
Verksamheten i
Postmuseum under 2001

Postmuseums styrelse

Ledamöter i Postmuseums styrelse har un-
der året varit Inger Holmström, Postens
kommunikationsdirektör, ordförande; Inge-
mar Persson, chef for Posten marknadskom-
munikation, vice ordförande; Majvor Isaks-
son, chef for Posten Service; Ingegerd
Mattsson, chef for Posten Frimärken ; Gun-
nar Nordlinder, chef for Postmuseum; Berit
Rönnstedt, utsedd av Riksantikvarien ; Jan
Billgren, representant for Postmusei Vän-
ner; Börje Wallberg, representant for Sveri-
ges Filatelist-Förbund samt Bo Andersson,
representant for personalorganisationerna i
Posten. Ulla-Madelaine Neurath har tjänst-
gjort som sekreterare.

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 2001 var exceptionellt. Aldrig har museet
haft sa mänga besökare, 132.00o stycken,  in-
klusive de 14.00o som besökte Posthuset pa
Skansen. Postmuseum var under året det
tionde mest besökta av Stockholms drygt 6o
museer och kom på fjärde plats bland de
historiskt eller kulturhistoriskt inr iktade.

Utställningen Breven.från Titanic, som invig-
des i november året före, gav stor uppmärk-
samhet åt museet och medverkade till det
höga besökarantalet. Likaså gav utställning-
en M itt fantastiska fr imärke stort gensvar.
Här deltog 1.200 barn , ungdomar och lärare
från stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärhol-

men och Vårberg i södra Stockholm tillsam-
mans med multimedia- och språkverkstaden
Fantasifabriken . De hade fått i uppdrag att
gestalta sig själva som de skulle vilja att de
avbildades på frimärke och skriva en moti-
venng.

I en mätning av hur besökarna uppskattar
Postmuseum fick museet betyget 87 där siff-
ran mo utgjorde maximum. Mätningen vi-
sade också att genomsnittsåldern bland be-
sökarna sjunkit och att numera fler kvinnor
än män besöker museet.

Museichefen har regelbundet deltagit i mu-
seichefskollegiets sammanträden. Han har
också deltagit i möten mellan postmusei-
cheferna i de nordiska länderna varvid nu-
varande och framtida samarbetsprojekt dis-
kuterats. Dit hör den gemensamma webbut-
ställningen om postkontor i de nordiska
länderna som blev klar i mars år 2001. I en
gemensam ansökan till Nordiska Kulturfon-
den söktes och erhölls medel för ett tvåårigt
projekt med namnet "De band Norden
samman, postvagar under 16oo-talet". Här
ska de fyra nordiska postmuseerna gemen-
samt ta fram källmaterial och kartor ur arki-
ven och skildra uppbyggnaden av Postens
vägnät samt presentera det hela i en popu-
lärt upplagd publikation.

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 givit ett värdefullt ekonomiskt stöd.
Genom bidrag från föreningen har museet
bl.a. kunnat dataregistrera 7.00o posthisto-
riskt intressanta fotografier och göra dem
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tillgängliga på Internet samt trycka en ny
upplaga av den snabbt slutsålda katalogen
till basutställningen M ärkvärdigt!.

Samarbetet med frimärksklubb ar, samlarför-
eningar, filatelister och andra med anknyt-
ning till museets verksamhet har varit syn-
nerligen gott. Allt fler föreningar håller re-
gelbundet sina sammankomster i museets
lokaler. Flera samarrangemang har också
hållits mellan museet, olika föreningar samt
engagerade och entusiastiska personer. Så
har t.ex. motivsamlaren Ulla Wengraf ord-
nat välbesökta Frimärksträffar f ör effermid-
dagslediga. Sveriges Filatelist-Förbund ord-
nar regelbundet föreläsningar inom ramen
for Filatelistisk högskola. Det ömsesidiga ut-
bytet av kunskaper och forskningsresultat
mellan föreningar, enskilda forskare och
museet har varit värdefullt. Postanställda,
pensionärer från Posten och andra privat-
personer har bidragit med material till sam-
lingarna.

O rganisat ion och personal

Museet har sedan den 1 februari varit orga-
niserat i följande enheter:

Föremålsenheten,  som svarat för föremäls-,
foto- och arkivsamlingarna, dokumentation
av postal verksamhet och fotoarbete samt
från den 1 februari även för insamling, vård
och förvaring av de filatelistiska samlingar-
na. Urval, beskrivning och montering av
material till olika filatelistiska utställningar
har utförts. Inom enheten har följande
tjänstemän arbetat under chefen Olle Syn-
nerholm : Bengt Andersson, Bo Andersson,
Yvonne Engelbrektsson, Leif Karlsson,
Louise Palme, Gunilla Sevebrant och Björn
Sylwan . Ulla-Madelaine Neurath har på del-
tid utfört arbete for enheten och liksom
tidigare varit projektledare for inskanning
av posthistoriska bilder.

Informations- och utställningsenheten,
som svarat for extern information med
marknadsföring av museets verksamhet,
samt utställningar, barn- och ungdomsverk-
samhet, program, visningar och undervis-

ning. Under enhetschefen Vesela Stridsberg
har Karin Nygren, Marianne Larsson,
Hedvig Bruzaeus, Viveka Nybom (barnledig
fr.o.m. juni), Maria Sjöberg (barnledig
fr.o.m. oktober), Elna Nord (september-de-
cember), Frida Alenius Navlet (oktober-de-
cember) och Anna-Karin Forsström arbetat.
Dessutom har Jenni Hestrell och Karin
Nyman anlitats som timanställda museilära-
re under året for visningar och arbete i Lilla
Posten. Lediga under året : Pia Bäckström
(förtroendeman SAC O-Posten) och Pernilla
Åström (barnledig).

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. Chef har varit Erik
Hamberg med följande medarbetare: Karin
Norberg, Monica Jonsson, Lotte Edsbrand,
Kajsa Eriksson, (-30/ 6) Karin Jansson (9/6- )
och Theo Axner (9/6- ).

Enheten för Lokaler och Säkerhet,  som
svarat för allmän säkerhet, vakthållning,
fastighetsfrägor, lokal- och rekvisitauth yr-
ning samt administrerat samarbetet med
föreningen Postmusei Vänner. Chef för en-
heten har varit Monika Hansson med föl-
jande medarbetare: Christer Lindblad, Ker-
stin Mörk, Mariana Cordier och Ille Karl-
Gösta Kippel. Följande värdar har anlitats
på helger och vid andra aktiviteter: Susanne
Ljungberg, Malin Göhlman, Viveka Nor-
ström, 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.  Museibutiken,  som sedan 1 feb-
ruari ingår som en del av enheten, har sålt
frimärken, frimärksprodukter, samlartillbe-
hör, vykort, litteratur och presentartiklar.
Butiken har också svarat för försäljningen i
posthuset på Skansen. I butiken har följan-
de tjänstemän arbetat : Maud Boltzius,
Yvonne Engelbrektsson , Gunilla Sevebrant,
Ingal ill Nilsson, Britt Synnerholm och
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Kaarina Smielkiewicz. Carina H ill har varit
barnledig under året.

Föremål ssam Iingarna

Förvaring, vård och konservering

Stor energi har lagts ner på ordnandet av
samlingarna i magasinet i Tumba. En vård-
dag för tumbamagasinet genomfördes med
hela museets personal som därigenom fick
vårda föremål och samtidigt fick kunskap
om samlingarna.

En reglering har gjorts av negativarkivets
luft- och temperaturförhållanden så att det
håller ett jämnt och bra klimat.

Årsmätningar av temperatur och fuktighet
har gjorts i två av utställningssalarna.

En deposition av Nobelfrimärken från No-
belstiftelsen har återlämnats inför öppnan-
det av det nya Nobelmuseet i Börshuset.

Magasinet i Tumba har besökts av bland
andra postchaufförer och representanter
från kulturdepartementet.

Utlån av en större mängd föremål har skett
till Nationalmuseum för utställningen
"Identitet" och till Ronneby konsthall av
frimärksförlagor och gravyravdrag.

Fältverksamhet och dokumentation

Följande aktiviteter har genomförts under
året :

En postkassör i Lund intervjuades och
fotograferades.

En nypensionerad postingenjör vars far,
mor och farfar tjänat i verket intervjuades.

Postkontoret i Knivsta, som dokumenteras
fortlöpande, fick besök.

Postens nya profil uppmärksammades med
en mer omfattande fotografering i Ö rebro
där den s.k. "utrullningen" inleddes.

Ett upprop till postanställda att skriva dag-
bok den 27 september gav 175 svar. Dag-

Postens nya profi l presenterades i samband med
" ut rullningen" i Örebro hösten 2001.
Foto: Sven Tideman.

boksskrivandet avspeglar verksamheten
bland postanställda under en dag. Bokpriser
lottades ut bland deltagarna.

Registrering och fotografering

Databasen "Post" utö kades med 367 registre -
ringar. Därmed var totalt 12.374 föremäl re-
gistrerade vid årets slut. Bilddatabasen
"Foto" omfattade totalt 24.872 bilder vid
årets slut.

Antalet forskarbesök uppgick till 1o4.

Förvärv av föremål, arkivalier
och fotografier

Från Postfastigheter inkom ett stort antal
foton . Allra förnämligast och störst till om-
fänget, ca. 18 hyllmeter, var foton, ritningar
och negativ från det s.k. skyltprojektet är
1986. Varje postkont or i landet fotografera-
des då utvändigt och oftast invändigt.

Ritningar har inkommit. Bland dessa märks
förslagen till Postens nya huvudkontor i
Tomteboda.

Foton har också inkommit från Ny hets-
posten, motsvarande en hyllmeter, placerade
i kapslar. Fotografierna är frän 199o-talet.

Från Posten Beredskap har en fältpostlykta
och fotografier av personal inkommit. Vida-
re har stämplar erhållits frän fältpostkonto-
ren i Namibia, Bosnien Herzegovina, Liba -
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Fältpost lykta använd vid Posten Beredskap.
Gåva t ill Postmuseum 2001.
Foto: Sven Tideman.

non , Sinai, Saudiarabien och Cypern.

Filatelisamlingarna

Filatelistiska samlingarna

Uppordnande och förtecknande av samling-
arna i tumbamagasinet har genomförts. Till
samlingarna har återbördats tre brev, två
frän 16oo-talet och ett frän 18oo-talet som
utlänades pa 198o-talet.

Utställn ingssamlingarna med svensk respek-
tive engelsk text har utökats med totalt 262
blad.

H uvudsamlingen av svenska frimärken har
monterats till och med utgivningen Julpost
1998. Därmed har 196 nya albumbl ad till-
förts samlingen och ställts ut. Utgivningar-
na därefter har i förenklad form in fogats i
materialet och om fattar endast de utgivna
frimärkena, ej tryckprover och dylikt.

Äldre lånesamlingar har under året uppda-
terats och ommonterats i samband med ut-

ställn ingsplanering och vid akuta behov.

Från Världspostfören ingen i Bern, Schweiz,
har under året erhållits frim ärken från ett
stort antal länder. Tio bulletiner har regist-
rerats.

Frim ärks- och stämpelsamlingar samt dona-
tioner har studerats av forskare vid 25 tillfal-
len .

Ur Postmuseums omfattande brev- och
stämpelsamling har 154 brev registrerats i
den filatelistiska databasen som nu omfattar
506 objekt. Den har nu blivit tillgänglig på
In ternet.

Förvärv av tryckprover och
filatelistiska objekt

Från Posten Frim ärken har under året inle-
vererats 3.89o normalprover och 912 färgpro-
ver, tota lt 4.802 obj ekt.

Under äret har 18.486 frimärken , 174 första-
dagsbrev, maximikort och andra frimärks-
produkter samt 16 brev och vykort acces-
sionsbokförts.

Gåvor

- Lokalbrev befordrat i Stockholm 1863.

- Fyra ämbetsbrev frän 1870- och
188o-talen .

- Brevklipp med ett 4 skill. banco och
två 8 skill. banco, stämplade i
Nyköping 22.11 1857.

Frimärksutställningar utomlands

Vid utställningen N O RD IA 2001, i Tucson ,
U SA visades två ramar "Brevförbindelser
Sverige - U SA" sam t 4 ramar "Nobelpriset".

Till HAFN IA 01 i Köpenhamn skickades ett
mycket genomarbetat exponat, bestående av
två ramar klassiskt svenskt material.

M useibut iken

Butiken har under året sålt frimärken, fri-

I36 PO ST RYTTA REN 2 0 0 2



[ge e@aJ
S V E N S K A P O S T E R K ls l' . - . /.CJ?·;--.

K = -s9
POSTANVISNING från England eller Amerika, i  -'\ 3-7 ( \
eller fr an land ell e r ort. hvars postanvisningsutv xling med Sverige förmedlas '}:\ - ;,/ :c
af Storbn tann,s ka postvf'rket eller Amen kas Förenta St aters post verk , '.f')"'-.. ,,r-.'"'"
· · ·rt 5 4 >

il t u e lopp at i i

«Ftt}+ ' r r a w f1/ k r onor o re-- , "

0/ , / a -
A dr essalm s 0/ A 5 4 , ,, o «

I

Bestämmelseorten:

Postanvlsningens Internationella nummer c f7 / 9-_
Ir1_betaln;ngsposta lt j.;.. '71- .) £/ /. -, --c <

->'tl I''" "'" . tf' ,,.,;{' ,
et «ti s ,, / ¥

m e r Ct
B lank«ett wr 3 . Z,____..,,,>

ecember 1 o
_ _ _ _ _ ,. ,_.,1, _,. ,._,ifl ., f n ·,l, , 1, ., ,,, ,i 1j .,11,!t ll' 11 , i<1M .. 1cn:...: s1k o
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Gåva av Postmusei Vänner 2001.

m ärksprodukter, sam lart illbeh ör, vykort, lit-
teratur och presen tartiklar m ed anknytn ing
till Postens och Postm useum s verksam h et.
En stor försäljn ingsökn ing kan tillskrivas
produkter relaterade till u tställn ingen "Bre-
ven från Titan ic". D essutom handstäm pla-
des van liga och rekom m enderade brev för
p ostbefordran .

Posth uset på Skansen var under år 20 01 öp-
pet alla dagar under tiden jun i t .o .m . augus-
ti sam t under Skansens julm arkn adsdagar,
tre adventssöndagar i decem ber.

An talet besökare i Skansens posthus var
12 .50 0 personer un der som m arm ånaderna
och 1.50 0 under de tre julm arknadsdagarna.
Totalt kom alltså ca 14 .0 0 0 besökare.

Publik verksamhet

Antalet besökare uppgick t ill to talt 13 2 .0 0 0

(12 2. 0 0 0 ) , vilket inkluderar besökarna i post-
h uset på Skansen , 14 .0 0 0 (13 .8 0 0 ) . Besökar-
an talet är det h itt ills högsta i m useets h isto-
n a.

Postm useum s öppettider var o förän drade
under år 2 0 01 : t isdagar-sön dagar II-16,
onsdagar l I-I9 (ej m aj-augusti), m åndagar
stängt.

Basutställningar

Brevet  -  en resa genom sekler

Utställn ingen är fortfarande m ycket populär
trots att den är frän 1986. Mänga besökare
vill se den svenska postens h isto ria och hur
brev har skickats i över 360 är. D e får i o lika
scen erier m öta några av de m änn iskor som
arbetat in om Posten .

Märkvärdigt!

Utställn ingen , som öp pnades r999, berättar
om frim ärkets, vyko rtets och sam landets
h istoria, sp eglad genom kända och okända
sam lare. D en handlar också om h ur fri-
m ärksb ilden u tvecklats liksom om konstn ä-
rerna, han tverket och tekn iken bakom fri-
m ärket .

I u tställn ingens sista rum visades ro olika

I
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privata samlingar med frimärken , vykort
och föremål:

I barnens värld  -  leksaker och lekar
av Sofia Karlsson T.o.m . 1 april

Leksaker av Lasse Åberg & Leksaksmuseet
T o.m. 1 april

Kossor av Britta Skoglund T o.m . 31 maj

Hästar av Ulla Wengraf & Ingrid Runnqvist
20 april - 3o september

M ellan prydnad och idioti av Petra Manda!
20 april - 3o septemb er

Ersta Diakonisäll skap 1yo är av Mikael
Magnusson 8 juni - 9 september

Till: Till. Från: Från.
av Thomas Fröhling m .fl.
6 oktober - 18 novemb er

Håll stilen! av Fredrik Rönn ing
6 oktober -

Julgransprydnader av Maria Flinck
22 november -

Om j ulen
av Christer Lin dblad/Jörgen D anielsson
22 november -

Lilla Posten

Denna barnverkstad och barnutställning,
där föremål visas med anknytn ing till post,
frimärken och brev, startades 1996. H är fär
våra yngsta besökare möjlighet till lek och
eget skapande. Barnen kan pröva på hur det
var att jobba vid Posten förr i tiden .

Tillfälliga utställningar

Breven från Titanic

- 2 september 2001

I samarbete med fartygsh istor ikern Claes-
Göran Wetterholm producerades en utställ-
ning om Titan ic som bygger på de brev och
vykort som finns bevarade. De skrevs före
Titanics avgång, under resan och efter hen-
nes undergång. Utställn ingen berättar om

människorna som skrev dessa brev och vy-
kort, av vilken an ledn ing de reste med Tita-
n ic sam t om deras öden efter katastrofen .
Förutom de un ika breven visades telegram,
en dagbok och andra föremål som aldrig
har ställts ut tidigare. H är berättades också
om posthan teringen ombord . Titan ic var en
Royal Mail Steamer (Kunglig postångare).
O mbord fanns sju miljoner försändelser
från Europa, Asien och Afrika som skulle
till Amerika. Fartyget hade ett eget postkon-
tor. In tresset för Titanics öde tycks aldrig
sina. H on lever genom film er, böcker, fri-
märken och souvenirer. Detta visades också
på utställn ingen .

Utställningen vandrade vidare till Post & Te-
leMuseum i Köpenhamn där den återinvig-
des den 3 oktober och pågick till den ro fe-
bruari 2002.

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

- 2 september 2001

Eleverna i klass 2-3A i Trängsun dsskolan i
södra Stockholm , hade arbetat med temat
Titan ic och resultatet visades i en liten ut-
ställning med teckn ingar.

Kuvert 2000

- 4 mars 20o1

En mängd färgglada bidrag från barn och
ungdom till den sommartävling som pågick
i museets barnverkstad Lilla Posten och på
Post F@ktum. Bidragen visades också på mu-
seets internetsida.

Postmusei Vänner 75 år

I4 - 23 September 20o1

Under en vecka firades vänföreningens jubi-
leum med bl.a. denna utställning som inne-
höll ett urval gåvor som överlämnats genom
tiderna samt fören ingens historik. Det var
både frim ärken och brev, konst och andra
föremål. Utställn ingen invigdes av Egon
Jonsson , f.d . in formationsdirektör i Posten ,
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Brev från 1686 med åtta rader t it lar t ill Hans Wachtmeister, guvernör över Kalmar län och Blekinge,
stämplat med F-stämpel (fribrevsstämpel på tjänstepost) av typ 1, använd endast dett a år.

Gåva av Postmusei Vänner 1997. M ot iv för vernissagekort t ill utställningen Postmusei Vänner 75 år .
Foto: Sven Tideman.

som tillhört Postmusei Vänners styrelse i 4o
ar.

Våldets århundrade

3 - 21 0ktob er 20o1

Denna posth istoriska samling med under-
rubriken "Europas n ittonhundratal" blev
mycket uppmärksammad för sitt annorlun-
da sätt att berätta om förintelsen av judarna
under andra världskriget. Samlingen är sam-
manställd av Bent Johnsen från Tanums-
hede. På de 22 utställningsskärmarna visades
in te bara frimärken som speglar fascismen
utan även ett stort an tal brev frän lägerfä ng-
ar som meddelade sina anhöriga att de be-
fann sig i Auschwitz eller andra koncentra-
tionsläger. H är visades en ansenlig doku-
mentation , in te bara brev och frimärken ,

utan även olika tidsdokument som tele-
gram, tjänstehandlin gar med mera.

M itt f antastiska fr imärke

30 oktober 20o1-

Postmuseum tjuvstartade sitt firande av
Stockholm 750 är med denna utställni ng. Det
var ett samarbetsprojekt i vilket d rygt 1.200
barn, ungdomar och lärare från stadsdelarna
Bredäng, Sätra, Skärholm en och Vårberg i
södra Stockholm deltog tillsammans med
multimedia- och spräkverkst aden Fan tasifa-
briken , vilken är en del av Storstadssats-
n ingen i Skärholmen .

Barn från IO förskolor och IO skolor hade
under vären 2oo1 med stor en tusiasm skapat
egna frimärken med fantasifulla motiv. Det
var en tänkvärd och färgglad upplevelse att
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se alla dessa fina alster. Alla barn som del-
tog var med på utställn ingen i form av ett
frim ärke. Dessutom gjorde Fan tasifabriken
en cd-rom som fanns i fem datorer på ut-
ställn ingen med samtliga elevers frimärken ,
foton och texter. Ci rka  30o  av barn ens verk
visades i original på utställningen .

Barnen har ritat, målat, klippt och klistrat
bilder och skulpturer av alla de slag. Många
har utformat frimärken med sig själva som
motiv. Deras skapelser har skannats in på
dator, an tingen av skolpersonalen eller med
hjälp av Fan tasifabriken . Eleverna har själva
bestämt porto och text på frimärkena.

Människor som hamnar på frim ärken är
o fta personer som har gjort något m innes-
värt, menade Sten C anevall och H ans N or-
kvist på Fan tasifabriken , pedagoger och in i-
tiativtagare till projektet. De vill att barn
och ungdomar ska lyftas fram på samma
sätt. Till bilderna har eleverna skrivit en text
om varför deras frimärken är viktiga. De ta-
lar helt enkelt om varför de är värda att
uppmärksammas. Ytterst var målet att sti-
mulera barnens språkliga utveckling och
stärka deras självförtroende.

Utställningen invigdes av multikonstnären
Lasse Åberg och öppnade sina portar tisda-
gen den  3o  oktob er, da de flesta barn och
ungdomar i Stockholm hade höstlov.

Den röda bilen

30  0ktober 2 0 o 1 -

Pojken C arlos Echeveria från Skärholm en
berättade sin historia med hjälp av teck-
n ingar i denna lilla utställn ing som visades i
Allrummet, där skolklasser b rukar tas emot.
Utställningen var ett resultat av ett projekt i
samarbete med pojkens lärare Tuva-Stina
Lin den och Fan tasifabriken i Skärholmen .

I slott och koj a
-  postkontor f örr och nu i N orden
(digital utställn ing)

Stefan Paunovic och Kaltun Mohamed-Ibrahim,
två av de 1.200 barn i Skärholmen som har gjort

egna frimärken vilka visades på utställningen
M itt fantastiska frimärke  .

Foto: Hans Norkvist , Fantasifabriken.

Den tillfälliga utställn ingen Posten i slott och
koj a, som pagick under 1999-2000, inspirera-
de till detta samarbetsprojekt mellan post-
museerna i Fin land, Sverige, Norge och
Danmark. Tillsammans producerade muse-
erna en nätutställning anpassad för visn ing
på museernas webbp latser på In ternet, t.ex.
på Postmuseums webplats www.posten .se/
museum.

1 mars 2001-

Program

Programlagd verksam het för besökarna har
hällits vid 4o7 till fällen (363). H är ingick
också barnverkstaden Lilla Posten som var
öppen för lågstadiebarn lördagar-söndagar
och skollov.

Program med anknytning till utställningen
Breven från Titanic har varit mycket välbe-
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sökta och uppskattade av pub liken . Bland
dem kan näm nas musikprogram med visor
om och kring Titan ics förlisn ing med vis-
sångerskan Monika Söderberg, med emi-
gran tvisor framförda av H elen Du Rietz,
sång, och H annah Gustafsson , nyckelharpa
och med C aprifols salongsorkester som spe-
lade musik från Titanics övre däck. Teater
Cinnober framförde utvalda poesitexter ur
H ans Magnus Enzenbergers komedi Tita-
nics undergång. Det visades också olika fi l-
mer, bl.a. längfilm en Titanic frän 1997. Fore -
dragsserien om fem föredrag på temat "Lär
dig allt om Titanic" med Claes-Göran Wet-
terholm lockade många deltagare. Claes-
Göran Wetterholm har dessutom haft myck-
et välbesökta allm änna och bokade visning-
ar av utställn ingen .

Med anknytn ing till utställn ingen M itt f an-
tastiska fr imärke anordnades i samarbete
med Fan tasifabriken fyra fr imärksverkstäder
som har lockat många barn och ungdomar.

H är kunde de formge sitt eget frim ärke med
datorns hjälp .

Bland andra f öredrag och program som hölls i
museet kan nämnas etnologen Maria
Flincks föredrag om julgranens h istoria, lu-
ciakonsert med Riddarholmens kammarkör,
sommar- och julkonsert med Rönn inge Ra-
barber samt linoleumtryck med grafikern
Ille Karl-Gösta Kippel. Särskilda arrange-
mang anordnades under året i samband
med sex fr imärksutgivningar med signering
av gravörer och formgivare.

Den 4 februari arrangerades en museidag till-
sammans med övriga Stockholmsmuseer
och i samarbete med D agens Nyheter. I feb-
ruari firades också barnverkstaden  L ill a Pos-
tens 5-ärsdag med bland annat ett framträ-
dande av den hos barnen mycket omtyckte
Farbror Fläskkorv. Tipstävlingen Nostippen
genomfördes under skolloven . Skollovspro-
gram arrangerades med bland annat barn tea-

Författaren Claes-Göran Wetterholm är en de främsta Titanic-kännarna och
har hållit många uppskattade föredrag och visningar av utställningen

Breven från Ti tanic under våren 2001.
Foto: Ove Kaneberg.
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ter, barnvisningar, barnfilm er och aktiviteter
i barnverkstaden Lilla Posten . j ul på Postmu-
seum arrangerades med julm usik, skrivn ing
av julbrev och julstämpel. Ett annat pro-
gram med stort deltagande har varit Senior-
surfdagen i Post F@ktum den 16 oktober. Un-
der året har också arrangerats ett flertal vis-
n ingar av Post F@ktum.

Året har innebur it m ånga tillfallen till sam-
arbete med föreningar. Kul med fr imärken för
barn och ungdom (13 januari), Stora samlar-
dagen (24 mars) samt Frimung 2oo1 (22 sep-
tember) anordnades av Sveriges frimärks-
ungdom, Stockholm sdistriktet. Tillsammans
med Stockholm s Motivsamlarklubb (SM K)
genomfördes Frimärksträffar f ör efiermiddags-
lediga vid tretton tillfallen . Många av dessa
innehöll intressan ta föredrag. SM K arrange-
rade också utställn ingen Vår Frimärksalong
(Jo mars - 8 april) där fören ingen visade
samlingar från medlemmarna. SA S Philatelic
Chub firade 5o är med en utställn ing (4 - 3 0

september) med material monterat av klub-
bens medlemmar. Slan iasamfundet firade
Mästergravören Czeslaw Slania 8o ar med en
utställn ing (6 oktober - 25 november) som
innehöll alla Slan ias frimärken . En Posthisto-
risk Dag arrangerades den ro november i
samarbete med Sällskapet för Svensk Post-
h istorisk Dokumentation (SSPD).

Följande föreningar har hållit möten i mu-
seet under den tid det varit öppet : Frim ärks-
klubben C GT, Föreningen Frimärksbörsen ,
Slan iasamfundet, Stockholm s Filatelist-För-
ening, Stockholms Filatelist-Fören ing: ung-
dom savdelningen , Stockholm s Motivsam-
larklubb , Sveriges Militärpostsällskap , O s-
carianerna, H embygdsfilatelisterna, Stats-
pensionärernas frimärksklubb samt Svenska
Frim ärksbytesfören ingen .

Visningar

Totalt genomfördes under den tid museet
var öppet 289 (218) gruppvisningar för 4.832
(3.825) personer. 19 (119) av visningarna var
för barn och ungdom, till exempel skolpro-
gramm en i basutställningarna för barn på
låg- och mellanstadiet, programmet Leka

Post i barnverkstaden Lilla Posten för sexårs-
grupper samt visn ingar av basutställn ingar-
na Ett brev betyder så my cket och Märkvärdigt!
för högstadie- och gymnasieklasser. Ett nytt
program för gymnasiet startades under hös-
ten under namnet Källor och källkritik i Post
F@ktum . Basutställning arna och de tillfalli-
ga utställningarna Breven från Titanic och
M itt fantastiska fr imärke samt Post F@ktum
har visats för grupper i olika åldrar. I Post
F@ktum har också datakurser genomförts.

M arkn adsföring

In formation om utställn ingar och program-
verksamhet skickades regelbundet ut till
massmedia vars uppmärksamhet kring mu-
seet i hög grad var knuten till utställn ingar-
na Breven från Titanic och M ittf antastiskafr i-
märke. Uppmärksamheten har varit stor : cir-
ka 173 (175) tidnin gsartiklar, 472 (581) evene-
mangsnotiser, 26 (43) in slag i radio och TV,
Antalet presskon takter, m ätt i an tal tillfallen
då medier haft direktkontakt med museet,
upp gick till 282 (311).

A nnonsering skedde varje vecka i D agens
Nyheter, Svenska D agbladet och Metro un-
der rubriken "Museer". Ett an tal separatan-
nonser gjordes också i dessa tidningar, sär-
skilt i samband med programverksamhet
och öppnande av nya utställningar. Annon-
ser in fördes även i fackpress och lokaltid-
n ingar samt tur istpublikationer. Totalt an-
nonserades det vid 227 (245) tillfällen.

Affischer, inbj udningskort och programblad
framställdes och skickades ut till utvalda
målgrupper, till exempel till massmedia, de
3 .0 0 0 medlemmarna i föreningen Postmusei
Vänner, till olika kulturinstitutioner, före-
ningar, bibliotek, museer, frimärksklubbar,
frim ärkshandlare, skolor och studieförbund,
turistbyråer, postkon tor, hotell m. fl. Affi-
scher anslogs i Stor-Stockholm på tunnelba-
nestationernas kulturtavlor samt på stolp-
tavlor och andra platser run t om i Stock-
holm . I januari anslogs affischer om Breven

från Titanic under två veckor i tunnelbane-
och pendeltågsvagnarna.
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Programbladet Ny tt på Postmuseum gavs ut
med tre nummer i en upplaga av 15.000 ex-
emplar per nummer. Ungefär 6.000 skicka-
des ut till olika målgrupper (se ovan) samt
också till föreningen Postmusei Vänners
medlemmar. Ny tt på Postmuseum delades
även ut på museet och på andra platser, till
exempel på postkontor, bibliotek, turistby-
råer i Stockholm och ute i landet. Foldern
Postmuseum som gors i 15.0oo exemplar pa
svenska, engelska och tyska i samarbete
med Svenskt Kulturarv, uppdaterades och
distribuerades till bl.a. hotell, turistbyråer
och tur ist- och resem ässor samt till ovanstå-
ende platser.

mellan två makar under andra världskriget
och vänder sig till gymnasie- komvux- och
folkhögskoleelever.

Forskarrummet har varit flitigt använ t, med
220 boka de möten av såväl in terna som ex-
terna användare. Ett 2o-tal visni ngar har
även gjorts i Post F@ktum.

Publikat ioner

I slutet av november utkom årsboken Post-
ryttaren m ed sin fem tioförsta årgång. Redak-
tör var Jan Billgren .

Biblioteket och Post F@ktum 2001

Post F@ktum har hållit öppet tisdag-söndag
11-16, samt kvällsöppet fram til l kl. 19 pa
onsdagar, med undantag för tiden maj-au-
gusti. Bibliotekets samlingar har varit till-
gängliga för besökarna under motsvarande
tider tisdag-fredag.

Antalet nyförvärv av böcker uppgick till 591
volymer. Antalet löpande tidskrifter med fi-
latelistiskt, posthistoriskt eller postalt inne-
häll var 184 st. Pä in itiativ av Bertil I. Lars-
son har samlingarna vidare berikats med fo-
tokopior av samtliga inrikes brevtaxor mel-
lan 1692 och 1834. D essutom har arbetet pa-
börjats att göra kopior av allt svenskt postalt
tryck mellan 1636 och 1892 tillgängliga för
allm änheten .

I bibliotekets bok- och tidskriftsartikeldata-
baser har 1.575 doku ment registrerats. Till-
sammans inn ehöll Mikromarc- och Libris-
databaserna 42.613 dokument vid ärets slut .
Samtliga dessa är sökbara via Internet. An-
talet utlån uppgick till 2.002 st.I slutet av
året togs det datoriserade utlåningssystemet
i bruk.

Ett 30-tal data kurser har hällit s i mult im e-
diarummet i samarbete med Seniornet Swe-
den . Vidare har ett pedagogiskt program
kallat Källor och källkritik genomförts vid ett
1o-tal til lfäll en med utgångspunkt i arkivets
samlingar. D et behandlar en brevväxling
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M innespoststämplar använda i Postmuseum 2001.
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