
Verksamheten i
Postmuseum under 2003

Postmuseums styrelse

Ledamöter i Postmuseums styrelse har un-
der året varit Inger Holmström, Postens
kommunikationsdirektör, ordförande; Inge-
mar Persson , vice VD for Posten Sverige
AB, vice ord förande; Britt-Inger H ahne,
chef for Posten Frimärke n ; Majvor Isaksson,
chef for Posten Service; Gunnar Nordlinder,
chef for Postm useum ; Berit Rönnstedt, p la-
neringschef vid Nordiska museet, utsedd av
Riksan tikvarien ; Jan Billgren , represen tan t
för Postmusei Vänner; Börje Wallberg, re-
presentant för Sveriges Filatelist-Förbund
samt Bo Andersson , represen tant för perso-
nalorganisationerna i Posten. Ul la-Madelai-
ne Neurath har tjänstgjort som sekreterare.

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

Allmänt

Antalet besökare på Postmuseum uppgick
till totalt 121.072 (föregäende är 127 446) in-
klusive besökarna i posthuset på Skansen ,
22.530 (16.130).

Årets stora utställn ing var En riktig Post?,
som skildrade Postens moderna historia,
dvs. de senaste 5o ärens utveckling . Utstäl l-
ningen visade på ett pedagogiskt sätt alla de
omvälvningar och förändringar som skett
och hur reaktionerna varit på dessa föränd-
ringar. Slutsatsen blev att Posten allt id varit
"riktig", men att den ständigt varit i förä nd-
ring. Under hela utställningsperioden var
det fritt in träde för Postens anställda, vilket
flit igt utnyttjades.

En intresseväckande filatelistisk utställn ing,

Sigge Ringströms museum, invigdes under vin-
tern. Den skildrade en person som betytt
mycket för svensk filateli och även skapat
ett eget "frimärksmuseum" i Trelleborg, från
vilket ett urval objekt visades i Postmuse-
um .

Museichefen har regelbundet deltagit i mu-
seichefskollegiets sammanträden . H an har
också deltagit i möten mellan postmusei-
cheferna i de nordiska länderna, varvid nu-
varande och framtida samarbetsp rojekt dis-
kuterats. Projektet "De band Norden sam-
man , postvägar under 16oo-talet" har fort -
skridit en ligt planerna. H är har de fyra
nordiska postmuseerna gemensamt tagit
fram källm aterial och karto r ur arkiv och
skildrat uppbyggnaden av det postala vägnä-
tet i Norden . Materialet kommer våren
2004 att presenteras i en populärt upp lagd
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 bid ra-
git med p raktiskt arbete. Postmusei Vänner
är en av de stö rsta museivänfören ingarna i
landet och har gett ett värdefullt ekon o-
miskt stöd . Genom generösa bidrag från
fören ingen har museet bl. a. kunnat bekosta
forskn ing om 16oo-talets postvägar, trycka
en katalog till utställn ingen En riktig Post?
och köpa in ett antal mycket intressan ta fila-
telistiska objekt.

Samarbetet med frimärksklubbar, samlarför-
eningar, filatelister och andra med knytning
till museets verksamhet har varit syn nerli-
gen gott. Många fören ingar håller regelbun-
det sina sammankomster i museets lokaler.
Flera samarrangemang har också hållits me!-
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Ian museet, olika föreningar samt engagera-
de och entusiastiska personer. Motivsamla-
ren Ulla Wengraf har ordnat välbesökta Fri-
märks träffarförefi ermiddagslediga. Sveriges Fi-
latelist-Förbund har bedrivit kur sverksam-
het med föreläsn ingar och workshops inom
ramen för Filatelistisk Högskola. Det ömsesi-
diga utbytet av kunskaper och forskn ingsre-
sultat mellan fören ingar, enskilda forskare
och museet har varit värdefullt. Postanställ-
da, pensionärer från Posten och andra pri-
vatpersoner har bidragit med material till
samlingarna.

Organisation och personal

Museet har under året varit organ iserat i föl-
jande enheter :

Föremålsenheten, som svarat för att filateli,
föremäls-, foto - och arkivsamli ngarna beva-
ras för framtiden i o förändrat skick. Doku-
mentation sker av postal verksamhet, filateli
och fotoarbete. Inom enheten utförs urval,
beskrivning och montering av material ur
museets samlingar till olika filateliutställ-
n ingar. Följande tjänstemän har arb etat un-
der enhetschefen O lle Synnerholm : Bengt
Andersson , Bo Andersson , Maud Boltzius
Isheden , Yvonne Engelbrektsson , Leif Karls-
son, Marianne Larsson, Louise Lind och
Björn Sylwan . Ulla-Madelaine Neurath har
på deltid utfört arbeten för enheten . För fo-
tografering har personal inhyrts under året.
För textskrivni ng till gamla bilder har foto-
grafen Yngve H ellström an litats.

Informations- och utställningsenheten,
som har ansvarat för extern information
med marknadsföring av museets verksam-
het, samt utställningar, barn- och ungdoms-
verksamhet, program, visningar och under-
visning. Under enhetschefen Vesela Strids-
berg har Karin Nygren, H edvig Bruzaeus,
Anna-Karin Forsström, Viveka Nybom, Per-
n illa Åström (barnledig fr.o.m . oktober) och
Maria Sjöberg (vikarie för Pernilla Åström
fr.o.m . oktober) arbetat. Pia Bäckström (för-
troendeman SAC O -Posten) har varit ledig
under hela året. Dessutom har följande
tim anställda museilärare anlitats under året

för visn ingar och arbete i barnverkstaden
Lilla Posten : Jenni H estrell, Karin Nybom,
Lisa Wiklund, Em ilie Negelius (t.o.m . sep-
tember) och Eva Berglund (fr.o .m. novem-
ber).

Enheten för Lokaler och Säkerhet, som
svarat för allmän säkerhet, vakthållning,
fastighetsfrågor, lokal- och rekvisitauthyr-
n ing samt administrerat samarbetet med
fören ingen Postmusei Vänner. Chef för en-
heten har varit Monika H ansson , med föl-
jande medarbetare: Christer Lind bla d, Kers-
tin Mörk, Mariana Cordie r och I lle" Karl-
Gösta Kippel. Följande värdar har anlitats
på helger och vid andra aktiviteter : Susanne
Ljungberg, Viveka N orström (t.0 .m. 30/4)
Erika Lundell, Jacob Wennbom, Malin
Negelius, Ingrid H öglund och Johan Ud-
denberg.

Ledning och museibutik. Under museiche-
fen Gunnar Nordlinder har U lla Madelaine
Neurath arbetat som sekreterare och Robert
Mattson som ansvarig för bl. a. datafrågor.
Museibutiken har sålt frimärken, frimärks-
produkter, samlartillbehör, vykort, litteratur
och p resentartiklar. Butiken har också svarat
för försäljn ingen i posthuset på Skansen . I
butiken har följande tjänstemän arbetat :
Britt Synnerholm , An n Wennströ m, Maud
Boltzius Isheden , Yvonne Engelbrektsson,
C arina H ill, Ingal ill N ilsson och Kaarina
Smielkiewicz.

Biblioteket och Post F@ktum har förvärvat
och lånat ut böcker och tidskrifter inom
svensk och utländsk posth istoria och filateli,
liksom svenskt postalt tryck, samt väglett
besökare i samlingarna och till de in ternet-
uppkopplade datorerna. Bibliotekschef har
varit Erik H amberg med följande medarbe-
tare: Karin Norberg, Monica Jonsson , Eija
Lietoff Schussler (t.0.m . 31 maj) och Lotte
Edsbrand (barnle dig t.o .m . 31 maj samt fran
5 november). De två sistnämnda har arbetat
med den pedagogiska verksamheten vid en-
heten .

Timanställd personal, med huvudsaklig
tjänstgöring under helger, har varit : Theo
Axner, C harlotta N ilsson , Ingrid Erlandsson
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del C astillo (t.o .m. 13 juli) och Kajsa Eriks-
son (frän 1 mars). Under tiden mars-maj
samt från oktober ansvarade Kajsa Eriksson
för den pedagogiska verksamheten .

Föremålssamlingarna

Förvaring, vård och konservering

I magasinen i Tumba har ytterligare arbete
lagts ner på register för att man snabbt ska
kunna finna föremålen . Skador på tryck-
plåtarna för frimärken har delvis åtgärdats
av en konservator.

Årsmätningar av temperatur och fuktighet
har gjo rts i två av utställningssalarna.

Under året har mottagits bilder, tagna 2002-
2003 av olika postcenter. Ett urval av dessa
har lagts in i m useets bilddatabas och blivit
tillgängliga på in ternet.

Bilder, tagna 1986, av olika postkontor, har
digitaliserats och visas nu på in ternet.

Fältverksamhet och dokumentation

Korta dokumentationer har gjorts av fö ljan-
de:

Fotografering har skett av Svensk Kassaser-
vice i Garpenberg (bibliotek), Hedemora
(bensinmack) och Borl änge (skoaffär). Akt u-
ella bi lder har tagits av 16oo-talets postvägar
(Frösön , Njutäng er, Enänger, Vallentun a,
Ö rsundsbro, Uppsala m .m.). Exteriörfoto-
grafering av ett näst intill färdigt Arken
(Postens nya huvudkon tor i Tomteboda) ge-
nomfördes också.

Bland de stora förändringar som skett i Pos-
ten hör även ett un iformsbyte. En brevbära-
re, Lisbeth Friberg i Knivsta, fotograferades
och intervjuades. Hennes arbetskläder in-
köptes av Postmuseum .

Registrering och fotografering

Databasen "Post" utökades med 2 2 registre-
ringar. Därmed var totalt 10.438 föremäl re-
gistrerade vid årets slut.

Bilddatabasen "Foto" omfatta de totalt 33.932
bilder vid årets slut.

Antalet forskarbesök uppgick till IOI.

Förvärv av föremål, arkivalier och foto-
grafier

Som gåva inkom en äldre kvinn lig brev-
bärarun iform, med handlingar kring un ifor-
men .

En stor samling man liga un iformspersedlar
inkom från Lennart Åhlund som komple-
ment till en tidigare gäva frän är 1993.

Postblanketter av olika typer samt sju al-
bum med vykort frän tiden före 1915, vilka
visar ett svunnet Stockholm , har också in-
lämnats som gåvor.

Filatelisamlingarna

De svenska utställn ingssamlingarna med
svensk respektive engelsk text har utökats
med totalt 138 blad .

H uvudsamlingen av svenska frimärken har
monterats till och med utgivn ingen den II

november 2003. Därmed har 17 nya album-
blad tillförts samlingen och ställts ut.

Äldre lånesamlingar har under året uppda-
terats och ommonterats i samband med ut-
ställningsplanering och vid akuta behov.

Från Världspostföreningen i Bern, Schweiz,
har under året erhållits frimärken från ett
stort antal länder. 12 bulletiner därifrån har
registrerats.

Frimärks- och stämpelsamlingar samt dona-
tioner har studerats av forskare vid 29 til lfäl-
len .

Ur Postmuseums omfattande brev- och
stämpelsamling har 3o1 brev registrerats i
den filatelistiska databasen som nu omfattar
903  objekt.

Förvärv av tryckprover och
filatelistiska objekt

Från Posten Frim ärken har under året leve-
rerats 4.908 normalp rover och 1.184 färgpro-
ver, totalt 6.092 objekt. Från Posten Frim är-
ken har även inkommit 64 frimärksförlagor,
23 skisser och 44 gravyravdrag.
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Under äret har 19.879 frim ärken , 171 första -
dagsbrev, m axim ikort och andra frimärks-
p rodukter sam t 9 b rev och vykort acces-
sionsbokförts.

Gåvor

Postm usei vän ner h ar un der året givit ett
an tal gåvor, vilka redovisas i fören ingen s
verksam hetsberätt else .

Sösdala filatelist fören ing h ar don erat sin av-
lidn e m edlem B. Edwin Perssons sam ling av
kuvert , stäm plade från orter i hela Sverige.

I sam band m ed det nya brevnätets införan-
de 1996 tillkom n ya terminalstäm plar. D essa
har dokum enterats och insam lats av en u t-
vidgad arbetsgrupp inom "Klip pska klub-
ben" vid Ersta D iakon ian stalt och efter fem
års arbete överläm n ats till Postm useum .

En rekommenderad t rycksaksfö rsändelse
t ill England med 5-dubbelt porto 1877 var
Post musei Vänners förnämsta gåva under 2003 .

M useibutiken

Butiken har under året sålt frimärken , fri-
m ärksp rodukte r, sam lartillbehör, vykort , lit-
teratur och presen tartiklar m ed an knytn ing
till Posten s och m useets verksam het. D en
ökade frimärksförsäljn ing som m ärktes re-
dan föregåen de år har hållit i sig. Posten Fri-
m ärken har på ett b ra sätt stö ttat försälj-
n in gen genom ann on sering in för årets fri-
m ärksu tgivn ingar. Särskild uppm ärksam het
b lev det kring utgåvan av frimärket m ed
den m ördade utrikesm in istern An na Lindh ,
då m useet vid utgivn ingstillfållet besöktes
av tre m in istrar m ed statsm in ister Göran
Persson i spetsen . N ärvaran de var även
Postens VD Erik O lsson , styrelseordfö ran-
den M arianne Ni vert , förre statsm in istern
Ingvar C arlsson , Stockholm s finan sborgar-
råd An n ika Billström, m. fl.

Liksom tid igare år h andstäm plades van liga
och rekom m enderade brev. Särskilt pop u-
lärt h ar det b livit att skicka h andskrivna
b rö llopsinbjudningar i kuvert m ed frim är-
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ken , köpta i butiken , varefter försändelserna
handstämplas.

Posthuset på Skansen var under är 2003
öppet alla dagar under tiden juni t .o .m .
augusti samt under Skansens julmarknads-
dagar, fyra adventssöndagar i december.
Totalt kom drygt 22.000 besökare.

Publik verksamhet

An talet besökare uppgick till totalt 121.072
(127.446), vilket inkluderar besökarna i post-
huset pa Skansen, 22.530 (16.130).

Postmuseums öppettider var oförändrade
under 2oo3: tisdagar-sön dagar 1r-16, onsda-
gar 1u-19 (ej maj-augusti), måndagar stängt.

Utstäl In i ngar

Basutställningar

Brevet  -  en resa genom sekler

Utställn ingen är fortfarande mycket populär
trots att den är frän 1986. Mänga besökare
vill se den svenska postens h istoria och hur
brev har skickats i snart 370 är. De får i olika
scenerier möta några av de människor som
arbetat inom Posten . I början av året place-
rades en dator i utställningen där Postens
hemsida www.posten .se är ständigt tillgäng-
lig för besökarna.

M ärkvärdigt!

Utställn ingen, som öppnades 1999, berättar
om frimärkets, vykortets och samlandets
h istoria, speglad genom kända och okända
sam lare. Den handlar också om hur fri-
märksbilden utvecklats liksom om konstnä-
rerna, han tverket och tekn iken bakom fri-
märket.

I utställningens sista rum visades fyra priva-
ta samlingar med frimärken , vykort och fö-
remål:

Applen på alla vis
av Göre! Kristina N äslund
t.o.m . 19 jan uari 2003

j udiskt liv  -  vy kort från en svunnen tid
av David Fischer
21 januari - 31 august1 2003

Stockholms stadshus Bo år
av Britta Skoglund
1o september - 23 november 2003

Julpåsen
av Samlarfören ingen Mälarbältet
3 decemb er 2003 -

Slaniamonter

I Post F@ktum fi nns ett rum som har upp-
kallats efter frimärksgravören C zeslaw Sla-
nia. H är visas permanent museets Sverige-
samling. En monter berättar om Slan ia och
hans arbete.

Lilla Posten

Denna m useets barnverkstad och barnut-
ställn ing startade 1996. H är visas förem äl
med anknytn ing till post, frimärken och
brev. Våra yngsta besökare får här möjlighet
till lek och eget skapande. Barnen kan pröva
på hur det var att jobba på Posten förr i ti-
den .

Tillfälliga utställningar

Brev från drottning Kristina
- 2 mars 2003

Denna utställning var mycket välbesökt
även under de sista två månaderna. Från
början var det tänkt att utställn ingen skulle
päga fram till 12 januari 2oo3, men det sto ra
intresset från skolor och allm änhet gjorde
att den förlängdes till den 2 mars.

Utställn ingen berättade om drottningens
dramatiska liv och personerna run t henne.
H är talade hon med sin egen person liga
röst, den som kommer fram i b reven hon
skrev. Utställn ingen visade femton brev ur
den enorma brevskörd drottn ingen lämnade
efter sig. Utställn ingsformgivaren An ne-M a-
rie Broms skapade scenerier som inramade
breven, föremål frän 16oo-talet och många
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porträtt av drottningen och personerna i
hennes närmaste krets.

I utställningens lilla "biosalong" visades
Herman Lindqvists TV-program om drott-
ning Kristina. På söndagarna visades långfil-
men "Qu een Ch ristin a" med Greta Garbo.
Under hela perioden pågick dramatiserade
visningar för alla åldrar samt en föredragsse-
rie om drottningen .

Prinsessor och prinsar
- 4 may2 0 0 3

Under värterminen 20 0 3 har barn i alla äld-
rar, som besökt Lilla Posten på helger, fått
hjälpa till med att göra en egen liten utställ-
ning. Med anledning av utställningen om
drottning Kristina arbetade barnen med te-
mat prinsessor och prinsar. Barnens arbete
resulterade i fina teckningar och collage.

Sigge Ringströms museum
n1 mars - 2 0 april 2 0 0 3

Sigge Ringströ m (19 0 8-19 9 2) frän Trelleborg
var under lång tid en ledande profil inom
svensk filateli. Utställningen speglade den
mångfald som kännetecknade hans filate-

listiska gärning. Närmare 2 0 0 albumblad ur
hans omfattande samlingar ställdes ut,
bland annat många sällsynta frimärken och
brev av hög klass. Det var första gången på
mer än trettio år som delar av samlingarna
fanns tillgängliga utanför Trelleborg.

Sigge Ringström var en legendarisk fri-
märkssamlare redan under sin livstid. Han
tillhörde en begränsad grupp samlare som
lyckades bygga upp storartade kollektioner,
trots relativt anspråkslösa ekonomiska resur-
ser. Björn Sylwan vid Postmuseum och To-
mas Bjäringer från Stiftelsen Ringströms
museum för filateli gjorde urvalet för denna
utställning. Hela samlingen har hittills för-
varats i Sparbanken i Ringströms hemstad
Trelleborg. Den bestar av 1.39 2 albumbl ad.

Carl Aspegren, ordförande i Stiftelsen Ring-
ströms museum för filateli i Trelleborg, in-
vigde utställningen .

En rikt ig raritet som visades på utställningen
Sigge Ringströms museum och som var mot iv t ill

inbjudningskortet och aff ischen är ett brev t ill
Havanna, Kuba, frankerat med 243 öre Vapentyp,

porto t ill Väst indien via Ostende och England.
Ur Sigge Ring strö ms samlingar.
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Utställningen En riktig Post? invigdes av den
nyt illt rädde VD:n Erik Olsson. Vid invigningen
medverkade även "Arga Lasse" (skådespelaren
Lars Nord) från Postens reklamfilmer.
Foto: Yngve Hellst röm.

En riktig Post?
I O Jun1 2003 -

I denna utställn ing sökte Postmuseum sva-
ret på frågan : Vad är "En riktig Post"? De se-
naste åren har det säkert inte undgått någon
i Sverige att Posten har förändrats. Postkon-
tor har lagts ner och serviceställen öppnats
på platser där man minst har anat. "Posten
finns bakom potatisen !" kan det numera stå
på en skylt i livsmedelsaffären runt hörnet.
H ar det blivit bättre eller sämre? Vad tyckte
svenska folket och vad skrevs i media?

Postmuseum berättade historien som ledde
fram till dagens Post ; om att Postens för-
ändringar inte enbart beror på omorgan isa-
tioner inom Posten , utan också på politiska
beslut, kundernas skiftande behov och age-
rande, teknikutvecklin g som flygplan , fax
och In ternet samt allmänna trender i sam-
hället.

Fotografier, affischer, filmer och föremål,

som t.ex. un iformer, skyltar och brevlådor
ur museets rika samlingar, visade vägen ge-
nom utställn ingen frän 1940-talets Sverige
fram till idag. H är fanns allt från skäm tteck-
ningar till gam la postala framtidsvisioner.

Utställn ingen avslutades med att folkets röst
kunde göra sig hörd genom de undersök-
ningar som Posten har gjort , men också ge-
nom möjligheten för alla besökare att själva
berätta vad de tycker om Posten och vad de
önskar sig av framtiden .

Vernissagen blev mycket lyckad med närma-
re 5oo gäster. Utställningen invigdes av Pos-
tens nye VD , Erik O lsson . Vid invigningen
medverkade också "Arga Lasse" (skådespela-
ren Lars Nord) från Roy An derssons välkän-
da TV-reklam för Posten under 2002.

Vad är kommunikation?
24 may 2003 -

H ur komm unicerar människor med varan-
dra? Denna fråga arbetade mellanstadiebarn
från Gärdesskolan i Stockholm med under
värtermin en 2003. Barn en har behandlat
många olika sätt som vi männ iskor kommu-
n icerar på: med de kläder vi bär, via post
och telefon, med hjälp av tlaggor, morsete-
legraf och runskrift. H ur skriver vi våra brev
idag? Med penna eller e-post? Med teck-
n ingar och föremål visade skolbarnen exem-
pel på olika kommunikationssätt.

Föreningen Postfolkets Sommarsalong
13 juni - 17 augusti 2003

Fören ingen Postfolket inbjöd alla sina
konstutövande medlemmar att ställa ut och
sälja sina alster inom måleri, grafik och
konsthantv erk. Kring 13o verk ställdes ut i
samarbete med Postmuseum. En särskild
jury bedömde konstverken och hederspriser
delades ut vid invigningen . Konstnären Jor-
di Arkö var invigningstalare.

Digitala utställningar

I slott och koj a
-  postkontor f örr och nu i N orden
I mars 20o1 -
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Den tillfalliga utställningen Posten i slott och
koj a, som pagick i Postmuseum un der 1999-
2000, insp irerade till detta samarbetsprojekt
mellan postmuseerna i Fin land, Sverige,
Norge och Danmark. Tillsammans produ-
cerade museerna en nätutställning anpassad
för visn ing på museernas webp latser på
In ternet, t .ex. på Postmuseums webbplats
www.posten .se/ muse um .

Stockholm på gamla vy kort
I Jun1 2002 -

Även på museets hemsida uppmärksamma-
des Stockholm s 750-ärsjubileum. 14 vykort
från museets omfattande samlingar fanns
utställda. Alla vykort visade Stockholm vid
sekelskiftet 19oo. Trots den tidstypis ka prä-
geln kan man idag känna igen platserna på
de mestadels svartvita bilderna.

Gamla fina j ulkort
november 2003 -

Postmuseum har över ro.ooo o lika julkort i
samlingarna, många från glansperioden
kring det förra sekelskiftet. Utställn ingen på
hemsidan visade 8o julkort av okända
konstnärer, fina exempel på vackra och po-
pulära kort som skickades i stort antal vid
den tiden .

Gamla fina påskkort

april 2003 -

Ut ställn ingen pa hemsidan visade ett 5o-tal
påskkort med olika motiv från museets sam-
lingar.

Program

Programlagd verksamhet för besökarna har
hällits vid 365 till fälle n (381). H är ingick ock-
så barnverkstaden Lilla Posten som var öp-
pen för lågstadiebarn lördagar-söndagar och
skollov.

Program med anknytning till utställningen
Brev från drottning Kristina har varit mycket
välbesökta och uppskattade av publiken .

Bland dem kan nämnas museipedagogernas
dramatiserade visningar i tidsen liga dräkter
som lockade många deltagare. Under ut-
ställn ingens sista månader fortsatte f öreläs-
ningarna om drottning Kristina. Föreläsare
var Gunna r Wette rberg, Karin Siden och
Ebbe Schön .

Utställn ingen Sigge Ringströms museum visa-
des för allmänheten vid ett par tillfallen av
Björn Sylwan . D avid Fischer höll föredrag
vid ett tillfalle med an ledning av utställ-
ningen Judiskt liv - vy kort från en svunnen tid.

Särskilda arrangemang anordnades under
året i samband med sju fr imärksutgivningar
med signering av gravörer och formgivare,
specialstämpling och försäljn ing. Den 2 fe-
bruari arrangerades en museidag tillsammans
med övriga Stockholm smuseer och i samar-
bete med D agens Nyheter. Postm useum
deltog i NNordiska dagarna 22 -25 oktob er med
en utställn ing och ett föredrag av Rune
Bengtsson från Sam fundet Sverige-Färöarna
på temat Czeslaw Slanias 10 0 färöiska fr imär-
ken.

Under hösten genomfördes två f öreläsningar
med anknytn ing till ett par av årets fri-
märksutgävor. Den 15 okt ober arrangerades
"H eliga Birgitt a - en kväll om vårt svenska
helgon" då författaren Maja H agerman före-
läste under rubriken "H eliga Birgitta och
andra starka kvinnor i svensk medeltid" och
Christina Jägerbäck från Posten Frimärken
berättade om frimärksutgåvorna under året.
Från och med den kvällen visades en liten
motivutställning om Heliga Birgitta, sam-
manställd av Ulla Wengraf. Den av publi-
ken uppskattade utställn ingen fick vara kvar
över årsskiftet i trapphallen utanför Post
F@ktum. Den 12 november arrangerades
"Fredrik Blom - en kväll om en stor svensk
arkitekt" då Arne Clevestam föreläste och
C hristina Jägerbäck berättade om frimärks-
utgåvan med Bloms lusthus.

Tipstävlingen N ostippen genom fördes under
skol loven . Skollovsprogram arrangerades med
bland annat barnteater, barnvisn ingar samt
aktiviteter på olika teman i barnverkstaden
Lilla Posten . I Post F@ktum arrangerades
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Nyårshälsning inspirerad av bröderna W rights flygfärder. Vykortet från Tyskland omkring 1910
ingick i utställningen Judiskt l iv -  vykort från en svunnen tid. Ur David Fischers samlingar.

Sommar Surf under jun i-juli. U nder året har i
Post F@ktum också arrangerats datakurser
samt pröva-på-kurser om In ternet för sen io-
rer samt en tvädagars monteringskurs i maj
för filatelister i samverkan med Sveriges Fi-
latelist-Förbund .

Året har innebur it många tillfallen till sam-
arbete med föreningar. Roligt med frimärken
för barn och ungdom anordnades vid fem-
ton tillfallen av Sveriges frim ärksungdom,
Stockholm sdistriktet. Föreningen arrangera-
de Stora Samlardagar a 29-30 mars pa temat
"Kan man samla på vad som helst?"

Under 1-2 mars visade Svenska M otivsamlare
upp sin verksamhet med en utställn ing av
sex av Sveriges förnämsta motivexponat.
Postm useum genomförde tillsammans med
Stockholms Motivsamlarklubb (SM K)  Fri-
märksträffar f ör eftermiddagslediga vid to lv till-
fallen . Många av dessa innehöll in tressanta
föredrag. SM K arrangerade också utställ-
n ingarna Var Frimärkssalong (a5-17 april) och
Stockholm och dess museer (14-23 novemb er)
där fören ingen visade sam lingar från med-
lemmarna. Den sistnämnda utställningen

var en del av fö ren ingens 4o-ärsfirande. Den
5 april arrangerade föreningen en panelde-
batt på temat Tävlingsfilatelin  -  vart är den på
väg?

En Posthistorisk Dag arrangerades den 8 no-
vember 1 samarbete med Sällskapet för
Svensk Posthistorisk Dokumentation
(SSPD).

Följande fören ingar har hållit möten i mu-
seet under den tid det varit öppet : Frimärks-
klubben C GT, Fören ingen Frim ärksbörsen ,
Slaniasamfund et, SSPD , Sto ckholms Filate-
list-Förening, Stockholms Filatelist-Förening,
ungdomsavdelningen, Stockholms Motivsam-
larklubb, Sveriges Militärpostsällskap, O s-
carianerna, H emb ygdsfilatelisterna, Stats-
pensionärernas frimärksklubb sam t Svenska
Frimärksbytesfören ingen .

Visningar

Totalt genomfördes under den tid museet
var öppet 211 (268) gruppvisningar eller 361
(438) visnin gstimmar för 3.331 (3.905) perso-
ner. 1 (127) av visn ingarn a var för barn och
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u ngd o m , t ill exem p el sko lp rogram m en i
basu tställn in garna för b arn p å låg- o ch m el-
lans tad iet , p rogram m et Leka Post i b arnverk-
stad en Lilla Posten för sexårsgrup p er, v is-
n in gar av basutställn ingarna Ett brev betyder
så my cket o ch M ärkvärdigt! för h ögstad ie-

o ch gym n asieklasser sam t i sam arb ete m ed
Po st F@ktu m skolp rogra m m et Källor och
källkritik för gym n asieklasser, folkh ögsko la
och kom vux. Basutställn in garna och de till-
fällig a u tställnin garn a Brev fr ån drottning
Kristina, En riktig Post ? sam t Post F@ktum
h ar v isats för grup per i o lika åld rar. I Post
F@ktum h ar också datakur ser för sen iorer

gen o m förts.

M arknadsföring

In form atio n o m u tställn ingar o ch p rogram -
verksam h et h ar regelb un det skickats u t t ill

m assm ed ia vars upp m ärksam h et krin g m u -
seet i h ög grad var kn u tet t ill u tställn ingar-

n a Brev f rån drottning Kristina o ch En riktig
Post? Ci rka 152 (181) tidni n gsartikl ar, 361 (375)
even em an gsn o ti ser o ch 30 (44) in slag fö re-
kom i rad io och TV. An talet p ressko n takter,
m ätt i an tal till fallen då m edier h aft d irekt-

ko n takt m ed m useet up p gick ti ll 278 (243).

An n o n serin g h ar varje vecka sket t i D agen s
N yh eter, Sven ska D agb ladet o ch M etro
u n d er rub riken "M useer". Ett an tal sep arat-

an n o n ser gjor des o ckså i dessa tid n in gar,
särskilt i sam ban d m ed p rogram verksam h et
o ch öpp n an d et av n ya u tställn in gar.
A n n o n ser in förd es även i fackp ress o ch

lo kalt id n in gar sam t tur istp ub likatio n er.
To talt an n on serad es det v id 269 (302) till-
fallen . Po stm useum fortsatte sam arb etet n är
d et gäller an n on sering m ed tre av m useerna
i G am la stan : Livrustkam m aren , Kun gl.
M yn tkab in ettet o ch N o b elm useet.

A ffisch er, in bju d n ingsko rt o ch program blad
fram ställdes o ch skickad es u t till u tvald a
m ålgrupp er, till exem p el till m assm edia, d e
2.700 m ed lem m arna i fö ren ingen Po stmusei
Vän n er, till o lika kultur in stitu tio ner, fören -
in gar, b ib lio tek, m useer, frim ärksklu bb ar,
frim ärksh an dlare, skolo r o ch stu d ieförb un d ,

tu ristbyråer, h o tel l m .fl. Affisch er an slogs i

Postens förändring symboliserades med en bild,
tecknad  av  Sonny Löfva/1. Bilden blev motiv

t ill inbjudningskort , aff ischer, katalog och flagga
til l utställn ingen  En riktig Post ?

Sto r-Sto ckh o lm på tun n elb an estatio n ernas
kultur tavlo r sam t på sto lp tavlo r och an dra
p latser run t om i Sto ckh o lm . U n d er so m -
m aren an slogs affischer o m En riktig Post?
u n der fyra vecko r i tu n n elb an e- o ch pen del -

tågsvagn arna .

Program b ladet Ny tt på Postmuseum gavs u t
m ed tre n um m er i en upp laga av 12.000 ex-
em plar p er n um m er. U n gefär 6.000 skicka -
des u t till o lika m ålgrup p er (se ovan ). Ny tt
pa Postmuseum d elad es u t p å m u seet o ch p å
an d ra p latser, till exem p el p å b ib lio tek, tu -

ristbyråer i Sto ckh o lm o ch u te i lan det.

M useet d el to g un der h östen i två sko lm äs-
so r, Kultur f ör unga p å Kultur h uset och Skol-

f orum p å Älvsjö m ässan . M ån ga nya värde-
fulla kon takter m ed lärare från Stor-Sto ck-
h o lm och övriga lan det etab lerades. Ett
sto rt an ta l av våra trycksaker delades u t,
b l.a . fold ern o m m useets p ed ago giska verk-
sam h et som p rod uceras varje h ö st- och vår-
term in för u tskick till sko lor i Sto r-Stock-
h olm sam t M älardalen .
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Till utställn ingen En riktig Post? producera-
des en bildrik katalog på svenska med sam-
manfattning på engelska, författad av Bo
Andersson och Pernilla Aström, Postm use-
um . Som en del i marknadsföringen av
Postmuseums konferenslokaler producera-
des foldern Konferenser och möten med historia
och kultur som senare skickades ut till före-
tag i hela Stor-Stockholm .

Museets hemsida www.posten .se/ museum
har under året uppdaterats och utvecklats av
museets personal, både redaktionellt och
formmässigt, det senare i samarbete med
ansvariga för Postens hemsida. Postmuse-
ums sida anses av Skolverket samt projektet
M useifönstret vara en av de bästa museisidor-
na i Sverige och deltar i ovanstående projekt
som drivs av Skolverket och H istoriska mu-
seet. Ett studiematerial togs fram med an-
knytn ing till utställningen En riktig Post?
som efter utställn ingens avslutn ing kommer
att vara en av de webbutställningar som
finns på hemsidan . Hemsidan har under
året länkats till ytterligare hemsidor, både i
Sverige och utlandet.

Biblioteket och Postf@ktum

Post F@ktum har hållit öppet tisdag-söndag
kl. 1- 16, samt kvällsöppet fram till kl. 19 pa
onsdagar, med undan tag för tiden maj-au-
gusti. Bibliotekets samlingar har varit till-
gängliga för besökarna under samma tider
från och med maj månad. Dessförinnan var
biblioteket öppet under motsvarande tider
tisdag-fredag.

Antalet nyregistrerade böcker uppgick till
667 volymer. Anta let löpande tidskrifter
med filatelistiskt, posthistoriskt, postalt eller
museirelaterat innehäll uppgick till 187 st.

I b ib liotekets bok- och tidskriftsartikeld ata-
baser har 3.255 dokument registre rats. Till-
sammans innehöl l M ikromarc- och Libri s-
databasern a 47.698 dokument vid ärets slut.
Samtliga dessa är sökbara via Internet. En
god tillströmning av nya lån tagare kan kon-
stateras. An talet utlån har ökat kraftigt och
uppgick til l 3.562 st. I början av äret in förd es

lånekort för alla besökande lån tagare. D etta
förenklar lånerutinerna avsevärt.

D atakurser har hållits vid 37 tillfällen i m ul-
timediarummet i samarbete med SeniorNet
Sweden . D essutom har det pedagogiska pro-
grammet Källor och källkritik genomförts fem
gånger, med utgångspunkt från en brevväx-
ling i museets arkiv. Denna är förd mellan
två makar under andra världskriget. Pro-
grammet vänder sig till gymnasiesko lan och
arrangeras i form av ett seminarium . I sam-
band med visningar för skolklasser av u t-
ställningen Brev från drottning Kristina ord-
nades även demonstrationer av äldre brev
ur museets samlingar. Detta skedde vid fyra
tillfallen .

I samarbete med Sveriges Filatelist-Förbund
ordnades en tvådagarskur s i montering av
frimärkssam lingar med hjälp av dator den
IO och II maj.

Forskarrummet har utnyttjats flitigt, med
207 bokade möten av säväl interna som ex-
terna användare. Antalet visningar av Post
F@ktum uppgick till 6 st.

Vidare har en in formationsfolder om fakta-
våningen framställts, formgiven av Eija
Lieto ff Schussler.

Publikat ioner

Till utställningen En riktig post?utgavs en ut-
ställningskatalog med engelsk samma nfatt-
n ing. Katalogen , som är författad av Bo An-
dersson och Pernilla Åström , ingår som nr.
51 i serien M eddelanden fran Postmuseum.

I november utkom årsboken Postryttaren
med sin femtiotredje årgång. Redaktör var
Jan Billgren .
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M innespoststämplar använda i Postmuseum 2003.
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