
á



Postryttaren



POST MUSEUM
B ESÖ K SA D RESS

Lilla Nygatan 6

T-banan Gamla Stan

PO STA D RESS

Box 2002

103 11 STOCKHO LM

TE L EFO N

08-78117 55

08-78117 56 (biblioteket )

POSTMUSEI VÄNNER
Medlemskap i Föreningen Postmusei Vänner
erhålles genom att betala in
medlemsavgiften pa 125 kronor till
föreni ngens postgiro 12 93 - 0 .

Medlemmar erhåller bland annat
årsboken Postryttaren och
programbladet Ny tt på Postmuseum
och har fri en tre till museet
samt vän priser på vissa varor i butiken .

TE L EFA X

Korrespondens till föreningen
kan ställas till ordföranden :

Börje Wallberg
ö RSK Ä RSVä GEN 6
182 4 5 EN EBYBERG

08 -20 90 21

08-20 54 26 (biblioteket)

E- PO STA D RESSER

post museum@posten.se

biblioteket@posten.se

I N TE RN ETA D RESS

www.posten.se/ museum



Postryttaren
0

A rsbok f ör Postmuseum 1999

0 0

ARGAN G 49



REDAKTI O N SKO MMITTE FÖ R

Postryttaren
Erik H amberg

Sven-Rune Johansson
Egon Jonsson

Gösta Karlsson
Karin Svahn

Sven-Ake Tiren

O MSLAGSBILD EN :

Världens äldsta frimärkssamling?
Elva av de tjugotvå frim ärkena

i O lof Arborelius' skissbok.
FOTO : SVEN TI D EMAN

REDAKTÖ R

Erik H amberg

Postryttaren 1999.

Postmuseum  samt  artikelförfat tarna

Bröd texten är typograferad m ed

Bertho ld Garamond sam t

o / 12 pp Postryttaren , en mod ifi erad

Bertho ld Garamon d . Linjären är Syntax.

Repro och tryck är u tfört av

Risbergs Tryckeri i Uddevalla, 1999.

In lagan är tryckt på 115 g M ulti Art Silk och

pärmöverd raget på 13 0 g Elekt ra.

Bokb inderiarbetet utfördes av

Barresjö Bokb inderi i Stockho lm .

Form av Grafisk Stud io Ring.

ISSN 0586-6758



Innehåll

Förord 7

G U N NAR N O RD LI N D ER

Världens äldsta frimärkssamling? 9
- om Olof Arborelius och de första samlarna

BJ Ö RN SYLWAN

Postens konst- och programräd 1948- 1998 ............. ..........................................47

EG O N J O N SSO N

Lars Sjööbloms svenska frimärken 1995- 1996 ................................................... 77

JAN E ROTH LI N D

Samuel Åkerhielm 95
- 'direktör för postväsendet i riket och provinserna'

ERI K H AM BERG

Vår postala konvention med USA 103

BERTI L I. LARSSO N

Postanstalten-stämplarna 1939 1991 ...................... ...........................................129

I N G EMAR W AGERMAN

44 år på Postgirot 153

BRITT W O LF

Verksamhetsberättelse 1998 ................................................ . ............................ I59

Föreningen Postmusei Vänner 1998 179



Förord

Övergången till ett nytt årtusende är på
många sätt symbolladdat. Att säga att myck-
et har skett sedan det senaste millennieskif-
tet eller för den delen det senaste sekelskif-
tet är att uttala en självklarhet. Vad som är
nytt för vår tid är att förändringarna i tillva-
ron sker i ett allt mer accelererande tempo.
De senaste årens utveckling sägs komma att
revolutionera vår tillvaro lika mycket som
hela den industriella revolutionen gjorde.
Datorernas intåg och utvecklingen inom In-
ternet har förändrat det mesta.

Posten genomgår stora förändringar som
intimt hänger ihop med samhällsföränd-
ringarna. Internet, liksom tidigare införan-
det av telefon och fax, kommer i allt högre
grad att påverka informationsflödet. Det fy-
siska brevet lär bli mer sällsynt i framtiden ,
medan allt snabbare överföring av medde-
landen tar de elektroniska vägarna.

I skärningspunkten mellan gammalt och
nytt blir museer extra spännande och intres-
santa. I tider av stora samhällsförändringar
ökar intresset för historia och kulturhistoria.
Det finns ett behov av att vara förankrad i
det som varit när förändringarnas vindar
blåser. För någon rör det sig om nostalgi el-
ler sökande efter trygghet bakåt till en tid
där man redan har facit. För andra handlar
det om att hitta mönster i förändringarna,
att försöka lära av det som varit och finna
nycklar till hur framtiden kan komma att te
s1g.

Postmuseum har en intressant position i
museisverige. Som museum i ett av landets
största kommunikationsföretag har det uni-
ka möjligheter att följa och iaktta de väldiga
förändringar som sker, inom företaget och i
samhället. Några exempel på vad som nu
och i framtiden kommer att bli Postmuse-
ums uppgift att dokumentera och på olika
sätt åskådliggöra är:

Ar 1996 genomfördes projektet Detny a
brevnätet, den största förändringen sedan
postnummerreformen 1968. Det bygger
mycket på ny, digitaliserad teknik med
gigantiska, datorstyrda brevsortering-
smaskiner som navet kring vilken
versamheten sker. Här har en del studier
redan gjorts.

- Torget, en av Europas populäraste s.k.
Internetportaler byggdes upp av Posten .
Vad denna pionjärgärning inneburit bör
dokumenteras.

- Stora satsningar görs för närvarande på
hopkoppling av Postens transportsystem
för paket med varubeställningar via
Internet. Vad för det med sig för den
framtida utvecklingen ?

Postmuseum inför 2000-talet

Millenniets sista år har för museets del näs-
tan helt präglats av projektet Ett Postmuse-
um för 2000-talet, en genomgripande mo-
dernisering så att museet kan möta kraven
från morgondagens besökare. Ombyggna-
den är den största som gjorts sedan 1986 och
omfattar hela museet utom källaren och
basutställningen på bottenvåningen.

Vad är det då som görs och
vari ligger det nya?

Den största förändringen sker inom något
som kommer att kallas Post F@ktum. Biblio-
teket som hittills varit hänvisat till ett rum
och med de flesta böckerna förvarade i ett
kompaktsystem blir nu öppet. Besökarna
kan nu själva komma åt böckerna direkt i
hyllorna. Därmed blir det lättare att direkt
hitta fram till de böcker man är intresserad
av. Ett stort antal frimärksskåp placeras helt
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nära bibliotekets bokhyllor. På så sätt kan
man studera frimärken sam tidigt som man
slår i frimärkskataloger eller läser om dem i
filatelistisk litteratur.

Men museet tar här också på allvar kli-
vet in i den digitala världen . Ett tjugotal da-
torer kommer att placeras ut med möjlighe-
ter att söka allt möjligt material. Bibliote-
kets böcker och tidskriftsartiklar kan till stor
del sökas genom datoriserade kataloger,
men här finns även databaser med 25.000
posthistoriska fotografier frän slutet av 18oo-
talet och framåt. En annan databas innehål-
ler 5oo un ika brev frän museets saml ingar
som sällan eller aldrig har ställts ut. I en
tredje databas kan våra föremål beskådas på
bild tillsammans med beskrivn ing. På detta
sätt öppnas helt nya möjligheter att ta del
av vårt un ika material.

D ato rerna kommer att vara kopplade till
In ternet så att vem som vill kan söka kun-
skap var som helst i världen . Där finns
mycket av in tresse för filatelister eller all-
män t posthistoriskt intresserade besökare.
Det blir naturligtvis möjligt att söka även
inom andra ämnesområden än filateli och
posthistoria. In ternet är också ett utmärkt
medium för kommunikation och besökare
ska kunna erbjudas möjlighet att skicka
meddelanden .

D atorer är utmärkta som pedagogiska
verktyg om man t.ex. förser dem med multi-
mediaprogram . Museet har in för återinvig-
n ingen den 26 november 1999 producerat
två nya in teraktiva program . Den frågvise
postiljonen är ett spel med frägor och svar
där man kan vinna priser. Postdiligensen är
ett p rogram där m an kan följa en kvinna
och en postilion på en resa genom mellan-
sverige är 1862. O verfall av strätrövare hör
till det man får uppleva under resan . Det

populära programmet Filles fr imärken kom-
mer att finnas kvar men också ett nytt pro-
gram för de yngre, Det glada postkontoret.
Förutom allt detta komm er det finnas möj-
lighet att titta på dataprogram om frimärken
från Sverige, Europa och övriga världen .

En trappa upp i museet finns en helt ny
basutställning om frimärken och vykort :
M ärkvärdigt! Den har två mycket spännan-
de vinklingar - frimärket som bild och som
samlarobjekt. H är får man se hur frimärket
blir ti ll frän id¢ till färdigt märke. Man far
också en inblick i samlandets mytom spunna
h istoria och far lära sig grunderna i fri-
märkssamlandet.

Genom en lycklig slump sammanfaller
förberedelserna för den nya basutställn ing-
en med upptäckten av landets, kanske
t.o .m . världens första bevarade frimärkssam-
lin g. Det handlar om ett an tal märken ink-
listrade i konstnären O lof Arboreliusi skiss-
bok frän 1850-talets sista är. Mer om detta
finns att läsa i denna årgång av Postryttaren.

På samma våningsplan som basutställ-
n ingen inrättas för första gången ett beman-
nat kafe. Konferensmöjligheterna förbätt ras
i nya lokaler och det blir genom kafeet enk-
lare att beställa lunch och middag för konfe-
renser, banketter och fester.

Ett Postmuseum för 2ooo-talet är en stor
satsning på ny pedagogik och ny tekn ik an-
passad till besökarens krav och behov av
kunskap och upp levelser idag. Det är muse-
ets sätt att delta i förändringarna och möta
den nya tiden . Projektet kommer förhopp-
ningsvis att ytterligare befästa museets roll
som ett av de ledande postmuseerna i värl-
den både vad gäller samlingar, tillgänglighet
och pedagogik.

Gunnar Nordlinder
MU SEIC H EF
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