
Verksamheten i
Postmuseum under 2000

Postmuseums styrelse

Ledamöter i Postmuseums styrelse fram till
den 24 oktober har varit : chefen för Posten
Brev Bo Alerfeldt, ordförande; chefen för
Posten Frimärken Ingegerd Mattsson, vice
ordförande; chefen för Postmuseum Gun-
nar Nordlinder; vidare Bengt Nyström, ut-
sedd av Riksantikvarien, Peter Hagström, af-
fårsområde Logistik; Inge Magnusson, Brev
försäljning; Majvor Isaksson , Postgirot
Bank; Inger Ramqvist, Posten Kommunika-
tion ; Börje Wallberg, representant för Post-
musei Vänner; Ulla Wengraf, representant
för Sveriges Filatelist-Förbund ; samt Bo An-
dersson, representant för personalorganisa-
tionerna i Posten. Ulla-Madelaine Neurath
har tjänstgjort som sekreterare. I och med
en omorganisation inom Posten valde Bo
Alerfeldt att frånträda styrelsen till förmån
för Inger Holmström, ny kommunikations-
direktör i Posten som tog över som ordfö-
rande vid styrelsemötet den 24 oktober.

Styrelsen har under året hållit fyra samman-
träden . Man har noga följt museets verk-
samhet, särskilt vad gäller ekonomi, mark-
nadsföring, utställningsplanering och fram-
tidsstrategi.

Allmänt

År 2000 var året då det gick att se effekterna
av ombyggnaden 1999 och projektet Ett Post-
museum för 2ooo-talet. Att döma av antalet
besökare, 122.000, blev det en succe. Det
höga besökartalet uppnåddes trots att muse-
et börjat ta entr eavgift. I inledn ingen av äret
tilldrog sig det nyöppnade museets utställ-
ningar naturligtvis störst in tresse. Under
hösten började konferensbokn ingar komma

igång på allvar. Till detta bidrog förutom
museets egen marknadsföring, den omstän-
digheten att restaurang Treskillingen fick
god publicitet. Konferenslokal och restau-
rang visade sig vara en bra kombination .
Restaurangen har blivit mycket populär och
är för många ett uppskattat besöksmål i sig.
Post F@ktum, med bibliotek och möjligheter
till datasökning, frimärksprogram och data-
animeringar bidrog till succen . Verksamhe -
ten har fatt stor uppmärksamhet och ett
mycket positivt mottagande. Genom samar-
bete med föreningen Seniornet har kurs-
verksamhet bedrivits för personer över 55 år.
Den nya, bemannade entren gav möjlighet
till bättre service till både allmänbesökare
och konferensgäster. Mycket uppskattad
blev också den ombyggda butiken med sina
enkla men effektiva hyllor och montrar.

Den 16 novemb er invigdes utställningen
Breven från Titanic  vilket gav ny, stor upp-
märksamhet åt museet.

Postmuseum var under året det elfte mest
besökta av Stockholms drygt 6o museer och
kom på femte plats bland de kulturhisto-
riskt inr iktade.

Postmuseums hemsidor på Internet besök-
tes vid 49.50o tillfällen mot 17900 föregäen-
de är, en ökning med 176%. Det motsvarar
14o per dygn eller 4.1oo per mänad. Mycket
arbete har lagts ned på nya hemsidor. Muse-
ets databaser är också utlagda på nätet. Där
kan man söka bland tiotusentals posthisto-
riska bilder vilket utgör en stor del av för-
klaringen till den ökade populariteten .

I en mätning av hur besökarna uppskattar
Postmuseum fick museet betyget 89 där siff-
ran o o utgjorde maximum. En jämförelse
med tidigare mätningar visade bland annat
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att genomsnittsåldern bland besökarna
glädjande nog har sjunkit och att numera
lika många kvinnor som män besöker muse-
et. Av enskilda attraktioner fick den nya
basutställningen Märkvärdigt! och Post
F@ktum högst betyg, 85, tätt fölit av den
posthistoriska bastutställningen och Lilla
Posten, 84. Fragan om det är "Lätt att hitta"
fick som svar betyget 85 vilket är mycket till-
fredsställande eftersom många besökare före
ombyggnaden angav att de hade problem
med att hitta i museet. Bemötandet från
persona len fick högst värde av alla - 92.

Ett generöst sponsorsbidrag lämnades av
kuverttillverkaren Bong-Ljungdahl AB.

Museichefen har regelbundet deltagit i mu-
seichefskollegiets sammanträden. Ett upp-
skattat möte hölls i februari på Postmuseum
då det blev möjligt att visa upp det nyinvig-
da museet för medlemmarna i kollegiet.
Museichefen har också deltagit i möten
mellan postmuseicheferna i de nordiska län-
derna varvid nuvarande och framtida samar-
betsprojekt diskuterats. Dit hör den gemen-
samma webbutställningen om postkontor i
de nordiska länderna som beräknas bli klar i
början av är 2 0 0 1.

Museet har liksom tidigare år haft ett utom-
ordentligt gott samarbete med Postmusei
Vänner, som tagit del av museets verksam-
het med stort engagemang och även bidra-
git med praktiskt arbete. Postmusei Vänner
är en av de största vänföreningarna i landet
och har gett ett värdefullt ekonomiskt stöd.
Därigenom har museet t.ex. kunnat trycka
katalogen till den nya basutställningen
Märkvärdigt! i både svensk och engelsk upp-
laga.

Samarbetet med frimärksklubbar, samlarför-
eningar, filatelister och andra med knytning
till museets verksamhet har varit synnerli-
gen gott. Många föreningar håller regelbun-
det sina sammankomster i museets lokaler.
Flera samarrangemang har också hållits mel-
lan museet, olika föreningar samt engagera-
de och entusiastiska personer. Så har t.ex.
motivsamlaren Ulla Wengraf ordnat välbe-
sökta Frimärksträffar for efermiddagslediga.

Till basutställningen Märkvärdigt !
har en katalog producerats på svenska och

engelska. Författ are är Pia Bäckst röm,
M arianne Larsson och Björn Sylwan.

Foto : Vesela St ridsberg.

Postmusei Vänner har haft filatelistisk råd-
givning till besökare. Det ömsesidiga utby-
tet av kunskaper och forskn ingsresultat mel-
lan föreningar, enskilda forskare och museet
har varit värdefullt. Postanställda, pensionä-
rer från Posten och andra privatpersoner har
bidragit med material till samlingarna.

O rganisation och personal

Museet har varit organiserat
i följande enheter:

Föremälsenh eten,  so svarar för föremäls-,
foto- och arkivsamlingarna, dokumentation
av postal verksamhet och fotoarbete. Inom
enheten har följande tjänstemän arbetat un-
der chefen Olle Synnerholm : Bengt Anders-
son, Bo Andersson och Louise Palme. Ulla-
Madelaine Neurath har på deltid utfört ar-
bete för enheten och liksom tidigare varit
projektledare för inskanning av posthistoris-
ka bilder.

Filatelienheten,  som svarar för insamling,
vård och förvaring av de filatelistiska sam-
lingarna. Inom enheten har utförts urval,
beskrivning och montering av material ur
museets samlingar till olika utställningar.
Följande tjänstemän har arbetat under che-
fen Britt Westermark: Yvonne Engelbrekts-
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son, Leif Karlsson, Gunilla Sevebrant och
Björn Sylwan .

Museibutiken,  som sålt frimärken, frimärks-
produkter, samlartillbehör, vykort, litteratur
och presentartiklar. Butiken har också svarat
för försäljningen i posthuset på Skansen.
Under chefen Britt Westermark har följande
tjänstemän arbetat : Maud Boltzius, Yvonne
Engelbrektsson, Gunilla Sevebrant, Ingal ill
Nilsson, Britt Synnerholm och Kaarina
Smielkiewicz. Carina H ill har varit barnle-
dig under året.

Informations- och utställningsenheten,
som svarat för extern information med
marknadsföring av museets verksamhet,
samt utställningar, barn- och ungdomsverk-
sam het, program, visningar och undervis-
ning. Under enhetschefen Vesela Stridsberg
har Karin Nygren, Marianne Larsson, Pia
Bäckström, Pernilla Åström och Hedvig
Bruza us arbetat. Dessuto m har följande
timanställda museilärare anlitats under året
för visningar och arbete i barnverkstaden
l illa Posten:  Viveka Nybom, Jenni Hestrell,
Anna-Karin Forsström, Maria Sjöberg samt
Elna Nord (t.o.m. oktober).

Post F@ktum/ Biblioteket,  som förvärvat
och lånat ut böcker och tidskrifter inom
svensk och utländsk posthistoria och filateli,
liksom svenskt postalt tryck samt väglett
och undervisat besökare till de internetupp-
kopplade datorerna. Bibliotekschef har varit
Erik Hamberg med följande medarbetare:
Karin Norberg, Monica Jonsson, Lotte
Lindqvist och Kajsa Eriksson . De två sist-
nämnda har arbetat med verksamheten
inom  Post F@ktum.

Enheten för Lokaler och Säkerhet,  har sva-
rat för allmän säkerhet, vakthållning, fastig-
hetsfrågor, lokal- och rekvisitauthyrning
samt administrerat samarbetet med vänför-
eningen Postmusei Vänner. Chef för enhe-
ten har varit Monika Hansson med följande
medarbetare: Christer Lindblad, Kerstin
Mörk, Mariana Cordier och Karl-Gösta Kip-
pel. Följande värdar har anlitats på helger
och vid andra aktiviteter: Susanne Ljung-
berg, Malin Göhlman, Viveka Norström,

Erika Lundell, Ann Pettersson och Anna
Karin Larsson .

Under  museichefen  Gunnar Nordlinder har
Ulla-Madelaine Neurath arbetat som sekre-
terare och Robert Mattson som ansvarig för
datafrågor.

Föremålssam I i ngarna

Förvaring vård och konservering.

Ett av museets magasin, beläget under Post-
kontoret Stockholm 2 i Gamla Stan, sades
upp och materialet som förvarades där flyt-
tades till föremålsdepån i Tumba. Volym-
mässigt störst var uniformerna. Av en mer
värdemässig dignitet var vapen och tryckma-
terial. Flyttningen var ett bra tillfälle att se
till att dittills oregistrerat material blev re-
gistrerat. Ett stort arbete lades också ned på
att förbättra ordningen för tryckplåtarna.
Vid årets slut var största delen av materialet
uppsorterat och placerat.

En uppstoppad, postförande ren, som 19 12

räddade sin förare från att drunkna i Muo-
nio älv, har kunnat restaurerats av konserva-
tor tack vare bidrag från Postmusei Vänner.

Föremål från postångfartyget Ö land lånades
ut för utställning ombord till dess nye äga-
re som givit båten namnet Stockholm.

En tavla föreställande generaldirektör An-
ders Orne har efter 5o är äterlämn ats till de-
ponenten.

Fältverksamhet och dokumentation.
Korta undersökningar, sällan överstigande
en dags arbete, har gjorts av följande:

- Postkontoret i Knivsta som
dokumenteras fortlöpande fick besök
även detta år.

- Stadsbrevbärare Susanne Tengberg vid
Stockholm 17 fotograferades som en
uppföljning av tidigare projekt, nu i snö,
slask och därmed slokande humör.

- Postverksamheten på Frälsningsarmens
Kurön .
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Ett större projekt var uppropet till alla nu-
varande och tidigare anställda inom Posten
att skriva ner sina minnen av "När jag möt-
te datorn". Ett fyrtiotal svar av varierande
längd kom in. Innehållet skiftade mellan
beskrivningar av de gamla hälkortsmaski-
nerna fram till upplevelser av dagens PC-
verktyg. Som helhet avspeglar bidragen väl
Postens tidiga datorisering. De tio bästa bi-
dragen belönades med var sitt posthorn
som delades ut vid en ceremoni i Postmuse-
um.

Registrering och fotografering

Databasen "Post" utökades med 342 registre-
ringar. Därmed var total t 12.374 föremäl re-
gistrerade vid årets slut.

Antalet forskarbesök uppgick til l 84.

Förvärv av föremål,
arkivalier och fotografier
Från Postens säkerhetsavdelning har hand-
lingar, fotografier och föremål inkommit rö-
rande det nyligen nedlagda Postens drift-

värn. Föremålen från driftvärnet utgjordes
av standar, plaketter, tygmärken och en dag-
bricka med posthorn.

Från det nedlagda Drottn ingholms postkon-
tor inhämtades en pulpet, ett väggur, en
flagga och en almanacka. Frän Västerha-
ninge postkontor inkom, via Postens arkiv,
ett posthorn och en batong. Från Eksjö er-
hölls inramade foton av postkontorets post-
mästare.

Från Postmusei Vänner skänktes en väska
från klockarposten i Jerrestads härad och till
denna en kvittensbok märkt Cimbrishamns
Pastors Expedition som förts frän 1864 till
1888, dvs. till dess att klockarposten upphör-
de.

Filatelisamlingarna

Filatelistiska samlingarna

Även filatelienheten har berörts av att ma-
gasinet under postkontoret Stockholm 2

flyttades till Tumba. H it flyttades diverse

Ett av årets inköp: ett rekommenderat PS-brev t ill Paris 1902
med ett s.k. postsaksmärke som enligt reglementet inte skulle makuleras.
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donerade samlingar och samlingarna av
UPU-frimärken . Frimärksförlagorn a, som ti-
digare förvarats i museet, har fått en betyd-
ligt bättre placering i de nya lokalerna i
Tumba.

De svenska utställningssamlingarna med
svensk respektive engelsk text har utökats
och reviderats me d totalt 262 blad.

Huvudsamlingen av svenska frimärken har
monterats till och med utgivningen den 31
december 1997.

Äldre lånesamlingar har under äret uppda-
terats och monterats om i samband med ut-
ställningsprojekt och vid akuta behov.

Från Världspostföreningen i Bern, Schweiz,
har under året erhållits frimärken från ett
stort antal länder. Tolv bulletiner har regist-
rerats.

Frimärks- och stämpelsamlingar samt dona-
tioner har studerat av forskare vid 21 tillfäl-
len.

Ur Postmuseums omfattande brev- och
stämpelsamling har 9o brev skannats in och
beskrivits för att läggas in i den filatelistiska
databasen . De ska också göras tillgängliga
för en bredare allmänhet genom att läggas
ut för sökning på Internet.

Förvärv av förlagor
och filatelistiska objekt

67 förlagor och offsetforlagor till svenska fri-
märken har inlevererats till samlingarna från
Posten Frimärken . Därjämte har Postmuse-
um mottagit 8 gravyravdrag och 7 233 tryck-
prov och normalprover.

Under äret har 24.851 stycken frimärken, 220
stycken FD C, maxikort och andra frimärks-
produkter samt 34 brev och vykort acces-
sionsbokförts.

Bland inköpen märks:

Rekommenderat brev från Stockholm till
Paris frankerat med ett postsaksmärke och
stämplat 17 januari 1902.

Brev frän Stockholm 19 mars 1888 till Bred-

grind. Frankerat med ro öre Oscar II bok-
tryck med posthorn.

Gåvor

Ett kartotek över donationen Ragnar
Westbergs minne.

• Album med stämplade brev och vykort
samt blad med Paquebot-stämp lar.

• Frankerade och stämplade kuvert från
Norden och England.

Censurerade och flygpostbefordrade
brev till skådespelerskan Gerda
Lundequist.

• Lokalbrev frän Uppsala är 1945.

Frimärksutställningar inom Sverige

I Falkenberg visades under Frimärkets Dag
exponatet  Lek och leksaker.

På utställningen Nordia 2000 i Sollentuna
17- 19 mars visades delar av Valborg Anders-
sons vackra samling  Blommor  samt expona-
tet  Kongress och UPU r924  med originalteck-
ningar, gravyravdrag och fårgprover, liksom
de utgivna frimärkena i singelexemplar och
fyrblock.

Frimärksutställningar utomlands

I Monaco utställdes den 3- 4 december ett
sällsynt inr ikes brev från Hans Lagerlöfs
donation, avsänt frän Stockholm 1856,
adresserat till Landskrona och frankerat
med 4 stycken 3 skilling banco plus 8 skil-
ling banco.

M useibutiken

Under året testades olika former for expo-
nering och möjligheterna till försäljning i
den nya butikslokalen. Lokalen befanns
fungera bra och uppskattades mycket av
kunderna.

Butiken har under året sålt frimärken, fri-
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märksprodukter, samlartillbehör, vykort, lit-
teratur och presentartiklar med anknytning
till Postens och Postmuseums verksamhet.
Dessutom handstämplades vanliga och re-
kommenderade brev för postbefordran .

Speciella temasatsningar gjordes bl.a. i an-
slutning till den under hösten öppnade ut-
ställningen Breven från Titanic. En original-
gravyr av Martin Mörck, föreställande farty-
get i öppen sjö, framställdes.

Posthuset på Skansen var under år 2000 öp-
pet alla dagar under tiden jun i t .o .m . augus-
ti samt under Skansens julmarknadsdagar,
tre adventssöndagar i december.

Antalet besökare i Skansens posthus var
11.563 person er under sommarm änaderna
och 1.1oo under de tre julm arknadsdagarna.
Totalt kom alltsä nästan 13.000 besökare.

Publik verksamhet

Antalet besökare under år 2000 uppgick till
totalt 122.000 (ombyggnadsäret 1999:
79.544), vilket inkluderar besökarna i post-
huset på Skansen . H emsidan på In ternet be-
söktes vid 49.500 tillfäll en (17.900).

Eftersom år 2000 var året då det till fullo
gick att utvärdera effekterna av ombyggna-
den 1999 och projektet Ett Postmuseum f ör
2000-talet var det tillfredsställande att kunna
konstatera att besökaran talet blev det hög-
sta i museets historia.

Postmuseums öppettider var oförändrade
under 2ooo : tisdagar-söndagar 1r-16, on sda-
gar 1 -19 (ej maj-augusti), mändagar stän gt.

Basutställningar

Brevet  -  en resa genom sekler

Utställn ingen är fortfarande mycket populär
trots att den är frän 1986. Mänga besökare
vill se svenska Postens h istoria och hur brev
har skickats i över 360 är. De far i ol ika sce-
nerier möta några av de männ iskor som ar-
betat inom Posten .

M ärkvärdigt!

Utställningen har väckt stort in tresse bland
både nybörjare och filatelister, skolbarn och
en vid krets av kulturin tresserade. De upp-
skattar utställningens fan tasifulla sätt att be-
rätta om frim ärkets tillkomst, om konstnä-
rerna bakom frimärket och om hur fri-
märksbilden utvecklats.

Utställningen berättar också om kända och
okända samlare och om frimärkets betydel-
se som symbol för Sverige, om gravörernas
tålamodsprövande arbete och om vykortets
genombrott . I utställningens sista rum visas
olika privata frimärkssamlingar med jämna
mellanr um. Under året har bl.a. samlingar
med leksaker och kor visats.

Slaniamonter

8 mars 2ooo -

I Post F@ktum finns ett rum som har upp-
kallats efter mästergravören Czeslaw Slania.
H är visas permanent museets Sverigesam-
ling. En monter som berättar om Stan ia och
hans arbete har sammanställts för perma-
nent visn ing.

Lilla Posten

Denna omtyckta barnverkstad och barnut-
ställning, där föremål visas med anknytning
till post, frimärken och brev, startades 1996.
H är får våra yngsta besökare möjlighet till
lek och eget skapande. Barnen kan p röva på
hur det var att jobba vid Posten förr i tiden .

Tillfålliga utställningar

Posten i slott och koj a

- 15 0ktober 2000

Utställningen handlade om ett för Posten
mycket aktuellt ämne : postkontoren 1

Sverige. Den berättade om hur det hela bör-
jade pa 16oo-talet och fram till idag dä Pos-
ten genomgår en stor förändring. Utställ-
ningen uppskattades mycket av besökare i
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alla åldrar, mycket tack vare de modeller av
posthusen som visades.

Brev till rektorn, Gud och till dig
som stal min cykel

- 12 november 200o

Klass 2- 5 i Vikingaskolan i H aninge, söder
om Stockholm gjorde en egen färgsprakan-
de brevutställning med hjälp av sina lärare,
efter att ha övervunn it sitt stora skrivmot-
stånd, mycket tack vare brevskrivandet. Ut-
ställningen kompletterades efter sommaren
med översättn ingar av breven till tretton
olika sp råk som en grupp elever från fyra
H aningesko lor hade gjort.

Breven från Titanic

17 november 2ooo -

I samarbete med fartygshistorikern Claes-
Göran Wetterholm producerades denna ut-

ställning om Titanic som bygger på de brev
och vykort som finns bevarade. De skrevs
före Titan ics avgång, under resan och efter
hennes undergång. Utställningen berättar
om människorna som skrev dessa brev och
vykort, av vilken an ledn ing de reste med Ti-
tanic samt om deras öden efter katastrofen .
Förutom de unika breven visades telegram ,
en dagbok och andra föremål som aldrig
har visats tidigare. H är berättades också om
posthanteringen ombord . Titan ic var en
Royal Mail Steamer (Kunglig Postångare).
O mbord fanns sju m iljoner försändelser
från Europa, Asien och Afrika som skulle
till Amerika. Fartyget hade ett eget postko n-
tor. Intresset för Titan ics öde tycks aldrig
sina. H on lever genom filmer, böcker, fri-
märken och souvenirer. Detta visades också
på utställn ingen som är gjord för att vandra
vidare till andra museer, närmast till
Post & TeleMuseum i Köpenhamn .

Utställningen invigdes av engelskan Millvi-
na Dean , en av de få som fortfarande är i Ii-

Det f inns endast några få överlevande kvar från Titanic. Engelska M illvina Dean är en av dem.
Hon var endast sex veckor gammal och därmed den yngsta överlevande.

M illvina Dean invigde Postmuseums utställning. Foto: Claes-Göran Wetterholm.
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Motivet t ill utställningens vernissagekort har hämtats från ett vykort från 1912
ur Claes-Göran Wetterholms arkiv. M ot ivet har använts även som omslag t ill utställningskatalogen,

affischerna samt olika produkter i museibutiken : t -shirt , kylskapsmagneter och muggar.
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vet av de överlevande från Titanic-katastro-
fen. Hon presenterades av Claes-Göran
Wetterholm som intervjuade henne och be-
rättade om fartygets öde. Utställningen
väckte mycket uppmärksamhet i media och
lockade en stor mängd besökare.

Om man hoppade ner i vattnet,
vart simmade man då?

17 november 200o -

Eleverna i klass 2-3A i Trängsundsskolan i
södra Stockholm, hade arbetat med temat
Titanic och resultatet visades i en liten ut-
ställning med teckningar.

Posthistoria fran 6 sekler

25 0ktober - 5 november 200o

Sällskapet för Svensk Posthistorisk Doku-
mentation, SSPD, arrangerade en utställ-
ning i samarbete med Postmuseum med an-
ledning av sällskapets 30-ärsjubileum.  Ut-
ställningen innehöll de bästa objekten ur
medlemmarnas samlingar och belyste den
stora bredden inom det posthistoriska sam-

landet både i tid och rum. Bland annat visa-
des svenska 1500-talsbrev, förfilateli, tidiga
skilling- och vapenbrev m.m. Utställningen
invigdes av museichef Gunnar Nordlinder
och SSPD :s ordförande Gustaf Ankarcrona.

Progr am

Programlagd verksamhet för besökarna har
hällits vid 363 (221) tillfäll en. Här ingick ock-
så barnverkstaden Lilla Posten som var öp-
pen för lågstadiebarn lördagar-söndagar och
skollov.

Museets olika musik- och teaterprogram har
varit mycket välbesökta och uppskattade av
publiken . De vände sig till både vuxna och
barn. Under året uppträdde bland annat föl-
jande artister: Teatergruppen Vildfåglarna
med ett kammarspel om brevväxlingen mel-
lan Gustaf Fröding och Alma Lindblad, skå-
despelerskorna Lena Dahlman och Kristina
Adolphson med program om Strindberg,
Sofia Flodin och Martin Virin med norsk

Vissångerskan Monika Söderberg,
spelman Per Runberg och fartygshistoriker

Claes-Göran Wetterholm deltog i museets program
" Den stolte ångaren Titanic for" .

Foto: Ove Kaneberg.
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Postmuseum deltog i den stora turistmässan i
Göteborg, TUR 2000, i mars tillsammans med
20 andra museer i en monter som arrangerades
av Destination Stockholm.
Museiläraren Pernilla Åström är klädd i den
1600-tals klänning som också används i samband
med museets visningar och stadsvandringar
i Gamla stan. Foto: Vesela Stridsberg.

m usik. På nationaldagen upp trädde Evert
Taube-to lkaren Jens C h ristian . Körerna
Rönn inge Rabarber, Poströsterna och Rid-
darh o lm en s kam m arkör h ar upp trätt på
m useet vid ett flertal tillfallen . Barnen h ar
bjudits p å m ycket uppskattade program
m ed b l.a. Kråkedan sen , Kraxibolaget H äx &

Kråk och Farbror Fläskkorv.

Föredragen som hölls i m useet un der våren
och hösten lockade m ånga in tresserade. H är
kan näm n as Björn Sylwan s föredrag om
filatelisten m .m . Eric von Rosen och om
konstn ären O lof Ar borelius sam t Lasse H al-
denbergs föredrag om vykortens fan tastiska
värld . N är u tställn ingen Breven från Titanic
öppn ades startade också en om fattan de pro-
gram verksam het som är tänkt att pågå un-

<ler hela u tställn ingstiden . På invign ingen
och vid ett senare tillfälle fram förde sånger-
skan Monika Söderberg sånger om Titan ic.
C ap rifols salongsorkester sp elade Musik
från Titan ics övre däck. Författaren C laes-
Göran Wetterh olm berättade om Titan ic vid
dessa p rogram sam t har haft m ycket välbe-
sökta allm än na och bokade visn ingar av u t-
ställn ingen .

Särskilda arrangem ang anordnades under
året i sam ban d m ed fem fr imärk sutgivningar.
På Frimärkets Dag den 7 oktober, i sam ban d
m ed frimärksu tgåvan Leksaker, höll Peter
Plun tky från TV :s An tikrundan föredrag om
m otiven sam t bedöm de besökarnas m ed-
havda leksaker.

D en 6 februari arrangerades en museidag till-
sam m ans m ed övriga Stockh olm sm useer
och i sam arbete m ed D agen s Nyheter. I
sam band m ed den sto ra segeltävlingen Cut-
ty Sark Tall Ship 's Race 26-29 juli arrangerades
en liten frim ärksu tställn ing m ed segelfar-
tygsm otiv. D en 28 juli fram förde Trio Gran-
de sjöm an ssånger. U nder augusti pågick
också en PostFilmFestival m ed an tal kän da
spelfilm er m ed p ost- och brevankn ytn ing.
M ed an ledn ingen av u tställn ingen Posten i
slott och koj a genom fördes ett an tal p rogram
som t.ex. visn ingar av u tställn ingen och
posth uset på Skansen , en d räktparad sam t
stadsvandringar Bland post-contoir i Gamla
stan.

Tip stävlingen N ostippen gen om fördes un der
skolloven . Sko/lovsprogram arrangerades m ed
blan d an nat barnteater och aktiviteter i
barnverkstaden Lilla Posten . Ett välbesökt
j ul på Postmuseum arrangerades m ed både
julm usik och barnteater, skrivn ing av jul-
brev och julstäm p el. Ett ann at p rogram
m ed sto rt deltagan de har varit Seniorsurf da-
gen i Post F@ktum den 17 okt ober. U n der
året har också arrangerats ett flertal visning-
ar av Post F@ktum.

Året h ar inn ebur it m ånga t illfallen till sam -
arbete m ed fören ingar. Kul med fr imärken för
barn och ungdom anordn ades av Sveriges
frimärksungdom s Stockh olm sdistrikt vid
fem tillfallen . Tillsam m an s m ed Stockh olm s
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Motivsamlarklubb (SMK) genomfördes Fri-
märksträffar f ör eftermiddagslediga vid femton
tillfällen . Många av dessa innehöll int res-
santa föredrag. En Posthistorisk Dag arrange-
rades den 28 oktober i samarbete med Säll-
skapet för Svensk Posthistorisk Dokumenta-
tion med föredrag inom ramen för sällska-
pets jubileumsutställnin g Posthistoria fran 6
sekler.

Följande föreningar har hållit möten i
museet under den tid det varit öppet : Fri-
märksklubben CGT, Föreningen Frimärks-
börsen, Föreningen för Kinafilateli, Stock-
holms Filatelist-Förening, Stockholms Fila-
telist-Förenings ungdomsavdelning, Stock-
holms Motivsamlarklubb, Sveriges Militär-
postsällskap, O scarianerna, Hembygdsfilate-
listerna, Statspensionärernas frimärksklubb
samt Svenska Frimärksbytesföreningen.

Visningar

Totalt genomfördes under den tid museet
varit öppet 218 (116) gruppvisnin gar för 3.825
(2.332) personer. 19 (84) av visningarna var
för barn och ungdom, till exempel skolpro-
grammen för barn på låg- och mellanstadiet,
programmet Leka Post i barnverkstaden Lilla
Posten för sexårsgrupper samt visningar av
basutställningarna Ett brev betyder så my cket
och M ärkvärdigt! för högstadie- och gymna -
sieklasser. Det tillfälliga utställningarna Pos-
ten i slott och koj a och Breven f rån Titanic samt
Post F@ktum har visats för grupper i olika
åldrar.

M arknadsföring

Information om utställningar och program-
verksamhet skickades regelbundet ut till
massmedia vars uppmärksamhet kring mu-
seet var i hög grad knuten till utställningen
Breven .från Titanic. Uppmärksamheten har
varit stor trots konkurrens av aktiviteterna
kring  millennieskiftet : cirk a 175 (104 föregä-
ende är) tidningsartiklar, 581 (342) evene-
mangsnotiser, 43 (20) inslag i radio och TV.
Antalet presskontakter, mätt i antal tillfällen
då medier haft direktkontakt med museet

uppgick till 311 (226).

A nnonsering skedde varje vecka i Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet och Metro un-
der rubriken "Museer". Ett antal separatan-
nonser gjordes också i dessa tidningar, sär-
skilt i samband med programverksamhet
och öppnande av nya utställningar. Annon-
ser infördes även i fackpress och lokaltid-
ningar samt turistpublikationer under våren
och i samband med nyinvigningen . Totalt
annonserades det vid 245 (228) tillfällen.
Museet har också medverkat med radio-
reklam i Vinyl 1o7.

Affischer, inbj udningskort och programblad
framställdes inför nyinvigningen och skicka-
des ut till utvalda målgrupper, till exempel
till massmedia, de ca. 3.000 medlemmarna i
föreningen Postmusei Vänner, till olika kul-
turinstitutioner, föreningar, bibliotek, muse-
er, frimärksklubbar, frimärkshandlare, skolor
och studieförbund, turistbyråer, postkontor,
hotell m.fl. Affischer anslogs i Stor-Stock-
holm på tunnelbanestationernas kulturtav-
lor samt på stolptavlor och andra platser
runt om i Stockholm.

Programbladet Ny tt på Postmuseum gavs ut
med tre nummer i en upplaga av 14.0oo ex-
emplar per nummer. Ung efär 5.ooo skicka-
des ut till olika målgrupper (se ovan). Ny tt
på Postmuseum delades ut på museet och på
andra platser, till exempel på postkontor,
bibliotek, turistbyråer i Stockholm och ute i
landet.

Museet gav ut följande publikationer under
året : en katalog till basutställningen M ärk-
värdigt! i svensk respektive engelsk upplaga,
en katalog till utställningen Breven fran Tita-
nic, även den i svensk och engelsk upplaga,
boken Brevportot i Sverige1786-1830  samt ärs-
boken Postryttaren. Information skickades
till media om dessa publikationer.

Biblioteket och Post F@ktum

Post F@ktum har hållit öppet tisdag-söndag
Ir-16, samt under perioderna januari-april
och september-december även fram  till  19
på onsdagar. Bibliotekssamlingarna har va-
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En rolig akt ivitet i barnverkstaden Lilla Posten
har varit at t skriva världens längsta brev t ill
kronprinsessan Victoria. När det överlämnades t ill
Stockholms slott var brevet över 70 meter långt.
Foto: Ove Kaneberg.

rit tillgängliga för besökare motsvarande ti-
der under tisdag-fredag.

An talet nyfö rvärv av böcker upp gick till 728
volymer. Bland dem märks en gåva från
Postmusei Vänner, nämligen en p rotokoll-
bok från Allm änna Postföreningens plenar-
sammanträden 1874. Biblioteket har vidare
prenumererat pa eller som gäva erhällit 184
tidskrifter från olika länder, med filatelis-
tiskt, posth istoriskt eller postalt innehåll.

I bibliotekets databaser har 1.486 dokument
registrerats. Totalt innehöll databaserna
37.629 poster vid ärets slut. Katalogisering av
böcker har även skett i den nationella bibli-
oteksdatabasen Libris. An talet utlån under
äret uppgick til l 1.762 st.

I Post F@ktum har många datakurser hållits i
samarbete med Seniornet Sweden . Forskar-
rummet har utnyttjats i stor utsträckning av
såväl in terna som externa användare. En hel

rad studiebesök har också kunnat noteras
under året.

Under hösten startade ett pedagogiskt pro-
gram, med arkivets brevsamlingar som ut-
gångspunkt, som vände sig till gymnasie-
och Komvuxelever.

Publikationer

Under hösten utkom flera skrifter i sen en
M eddelanden från Postmuseum. Först av dessa
och som nr. 44 utgavs i september Brevpor-
tot i Sverige 1786-1830,  författad av Lenna rt
Ivarsson . Boken innehåller tabeller över
portot mellan samtliga svenska postkon tor
under den aktuella tiden och baseras på ett
mångangt forskn ingsarbete. Tryckn ingen
bekostades till största delen av Posten Brev
med visst bidrag från Postmusei Vänner.

Kort efter detta publicerades en katalog till
den nya basutställningen : M ärkvärdigt! Om

frimärken, vykort och samlande (nr. 45). Kata-
logtexterna är författade av Pia Bäckström,
Marianne Larsson och Björn Sylwan . Den
engelska upplagan av katalogen bär titeln :
Remarkable! On stamps, postcards and collecting
och utgör n r. 46 i serien . Tryckningen be-
kostades av Postmusei Vänner.

In för Titanicutställningen i november ut-
gavs Breven från Titanic och Letters from Tita-
nic, med Claes-Göran Wetterholm som för-
fattare. Den svenska versionen utgör nr. 47
och den engelska nr. 48 i serien M eddelanden

från Postmuseum. Även i detta fall bestreds
tryckn ingskostnaderna av Postmusei Vän-
ner.

I m itten av november utkom som van ligt
Postryttaren med sin femtionde årgång. Re-
daktör var Erik H amberg.
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