museet har likso m tid igare år haft et t u tom -
orden tligt go tt sam arbete m ed Postm usei
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Vänner, som tagit del av museets verksam-
het med stort engagemang. Vid flera tillfäl -
len har vännerna engagerat sig i praktiskt
museiarbete till gagn för museet och fören-
ingen . Vidare har föreningen givit museet
ekonomiskt stöd, som möjliggjort förvärv
av filatelistiska objekt och utgivning av oli-
ka skrifter.

Museet har framgångsrikt medverkat i eve-
nemanget "Vår roliga h istoria" i Kungsträ d-
gården samt i "Stockholm Water Festival".
Vid bägge tillfallena har museets personal
aktivt demonstrerat hur man skriver med
gåspenna, viker papperet till kuvert och där-
efter förseglar med lacksigill.

Samarbetet med filateliorgan isationer, sam-
larfören ingar och andra organ isationer med
anknytning till museets verksamhet har va-
rit mycket gott. Många föreningar håller re-
gelbundet sina sammankomster i museets
lokaler. Flera samarrangemang har hållits
mellan museet, fören ingar och engagerade
personer, bl.a. har motivsamlaren Ulla Wen-
graf ordnat framgångsrika frimärksträffar för
eftermiddagslediga. Kjell Ö stlid har hållit
nybörjarkurser för unga frimärkssamlare och
både filatelistisk grundskola och högskola
har inrymts i museets lokaler. Värdefullt har
också det ömsesidiga utbytet av kunskaper
och forskn ingsresultat mellan fören ingar,
enskilda forskare och museet varit. Postan-
ställda och pensionärer från Posten har bi-
dragit med mycket och intressan t material
till samlingarna.

O rganisation och personal

Museet har varit organ iserat i
följande enheter :

Föremålsenheten, som svarat för föremä ls-,
foto- och arkivsamlingarna, dokumentation
av postal verksamhet och fotoarbete. Inom
enheten har följande tjänstemän arbetat un-
der chefen O lle Synnerholm : Bengt Anders-
son, Bo Andersson, Stellan Gustafsson,
Louise Palme (tjänstledig), Karl Erik An-
dreasson (vikarie for Louise Palme) och
Sven Tideman .

Filatelienheten, som svarat for kontinuerlig
förnyelse och förvaltn ing av de filatelistiska
samlingarna. Inom enheten har utförts ur-
val, beskrivning och montering av material
ur museets samlingar till in terna och exter-
na utställn ingar. Följande tjäns temän har ar-
betat under chefen Britt Westermark: Anne
Burgman , Yvonne Engelbrektsson , Leif
Karlsson och Björn Sylwan .

Informations- och utställningsenheten,
som svarat for extern in formation med
marknadsföring av museets verksamhet,
samt utställningar, barn- och ungdomsverk-
samhet, program, visn ingar och undervis-
n ing. Under enhetschefen Vesela Stridsberg
har Karin Nygren , Marianne Larsson, Pia
Bäckström (tjänstledig), Pernilla Åström (vi-
karie for Pia Bäckström) och H edvig
Bruzaeus (frän 1 febr uari) arbetat. Följande
museilärare har an litats for Lilla Posten lör-
dagar, söndagar och skollov : Viveka Ny-
bom, Monika Arvidsson , Lotte Lindqvist
och Minna H eikki.

Biblioteket, som förvärvat och lånat ut mo-
nografier och seriella publikationer inom
svensk och utländsk posth istoria och filateli,
liksom svenskt postalt tryck. Bibliotekschef
har varit Erik H amberg. Personalen har i öv-
rigt bestått av Monica Jonsson och Karin
Norberg.

Butiken, som har sålt frimärken, frimärks-
p rodukter, samlartillbehör och souven irer.
Butiken har också svarat for försäljn ingen i
Posthuset på Skansen . Under chefen Britt
Westermark har följande tjänstemän arbetat :
Britt Ljungberg, Anne Burgman , Yvonne
Engelbrektsson , Elly Jakobsson (sjukledig
fr.o.m . juli), Inga-Lill N ilsson och Gunnel
Söders ten .

Vakt- och personalenheten, som svarat för
allmän säkerhet, vakthällning, fastighetsfrä-
gor, lokaluthyrning samt arbete med och
kring föreningen Postmusei Vänner. Chef
för enheten har varit Monika H ansson, med
följande medarbetare: Christer Lindblad,
Kerstin Mörk, Bo Elfm an , Mariana Cordier
och Gabriella Mann .
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Följande helgvärdar har anlitats: Elin An-
dersson , Lars Lundqvist, Guy Lundin , The-
rese Gillner, Karin N ilsson , Math ias Jons-
son , Susanne Ljungberg, Björn Åström och
Erika Strid .

Under museichefen Gunnar N ordlinder har
Ulla Neurath arbetat som sekreterare och
Robert Mattson som ansvarig för datafrågor.

Föremålssaml in garn a

Förvaring, vård och konservering

Ett flertal föremål har skadats av läckande
rör och kranar i magasinslokalen i Vårberg.
Skadeinven tering och en översiktlig kost-
nadsberäkn ing för restaurering av dessa fö-
remål har vidtagits. Sonderingar har därefter
gjorts för att finna mer ändamålsenliga och
säkra lokaler för förvaring av de föremål
som icke visas på museet.

Tio vagnar har försetts med skräddarsydda
tygöverdrag.

Museet har ett rekvisitaförräd med unifor-
mer, brevlådor etc. för uthyrning till postju-
bileer, f lm inspeln ingar och likn ande. De
delar av rekvisitaförrådet som sällan an-
vänds flyttades till magasin utanför Postmu-
seihuset, samtidigt som vapnen i föremåls-
samlingen fick en ännu säkrare förvaring.

Fältverksamhet och dokumentation

I samband med nedläggningen av järnvägs-
posten sam lades föremål in , bland annat
allt löst som fanns kvar efter den sista resan
till H ärnösand . H är kom till och med sop-
säckarna att nå museimagasinet. Fast inred-
n ing kom att samlas in för att i framtiden
kunna återskapa en miljö .

Sveriges järnvägsmuseum i Gävle utökade
sina samlingar med en hel postkupevagn.

Bland de foton som togs av museets foto-
graf Sven Tideman till boken j ärnvägspos-

Verksamheten inom järnvägsposten
dokumenterades innan nedläggningen.
Här en interiörbild från sträckan Stockholm -
Göteborg (Foto: Sven Tideman).
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Postkontoret i Knivsta dokumenterades i samband med julruschen 1996 (Foto: Sven Tideman).

ten: en kamp mot tiden  av Sören Jansson och
Lotte Lindqvist, kom två att bli förlaga till
ett frimärke.

Enkla dokumentationer har gjorts av post-
kon toren Kn ivsta, Bromma och Kungshör-
net i Uppsala.

Vi i Posten (ViP), en återkommande under-
sökning om personalens trivsel och utv eck-
ling i Posten , har dokumenterats, likaså
brevlådetömning.

Alla anställda på museet har erbjudits att
göra en kort dokumentation av olika arbets-
uppgifter i det s.k. nya brevnätet inom Pos-
ten . På så sätt fär dokumentation sverksam-
heten en bredd som den tidigare saknat.
Samtidigt får personalen en inblick i vad
som händer i Posten idag. Resultat från den-
na dokumentation vän tas in te förrän under
1997, men andra museer har redan visat in-
tresse för projektet.

Förberedelser har vidare gjorts för ett upp-
rop till en minnesinsamling kallad "Posten i

förändring", där postanställda och pensionä-
rer med ett postalt förflutet uppmanas att
skriva ner och skicka in sina minnen .

Registrering och fotografering

Avdeln ingens personal genomgick en kor-
tare In ternet-utbildn ing som förberedelse
till skiftet av datorsystem . En annan förbe-
redelse är inscann ingen av föremålsbilder
som kombineras med redan inmatade fakta
om museiföremålen . Dessa kommer att bli
tillgängliga först på museet och sedan på In-
ternet. Databasen "Post" har utökats med
131 registreringar. Därmed var totalt 11.263
föremål registrerade i databasen vid årets
slut. An talet forskarbesök var 209.

757 svartv ita foton och 1.360 färgfotografier
har levererats till beställare inom och utom
Posten .

I databasen "Foto" nyregistrerades 7 nega-
tiv; därmed var totalt 7 894 negativ registre-
rade.
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Förvärv av föremål, arkivalier
och fotografier

Från City Mail fick museet en citymanun i-
form och andra föremål från brevbäringen .

Från postkon toret i Bromma inkom tre et-
sade glas med motiv från frimärkserien
"Postverkets 3oo ärs jubileum" samt en tak-
armatur från den ursp rungliga inredn ingen .

Många föremål inkom från Ivan Adlers
dödsbo . De har samband med hans gärning
i Etiop ien .

Kläder från en motorcykelåkande brevlåde-
tömmare samt flera postsäckar, varav många
med utlandsanknytn ing, har förvärvats.

Gåvor från Postmusei Vänner

De skräddarsydda skyddsöverdragen till vag-
narna har betalats av Postmusei Vänner.

Filatelisti ska samlingarna

Ett und er hösten 1995 päbörjat konserve-
ringsprojekt av äld re förlagor till frimärken
har fortsatt und er vären 1996. Förlagor har
tvättats och gammal tejp tagits bort. Blyerts
och akvarellteckn ingar har fixerats och äldre
typ av kartong på vilken förlagorna varit
monterade, har utbytts mot ny syrafri.

Valvet i Tryckerisalen 1 trappa renoverades
och fick en ny inredning under 1996. Detta
för att effektivisera, underlätta och öka för-
varingskapaciteten . I anslu tn ing till om-
byggnaden målades valvet i en vitaktig färg
och försågs med en ny modern larman lägg-
n ing som installerades av Securitas. Valvren-
overingen utfördes i samarbete med perso-
nal från Postfastigheter AB. Inredn ingen le-
vererades av Lundqvist Inredn ingar AB.

Ett större an tal "Farliga brev" liksom många
berömda frimärksförfalskningar från Post-
museums egna samlingar försågs med nya
texter och monterades om in för utställning-
en Fiffel och Båg.

Inför utställn ingen om Postmuseums store
donato r H ans Lagerlöf har ett stort och om-
fattande förarbete lagts ner. Donationernas
samtliga 6.543 albumblad granskades. D äref-
ter skedde ett urval. Totalt visades 5oo al-
bumblad från ro olika landssamlingar. D ess-
utom visades 2 0 0 enskilda objekt av särskilt
intresse som togs bort från sin ursprungliga
montering och försågs med speciellt genom-
arbetade och belysande texter. Många al-
bumblad, enskilda frimärken , helark och
brev har renoverats och förstärkts. Det om-
fattande material som visades under utställ-
n ingen har också ägarstämplats på baksidan .

I samband med Ro lf Gummessons utställda
samling Finlands f örsta fr imärken och stämplar
kompletterade Postmuseum med två ramar
innehållande rariteter ur Postmuseums fin-
ska huvudsam ling.

Till utställn ingen Kungahuset Bernadotte
skedde en omfattande redovisning av fri-
märken med anknytn ing till kungahuset
Bernadotte. H är ingick också förslagsgravy-
rer och provtryck ur Postmuseums samling-
ar.

Den utställda generalsamlingen A lla Sveriges
fr imärken har kon tinuerligt uppdaterats un-
der 1996.

De svenska utställningssamlingarna med
svensk respektive engelsk text har utökats
och reviderats med totalt 178 blad .

Från Världspostfören ingen har under året
erhållits frimärken från ett stor t an tal län-
der.

Vid 25 tillfällen har frimärks- och stämpe l-
samlingar sam t donationer studerats av fors-
kare och andra besökare.

Registrering

I januari 1996 pabörjades separat accessions -
bokföring av filatelistiska resp . posthistoris-
ka föremål.
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Förvärv av filatelistiska objekt

Und er 1996 har 55 förlagor till svenska fri-
märken och 36 skissförslag inlevererats till
samlingarna från Posten Frimärken. D ärjäm-
te har Postmuseum mottagit 129 gravyrav-
drag och 11.161 st. tryckprover och normal-
prover.

Provtrycksark och normalark, totalt 23 styck-
en , från Lokalposten i Mullsjö har skänkts
av Sven-Allan Egerbo, Mullsjö .

Accessionbokförda frankotecken under året
var 24.506 st.

Bland inköpen märks:

Ett ostämplat exemplar av världens första
frimärke, det brittiska O ne penny black från
184o. Märket har pl acerats i den perm anent
visade huvu dsamlingen England.

Ett frimärksliknande gravyravdrag förestäl-
lande "brygga i solnedgäng", aldrig utgivet
som frankotecken . En ligt blyertsanteckn ing
på baksidan utförd av gravören Mikael Ask-
wall 1979.

Ett brevkort 12 öre (bKe) med järnvägs-
stämpel Pkxp No . 3 Upp den 27 febr uari
1872, till Köping. Med handritad gratul a-
tionsteckn ing på meddelandesidan .

Ett brevkort 12 öre (bKer) frän Tidaholm 23
augusti 1872 ti ll Laxä Bruk.

Två san itetsperforerade förfilatelistiska brev
från D anzig till Stockholm samt ett från
Königsberg till Stockholm .

Ett returnerat rekbrev med 3, 5 och 3o öre
Ringtyp, tandn . 13, avstämp lat Wäderstad 23
juni 188s ti ll Ch icago, USA, försett med en
amerikansk reketikett samt stämpeln "Dead
lett er offi ce".

Ett brev med 1 st. 30 öre Vapen och lodrätt
par 3 öre Liggande lejon , typ II , från O usby
till Marsjö, 28 december 1870 .

Ett vykort med IO öre O scar II, koppartryck
från Landskrona till Thorshavn, Färöarna,
27 decembe r 1904. An komststämplat 1o (ja-
nuari) 19o5.

Ett brev skickat från Stockholm den 6 maj
1915 med innehåll, "med an ledn ing af Fri-
märkets 7 -ärsdag den 6 maj, 1915". Framsi-
dan är en pastisch på frimärken föreställan-
de H ill, Chalmers och Treffenberg.

Ett fårgprov till mi litärbrev M2 i orangeröd
färg.

Gåvor från Postmusei vänner

Ett brev med innehåll från Uggelbo via Ge-
fle, 23 oktob er 1869 til l Knox County, Illi-
nois, U SA. Frankerat med 12 och 2x30 öre
Vapen typ. Brevet ingick i den s.k. "H ed-
man-korrespondensen" mellan fadern i Ug-
gelbo (O ckelbo) och sonen Jonas H edman .

Frimärksutställningar inom Sverige

Postmuseum har under året ställt ut följan-
de exponat :

"VM i ishockey", Sveriges Riksidrottsmu-
seum, Johanneshov.

Ett urval frim ärken utgivna under Anders
Ö rnes tid som generaldirektör i Kungliga
postverket 1930-1945, Centralposth uset,
Stockholm 1. Utställning i samband med
öppnandet av Anders Ö rnes hemliga låda.

"Sagor och Legender", Astrid Lindgrens
Värld, Vim merby.

"Frim ärken och brev med Vänersborgs-
stämplar", Vänersborg.

"Sagor och Legender", Ö rnsköldsvik.

"Svenska Julfr im ärken" 1968-1996, Sävsjö.

Frimärksutställningar utomlands

"A cho ice of stamps engraved 1960 - 1996 by
Czeslaw Slania", samt skisser och frimärks-
förlagor utförda av C zeslaw Slan ia visades i
Prag, Tjeckien .
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Decinficerat förfi latelist iskt brev skickat från Danzig t ill Stockholm.
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Rekommenderat ringtypsbrev ti ll U.S.A. med 38 öres porto, skickat 1885.
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Inrikes brev av t redje vikt klassen från 1870.

Brev med fantasifrimärken, stämplat i Stockholm 1915 i samband med det första fr imärkets 75-årsjubileum.
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Vapenbrev till U.S.A. med 72 öres porto från 1869. Gåva från Postmusei Vänner.

0±£7/ CE24D
• of...o

/

12 öre ringtyp t. 13 på inrikes brev, försett med stämplarna " retur" och " obeställbart " .
Gåva från Olof Linder.
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Publik verksamhet

Postmuseums öppettider var und er 1996: tis-
dagar-söndagar 11-16, onsdagar 1- 19, mända-
gar stängt. Under maj-augusti var öppet-
tiderna pa onsdagar 11-16.

1996 besöktes museet av 15 .056 personer
mot 79.376 är 1995.

Utställningar

Gamla sky ltar

24 januari - 15 september 1996

Utställningen visade ett urval av skyltsaml a-
ren Peter Plun tkys stora samling med svens-
ka emalj- och plåtskyltar av allehanda slag
frän perioden 1890-1930. I ett av rummet vi-
sades ocksa postala skyltar frän 1750-1950 ur
museets egna samlingar.

Finlands f örsta fr imärken och stämplar

30 januari 14 april 1996

Finlands första frimärken firade 14o ärs jubi-
leum och Postmuseum uppmärksammade
det med detta exponat som var en del av
den samling som deltog i hedersklassen på
världsutställn ingen "Finlandia 95". Samling-
en tillhör Rolf Gummesson, som har arbe-
tat med den under en mycket lång tid . Sam-
lingen beskriver hur frimärken och förs än-
delser har stämplats i Finland, efter orter
och stämpeltyper. Albumbl aden har både
fin ska och svenska texter. Utställn ingen blev
till tack vare ett omfattande arbete av filate-
listen Karl-Erik Stenberg.

Utställn ingen invigdes av Pekka Taitto, Fin-
lands Filatelistförbunds ordförande, i närva-
ro av represen tan ter för den fin ländska Pos-
ten .

Lilla Posten

1o februari 1996 och  tills  vidare

I museets källarvalv öppnades i februari bar-
nens egen post. H är finns en liten postgård,
ett postkon tor och en skrivarverkstad - allt i
barnvän lig och fantasifull m iljö. Denna
barnverkstad blev mycket uppskattad under
äret - flera tusen barn besökte Lilla Posten
med skolan , "frit ids" eller med sin familj.
Mer om Lilla Posten berättas i en av artik-
larna i denna Postryttare.

Lilla Posten var öppen för besökare under
lördagar-söndagar 12-15 och under hela som-
marlovet 12-15. U nder de kortare skolloven
var barnverkstaden öppen n -16. Under öp-
pettid fanns allt id minst en museilärare på
p lats. På vardagar under skolterminerna tog
museet emot förbokade grupper. Med pro-
grammet Leka Post vände vi oss i första
hand till skolans sexårsverksamhet och års-
kurs I.

Barnverkstaden Lilla Posten invigdes av den
kända figuren Skurt från barnprogrammet
på TV 3. Detta uppmärksammades med en
halvtim mes program på denna kanal.

Lilla Posten blev genast populär bland besökande
barn. (Foto: Ove Kaneberg)
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Fiffel& Båg

27 mars - 8 september 1996

Ett sätt att fiffla och manipu lera med san-
n ingen är att göra förfalskningar och det var
ämnet för vårens och sommarens stora ut-
ställning.

Konst, an tikviteter, mynt och sedlar,
smycken och leksaker samt naturligtvis fri-
märken , stämplar och försändelser var några
exempel på förfalskn ingar som visades i ut-
ställningen . En av många intressan ta fri-
märksförfalskn ingar var en stämplad gul 3
skilling banco som har utförts av den ita-
lienske mästarförfalskaren Jean de Sperati
(188.4-1957).

Utställningen berättade också om hur
förfalskn ingar kan skiljas från äkta vara. Be-
sökarna fick vidare veta vad lagen säger om
kopior, plagiat och förfalskn ingar. Utställ-
n ingen kom till stånd mycket tack vare ett
givande samarbete med Po lism useet och
Statens Kriminaltekn iska Laboratorium .

Utställningen invigdes av Jesper Aspegren ,
programledare för Antikrundan i TV.

Kungahuset Bernadotte

19 apri l - 18 augusti 1995

Med an ledn ing av kung C arl XVI Gustafs
50-årsdag arrangerades denna utställn ing
som speglade frimärksutgivn ingen med ät-
ten Bernadotte till och med jubileumsutgå-
van, som kom ut samma dag som utställ-
n ingen öppnades. H är visades förutom ut-
givna frimärken även olika förslagsmärken ,
gravyravdrag och provtryck, förlagor, helark
och normalark samt fårgprover.

Collage som ger fr imärken ny tt liv

4 jun i - 1 september 1996

På museets inglasade torg visades en annor-
lunda konstutställn ing av Rolf Isaksson .
D enne konstnär från Göteborg har gjort
collage av frimärken i sju år. H är visade han
ett tjugotal tavlor.

A merikabrev

28 augusti 1996 - 2 februari 1997

Med anledning av 150-ärsminnet av den
svenska emigrationen till Amerika firade
Postmuseum jubileet med att ställa ut ett
an tal Amerikabrev och vykort. H är visades
bland annat brev som museet hade lånat
från privatpersoner samt brev frän Utv and-
rarnas H us i Växjö , som också bidrog med
affischutställn ingen "Mot löftets land". För-
fattaren Claes-Göran Wetterholm lånade ut
ett t io tal vykort från sekelskiftet.

En brevskrivare på 1700-talet

1 September 1996 och tills vidare

I det lilla lusthuset i basutställn ingen Brevet
- en resa genom sekler presenteras en b rev-
skrivare från 1700-talet, överpostdirektör
Leonhard Klinckowström, chef för postver-
ket frän 1743 fram till sin död 1759.

Fy ra decennier

5 0ktob er 1996 - 2 februari 1997

Den artistiske mångsysslaren Lasse Åberg
debuterade som frim ärkskonstnär i och med
1996 ärs Frimärkets Dag-utgäva. H ans fyra
frim ärken berättar om  30-,  40-, 50- och 6o-
talens ungdomar. D et gjorde också utställ-
n ingen som Lasse Åberg hjälp te museet att
sammanställa. Föremål från bland annat
hans egna samlingar väckte nostalgi bland
besökarna. Konstnären Lasse Åberg visade
också ett antal ej tidigare visade konstverk
som tidsmässigt anknöt till utställn ingen .

Utställningen invigdes av Lasse Åberg i
samband med Frimärkets D ag-firandet på
museet den 5 oktober.

Grafikern och gravören Josef Herik

5 oktober - 6 novemb er 1996

Med anledning av en samutgåva mellan
Sverige, Tjeckien och Slovakien - Endre N e-
mes målning Barockstolen - visades på Fri-
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märksvån ingen en liten utställn ing från
Tjeckien om Josef H ercik, en av landets
mest framgångsrika gravörer.

Storsamlaren Hans Lagerlöf

16 oktober 1996 - 2 februari 1997

Det fanns inget bättre sätt att fira Postmuse-
ums 9o-ärsjubi leum än att hedra museets
främste donator : H ans Lagerlöf. Denne
framgångsrike svensk-amerikan , affärsman
och legendariske frimärkssamlare har bidra-
git till att museets samlingar har nått stor
berömmelse alltsedan mellankrigstiden . En
stor del av sina frimärken och samlingar do-
nerade H ans Lagerlöf till museet, hela 6.543
albumblad . I donationerna ingick många
sällsyn theter, bland annat de två berömda
"Post O ffice" - frimärkena från Maur itius,
utgivna är 1847.

Denna stora utställn ing visade ett par
hundra pärlor och märkvärdigheter samt fle-
ra intressan ta landssamlingar, som till exem-
pel H olland, Venezuela, Bulgarien , O ranje-
fristaten och Siam .

Utställningen invigdes av den svensk-
amerikanske regissören och skådespelaren
Gunnar H ellström.

A lmanackor

5 decemb er 1996 - 13 april 1997

En liten utställning som visade delar ur
Postmuseums samling av svenska alm anack-
or, bland vilka de äldsta är frän 16oo-talet.

Postmuseum 9o ar

15 december 1996 - 13 april 1997

Yngve H ellström , mångårig fotograf på
Postmuseum, sammanställde en mindre ju-
bileumsutställn ing på Frimärksvåningen där
han visade fotografier och annat intressan t
material samt berättade om museets 9o-äri-
ga h istoria. Utställningen öppnades på jubi-
leumsdagen den 15 december.

Under sin livst id fick donatorn Hans Lagerlöf
inte själv uppleva att bli avbildad på frimärke.

Till utställningen gjordes dock ett montage med
hjälp av dagens datateknik, av et t Oscar Il -frimärke
och ett port rätt av Lagerlöf . " Frimärket " användes

bl.a. på utställningsaffischen.

Program

Programverksamheten ankn öt för det mesta
till de pågående utställningarna med musik-
och teatercafeer, fö redrag, filmvisn ingar och
andra aktiviteter. Totalt genomfördes under
äret 306 pro gram.

Särskilda arrangemang anordnades i sam-
band med de sju frimärksutgivn ingarna,
bland annat i samband med utgivn ingen på
Frimärkets D ag den  5  oktober, som var ett
samarrangemang med Frimärksfrämjandet
och Posten Frimärken . Den 6 oktober ar-
rangerades ett barnens Frimärkets Dag som
var mycket uppskattat av besökarna.

Den n februari arrangerades en museidag
tillsammans med övriga Stockholm smuseer
och i samarbete med Dagens Nyheter. Tips-
tävlingen N ostippen genomfördes under året
tio gånger. Under sommaren pågick Som-
mar-N ostippen. Den 15 decembe r firades
Postmuseums 9o-ärsdag med ett "Ö ppet
H us" för specialinbjudna samt allmänhet.
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Skollovsprogram arrangerades med bland
annat aktiviteter i den nyöppnade barnverk-
staden Lilla Posten. Frimärkskul för skolledi-
ga anordnades av Sveriges frimärksungdom
Stockholmsdistriktet som också arrangerade
Frimärkskul f ör hela f amiljen en gång på våren
och Roligt med frimärken vid fyra tillfallen på
hösten . Fören ingen arrangerade också ett
Riksmästerskap i frimärkskunskap på våren
och ett välbesökt Jul på Postmuseum i samar-
bete med museet.

Tillsammans med Stockholms Motivsamlar-
klubb genomförd es Frimärk stri ffar for efier-
middagslediga vid rs tillfällen under var och
höst. Nybörjarkur ser för unga frimärkssam-
lare genomfördes vid åtta tillfallen under
vår- och höstterminerna samt en filatelistisk
kurs för vuxna vid tretton tillfallen . En mo-
tivsamling om O lympiska Spelen 1oo är
sammanställdes av fören ingen i samarbete
med museet och ställdes ut i Cen tralposthu-
set . Utställn ingen invigdes i jun i av C arl-
Gustav Anderberg, o rd förande i Sveriges

O lympiska Kommi tte. Ut ställn ingen visades
senare också på Riksidrottsmuseet.

Vår frimärkssalong arrangerades av N acka-
Värmdö och Norrorts frimärksföreningar
under en vecka i april. Stockholms Fila te-

Frimärksgravören Lasse Sjöblom och Lasse Åberg
medverkade på Frimärkets Dag, vid utgivningen av
frimärksutgåvan " Fyra decennier"

Både barn och vuxna kom till det populära programmet " Kom och gör påskkort " i mars.
Besökarna stod för fantasin och Postmuseum för materialet (Foto: Sven Tideman).
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list-Fören ing firade sitt n o-årsjub ileum på
m useet m ed en jub ileum su tställn ing och
program un der en vecka i septem ber. En
Posthistorisk Dag arrangerades i novem ber i
sam arbete m ed Sällskapet för Svensk Post-
h isto risk Dokum en tati on . H em bygdsfilate -
listerna p resen terade sig och visade et t urval
ur några h em bygdssam lingar en helg i de-
cem ber.

Fö ljan de fören ingar h öll regelbundet m öten
i m useet : Frim ärksklubben C GT, Fören ing-
en Frim ärksbörsen , Fören ingen för Kina-
filateli, Stockh olm s Filatelist-Fören ing,
Stockholm s Filatelist-Fören ing ungdom sav-
deln ingen , Stockh olm s Motivsam larklub b ,
Sveriges M ilitärpostsällskap sam t Svenska
Frim ärksbytesfören ingen .

Visningar

Totalt gen omfö rdes un der äret 2n1 visnin gar
för 4 .466 personer. 13 av visn ingarna var fö r
barn och ungdom , som till exem p el skol-
p rogram m en för barn på låg- och m ellan sta-
diet sam t det nya p rogram m et Leka Post i
barnverkstaden Lilla Posten.

tu ristby räer, kultu rinstitu tion er och fören-
ingar, därib land ti ll d rygt 3. 0 0 0 m edl em m ar
i Fören ingen Postm usei Vänn er.

Till barnverkstaden Lilla Posten trycktes sto-
ra affisch er som anslogs på sto lp tavlor och
andra p latser run tom i StorStockh olm , sam t
på ku ltur tavlorna i tunnelbanan .

Marknadsföring

In form ation om u tställn ingar och p rogram -
verksam het skickades regelbundet u t till
m assm edia. Detta resulterade i ett sto rt an-
tal tidn ingsarti klar (cirka 246), evenem angs-
n o tiser (cirka 339), inslag i radio (cirka 23)
oh TV (a3).

Annon sering skedde varje vecka i D agens
Nyheter och Svenska D agbladet under rub-
riken "Stockh olm s m useer". Ett an tal sepa-
ratannonser gjordes också i dessa tidn ingar.
An nonser in fördes även i fackp ress och lo-
kalt idn ingar sam t tur istp ub likationer.

Affischer, vernissagekort/i nbjudningar och
program blad fram ställdes för de o lika u t-
ställn ingarna och skickades u t till utvalda
m ålgrupper, som till exem pel b iblio tek, m u-
seer, postkon tor, h o tell, frimärksklubbar, fri-
m ärkshandlare, sko lor och stud ieförbund ,

Lilla
oSEen

Postm useum
tilla  Nyg aton  6,  Go ml a $tan, $to«kholm,

Den färgglada symbolen för barnverkstaden
Lilla Posten har skapats av tecknaren Lotta Glave.

Program bladet Ny tt på Postmuseum gavs u t
m ed tre n um m er i en upp laga av 18.ooo ex-
em plar per n um m er. D e skickades u t till ol i-
ka m ålgrupper (se ovan) sam t också till
Postm usei Vän ners m edlem m ar. Ny tt på
Postmuseum delades u t på m useet och på an-
dra p latser, till exem pel på postkon tor sam t
i sam band m ed frim ärksutställn ingar och
m ässor i Stockholm och u te i lan det.

Till u tstä lln ingen Storsamlaren Hans Lagerlöf
producerades en b iografi m ed sam m a titel,
författad av Erik H am berg, chef för Postm u-
sei bib lio tek.

M useet m arkn adsförde sig också tillsam -
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m ans m ed andra m useer i Kungsträdgården
den 15 jun i i sam ban d m ed "Vår roliga h isto-
ria" sam t den 2-10 augusti på Stockholm s
Vatten fest ival. Vid dessa tillfallen fick besö-
karna skr iva b rev på gamm aldags vis m ed
fjäderpenn a, sam t fick det lackat , frankerat
och stäm plat m ed m useets m in nespoststäm -
pel.

Biblioteket

U n der 1996 var bi b lio teket öppet fö r all-
m än heten tisdag-fredag 12-15. O nsdagar var
b ib lio teket öppet fram till 19, m ed undantag
för tiden m aj-augusti. U nder perioden 19/ 8-
30/ 8 var dock bi b lioteket helt stän gt, i sam-
band m ed att biblio tekets dep å på Sveavä-
gen 159 flytt ades till lokaler m ed adress Kis-
tagången 2. D epån innehåller huvudsakli-
gen en sto r sam ling auktionskataloger sam t
ett restlager av et t fåtal årgångar äldre Post-
ryttaren.

Antalet nyfö rvärv av böcker uppgick till 483.
Biblio teket har vidare pre num ererat pa 162
tidskrifter från o lika länder, m ed filatelis-
t iskt , posth isto riskt eller postalt inneh åll.
G enom köp eller gåvor har 186 auktion ska-
taloger erhållits.

I b ib lio tekets databas "Book" har 2.028 do-
kum en t regist rerats. Merparten utgörs av
äm neso rdsindexerade tidskriftsart iklar. To-
talt fanns 32.380 infö rda i "Book" vid äre ts
slu t.

Böcker h ar även katalogiserats i den natio-
nella databasen Libris.

Bibl iote ket h ar under äret haft 2.685 besök,
varav åtskilliga kom m it från andra länder,
särskilt under som m armånaderna. An talet
utlän uppgick till 2.516.

I läsesalen har en läsapparat för m ikrofilm
och m ikrofiche, m ed kopieringsm öjligheter,
fun n its tillgänglig.

M useibutiken

I m useets butik såldes frimärken , sam lart ill-
beh ör, vykort, litteratur och presen tart iklar

m ed an knytn ing till m useets verksam het.
Dessu tom han dstäm plades van liga och re-
ko m m enderade brev för postbefordran .

Säkerheten för bu tikens förvarin g av b l.a.
frimärken har ytterligare förstärkts och nya
lås h ar in stallerats i ett flertal förvarings-
skåp .

I början av året inköptes nya kassam askiner
av m ärket Sharp för att lättare kunn a an pas-
sa butikens fö rsäljn ingsredovisnin g gen te-
m ot Posten Frim ärkens datasystem .

För att celebrera Postm useum s 9o-ärs jubi -
leum användes under senare delen av året
en sidostäm pel, m ed texten "Stockho lm
Postm useum 9o är"

U nder året gjo rdes speciella tem asatsningar
i butiken so m kom plem ent till Postm use-
um s stö rre t illfälliga u tställn ingar och till
barnverksam heten .

Posthuset pa Skansen var under 1996 öppet
alla dagar under tiden 26 m aj- 31 augusti , li-
kaså vid "Trädgårdsdagen" den 1 sep tembe r
sam t un der Skansen s ju lm arkn adsdagar den
2, 9, och 16 decem ber.

An tal besökare på Skansens posth us var
drygt ro.ooo personer under so m m aren

1996.

Butiken h ar vidare deltagit m ed försäljn ing
på m useidagen "Vår roliga h isto ria" i Kungs-
trädgården den 15 juni sam t den 2-10 august i
i "Vatten festivalen".

Publikationer

I sam band m ed at t järnvägsposten upphör-
de m ed m ars m ånads u tgång gen om fördes
ett Sam dok-projekt. Detta resulterade i bo-
ken Järnvigsposten: en kamp mot tiden av et-
no logerna Sören Jansson och Lo tte Lin d-
qvist. I o ktober utko m Storsamlaren Hans
Lagerlöf, förfa tta d av Erik H am berg, u tgiven
m ed an ledn ing av m useets u tställn ing om
den sto re don atorn. Skr ifterna in går som nr .
39 resp . 4o 1serien M eddelanden fran Postmmu-
seum.
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M innesposstämplar använda i Postmuseum 1996.
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