
Postmuseum
under 2004 och 2005

Aren 2004 och 2oo5 var för Postmuseum
mycket olika till sin karaktär. Det ena året
fick uppmärksamhet genom att två stora
posthistoriska projekt kunde föras i hamn
medan det andra bjöd på publikrekord . År
2004 hade museet 19 .ooo besökare, en svag
nedgång mot året innan . 2005 var det år då
alla de museer som sorterar under Kulturde-
partementet in förde fri en tre. Farhägor
fanns att detta skulle inverka men ligt på
Postmuseums besökssiffror, men i stället
slogs besöksrekord. Det totala antalet besö-
kare, inklusive de som kom till posthuset på
Skansen, uppgick till inte mindre än 139.000
vilket är rekord i museets historia. Skansen-
huset, som bemannas av personal från Post-
museum, besöktes av 20.000 personer, un-
gefär lika många som föregående år.

År 2004 var, trots färre antal besökare, ett
bra år. En stor EU-stödd utställning om
postvägen från Stockholm till Åbo över
Aland ,  Postvi gen över land och hav ,  invigdes
den 21 april . Den var ett samarbetsprojekt
mellan Sverige, Fin land och Åland och gav
flera in tressan ta inblickar i h ur posten bars,
roddes och reds tram under 16o0-, 1700- och
18oo-talen. Utställni ngen tlytt ades i början
av 2005 över till Eckerö gamla posthus där
den kunde ses av ålänningarna, liksom av
många tur ister.

Bade under 2o04 och 2oo5 har museet kun-
nat bjuda alla skolor på gratis visningar. An-
talet som fick undervisning på museet för-
dubblades från ca. 2.000 är 2003 till närmare
4.000 bade under 2oo4 och 2oo5. Postmuse-
um fortsatte på detta sätt sin tradition att
satsa på sko lverksamheten .

Museets butik har med framgång sålt fri-
märken , frimärksprodukter, samlartillbehör,

vykort, brevpapper, pennor, litteratur och
pre sen tartikl ar. Av omsättn ingen har 75%0
utgjorts av frim ärken och samlartillbehör.
Arrangemangen vid frimärksutgivningarna
2004 och 2oo5 har varit välbesökta och
innebur it god försäljning.

Samarbetet med frimärksklubb ar, samla rfö r-
en ingar, filatelister och andra som är kn utna
till museets verksamhet har varit synner-
ligen gott. Många fören ingar håller regel-
bundet sina sammankomster i museets
lokaler. Flera samarrangemang har också
hållits mellan museet, o lika fören ingar samt
engagerade och en tusiastiska personer. Det
ömsesidiga utbytet av kunskaper och forsk-
ningsresultat mellan föreningar, enskilda
forskare och m useet har varit värdefullt.
Postanställda, pensionärer från Posten och
andra p rivatpersoner har bidragit med mate-
rial till samlingarna.

Museet har liksom tid igare 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 museivänfören ingarna i
landet och har kunnat lämna värdefullt eko-
nomiskt stöd .

Större utställningar

Med an ledning av 350-ärsminnet av Axel
O xenstiernas död berättade utställningen
Brev fran rikskansler A xel Oxenstierna  (28 ja-
nuari-28 mars 2004) historien om hans liv
och verk med hjälp av utvalda brev från
Riksarkivet samt b ilder och föremål. O xen-
stierna brukar också kallas den svenska by-
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råkratins fader och bland mycket annat
grundade han 1636 det svenska postverket.
Utställn ingen gav också en bild av p rivat-
personen . Författaren Gunnar Wetterberg,
som med sina böcker om Axel Oxenstierna
gett värdefulla kunskaper om honom , invig-
de utställn ingen och föreläste ett par gånger
under utställningsperioden .

Utställningen Postvägen över land och hav (21
april 2004-16 januari 2oo5) berättade om den
gamla postvägen från Stockholm över Ros-
lagen och Åland till sydvästra Finland och
Åbo . Med hjälp av h istoriska kartor och fö-
remål, bilder och dokument levandegjordes
den h istoriska vägen genom de tre regioner-
na. Utställn ingen ingick i det sto ra kultur-
h istor iska interregionala EU-projektet In ter-
reg IIIA och invigdes av landshövding Rau-
no Saari, Västra Fin lands län , Ålands lands-
hövding Peter Lindbäck och Stockholm s
läns landshövding Mats H ellström .

Svenska fr imärket 150 år var en händelse som
firades med en stor utställning (23 februari-
21 augusti 2005) vilken skildrade de svenska
frimärkenas h istoria - frän Sparres första fri-
märkstryck till prisbelön ta frimärken under
190o-talet. Ut ställn ingen var en del i det na-
tion ellt p roklamerade Designäret 2oo5. I ut-
ställn ingen ville museet visa inte bara hur
frimärken under olika epoker sett ut utan
också hur de varierat med utvecklingen i
samhället i övrigt.

Den 16 september 2005 invigdes H älsningar
Greta Garbo av filmvetaren N ils Petter Sund-
gren och sångerskan Gunilla Backman . Ver-
n issagen bevistades av r.ooo personer, den
mest välbesökta i museets h istoria. Utställ-
ningen baserades på brev, bl.a. till Greta
Garbos väninna Mimi Polack. Den förgyll-
des av föremål som tillhört filmstjärnan och
som lånats från hennes släktingar i U SA.
Bland dessa föremål fanns sex av Greta Gar-
bos reservoarpennor.

Övriga utställningar

Mindre utställn ingar under 2oo4 var: B rev-
p ressar av glas (14 januari-9 maj), y kortskalas
(19 maj-5 sep tember), Vy kort fr an Postvi gen

15 September-14 novemb er) och hulgrisar (24
november 2004-16 januari 20o5).

Den första mindre utställn ingen under 20o5
var Vykort fr ån ett svunnet Stockholm (19 janu-
ari-21 augusti), ur fotografen Alfred Wir-
ströms samling, vilken följdes av Sista året
p d terminalen (22 juni -14 augusti), en vand-
ringsutställning från Arbetets museum , som
genom fotografier skildrar Postens nu ned-
lagda terminal i Norrköping. Därefter visa-
des Idy llien (24 augusti-9 oktob er), med b l.a.
frimärkskonst, producerad i samarbete med
Alvesta kommun. H ålligång med bussarong
och p olisong (r2 oktob er-4 decemb er) utgjor-
des av en samling vykort föreställande dans-
band . D en följdes av j ulen är här! (7 decem-
ber- ).

Verksamhet för barn och ungdom

I Allrummet har flera barnutställningar vi-
sats: Vad är kommunikation ( -4 april 2004),
Post p d vi g (23 april 2004-16 januari 2005)
och B arn berättar med fr imärken (29 januari
2005- ).

Barnverkstaden L illa Posten var öppen för
lågstadiebarn under lördag-söndag och skol-
lov och erbjöd aktiviteter under rubriker
som t.ex. Skriv brev p å gammaldags v is, Gör
din egen p ostlada, Brevp ressar, Frimärkspy ssel,
Frimärkscollage och Gör din egen vassp enna.

Tipstävlingen N ostipp en genomfördes under
skolloven . Skollovsp rogram arrangerades med
bland annat barnteater, barnvisn ingar samt
aktiviteter på olika teman i barnverkstaden
Lilla Posten .

Museet har under 2oo5 uppmärksammats i
samband med tävlingar. Barnverkstaden Lil-
la Posten nominerades till ett franskt p ris
"O bjectif Kid" som bästa barnaktivitet i
konkurrens med franska, tyska och engelska
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aktiviteter. Lilla Posten kom på tredje p lats i
tävlingen. Webbportalen "Allt om Stock-
holm" nominerade Postmuseum som "Bästa
museum i Stockholm ". Efter omröstning
bland internetbesökarna kom Postmuseum
på sjätte plats.

Under de två åren har det sammanlagt
funnits åtta o lika skolprogram i utställning-
arna och i Post F@ktum t.ex. skolprogram-
men i basutställningarna Ett brev betyder så
my cket och M ärkvärdigt! för så gott som alla
stad ier, programmet Leka Post i barnverksta-
den Lilla Posten för sexårsgrupper och lågsta-
diet, samt i samarbete med Post F@ktum
skolprogrammen Källor och källkritik, Fors-
karskola om postvigen (2004) och frän 2005
Forskarskola i Postens historia för gymnasie-
klasser, folkhögskola och Komvux. Särskilda
skolprogram, några med dramatiserade
inslag, gjo rdes till utställn ingarna Brev från
rikskansler A xel Oxenstierna, Posten över land
och hav och Svenska frimärket 1yo ar (med
grafikverkstad).

Föreläsningar och andra program

Tre föreläsningar hö lls i anslutn ing till ut-
ställn ingen Brev från rikskansler A xel Oxen-
stierna. I samband med utställn ingen Postvä-
gen över land och hav bjöds på flera program-
inslag med musik och föredrag.

I februari 2oo5 inbjöds till ett program med
författaren Martin Stugart i anslutning till
utställn ingen Vykort från ett svunnet Stock-
holm. Ett bildspel med Stockholm svykort
producerades av Ille Karl-Gösta Kippel och
visades som maren 20o5.

Föreläsningar hölls av Robert Mattson,
Björn Sylwan och Jan Billgren i anknytn ing
till utställn ingen Svenska frimärket 1yo ar. I
samband med denna utställning arrangera-
des även ett par uppskattade grafikverkstä-
der, som besöktes av personer i alla åldrar.
Även med anledn ing av utställningen Häls-
ningar Greta Garbo hö lls ett antal välbesökta
föreläsningar.

Postmuseums deltagande i de två Museinät-

terna i Stockholm den 27 mars 2oo4 och 1
oktober 2005 blev mycket uppskattat. Besö-
karna bjöds på musikunderhållning,
spökvisn ingar i utställn ingarna, stämpling
med en speciell museinattsstämpel, mat och
dryck i restaurangen m.m .

Den 21 maj 2oo5 deltog museet under rubri-
ken Skriv brev på gammaldags vis under den
h istoriska dagen på Riddarholm en . Särskil-
da arrangemang anordnades under 2004
och 2005 i samband med samtliga frimärks-
utgivn ingar med signering av gravörer och
formgivare, specialstämpling och försälj-
n ing. Posten Frim ärken arrangerade Fri-
märkspremiär i museets lokaler i slutet av ja-
nuari och början av februari där ett urval
nya frimärken presen terades i utställnings-
form .

A rkivens Dag arrangerades båda åren en lör-
dag i november och lockade såväl nya som
gamla besökare med sina p rogram under
rubrikerna "Kommunikation" och "Det ska
vi fira!"

I Post F@ktum arrangerades Sommar Surf
under jun i-juli. Under året har här också ar-
rangerats datakurser samt pröva-på-kurser om
Internet för seniorer.

Museet har slutligen deltagit i två skolmäs-
sor, Kultur f ör unga på Kulturhuset och Skol-
forum på Stockholmsmässan .

Samverkan med fö reningar

Liksom tidigare år har museet haft ett nära
och givande samarbete med ett an tal fören-
ingar. Roligt med fr imärken för barn och ung-
dom anordnades av Sveriges frimärksung-
dom, Stockho lmsdistriktet. Fören ingen ar-
rangerade också Stora Samlardagarna under
april 2004 och 2005.

Tillsammans med Stockholms Motivsamlar-
klubb (SMK) genomfördes under ett an tal
tisdagar 20o4 och 20o5 Frimärksträffar föref-
termiddagslediga. SM K arrangerade också
Var Frimärksalong (30 mars-4 apri l 2oo4 och
1-17 april 2oo5) där medlemmar och and ra
visade enramssamlingar som bedömdes av
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en jury. Posthistorisk Dag arrangerades den 13
november 2oo4 och 29 oktob er 2oo5 i sam-
arbete med Sällskapet för Svensk Posth isto-
risk Dokumentation (SSPD). Vid den sist-
nämnda dagen invigdes också en utställn ing
med anledni ng av SSPD:s 35-ärsjubi leum .
Den pågick t.o .m . den 6 november och visa-
de samlingar frän 32 medlemmar.

I samarbete med SSPD arrangerades dess-
förinnan ett posthistoriskt symposium den
21 maj 2oo5, under Jan Billgrens ledn ing.
Ämnet för symposiet var den första svenska
frim ärksemissionen , med föredrag av Erik
H amberg, Tomas O lsson , Gustaf Douglas,
Tomas Bjäringer och Lars Fimmerstad .

M useets hemsida

Museets webbplats www.posten .se/ museum
har under året uppdaterats och utvecklats av
museets personal, både redaktionellt och
formmässigt . Bland nya in slag kan nämnas
en databas med svenska frimärken .

På senare år har museet producerat en rad
utställningar som är tillgängliga på In ternet :
I slott och koj a -  postkontor f örr och nu i N or-
den,  (a mars 20o1- ), Gamla Stockholmsvy kort
(1 juni 2002- ) Gamla Jina j ulkort (kring jul
och nyär 2004 och 20o5) Gamla fina paskkort
(kri ng pask 2oo4 och 20o5), En riktig Post?
(januari 2oo4- ) och Postmuseihuset (novem-
ber 2004- ).

Museets hemsida besöktes 2005 av drygt
325.000 internetanvändare.

Nyförvärv

M useet har emottagit fotografier frän Pos-
ten i Sandviken och Postens huvudkon tor
"Arken".

Vidare har två filmer, en om brevbärarbilen
Tjorven , och en om lantbrevbäraren Mirja
N iva i Karesuando erhållits.

De filatelistiska samlingarna har tillförts
svenska frim ärken och frimärksförlagor från
Posten Frimärken och frän Världspostfören-

ingen i Bern, Schweiz, har inkommit frim är-
ken från ett stort antal länder. H uvudsam-
lingen av svenska frimärken har monterats
till och med utgivn ingen den ro november
2005.

Insamling har skett av 19oo-talsförsändelser
för att dokumentera olika typer av post-
tjänster.

Vidare har objekt från Uppsala privatpost
1945-1946 skänkts till museet. Dessutom har
museet erhållit ett an tal gåvor från Postmu-
sei Vänner. Dessa redovisas på annan plats.

Fältverksamhet och dokumentat ion

Postterminalerna i Uppsala, Arlanda och
H ärryda utanför Göteborg har fotograferats,
liksom Postens huvudkon tor Arken . I före-
målsmagasinen i Tumba har ytterligare arbe-
te lagts ner på register för att snabbt kunna
finna föremålen . En genomgång har även
skett av konstsamlingen i arkivet, som också
fått bättre förvaring.

Forskning

Postmuseums medarbetare Marianne Lars-
son an togs hösten 2002 till en doktorand-
tjänst vid Nordiska museets forskarskola.
Tjäns ten innebär 80 % doktorandstudier vid
Etnologiska in stitutionen , Stockh olms uni-
versitet och 20 % tjänstgöring vid Postmuse-
um . Avhandlingens tema är Postens uni for-
men ng.

Tillsammans med etnologiska institutionen
vid Stockholms un iversitet och Nordiska
museet startade ett dokumentationsprojekt
under 20o5. Detta gick ut pa att intervjua
och dokumentera verksamheten vid bland
annat postterminalerna i Tomteboda, Årsta,
Uppsala och Västerås. Sju studen ter deltog i
studien som utgjorde slutarbetet i deras ut-
b ildn ing till kulturvetare. Projektet resulte-
rade vid årets slut i en rappor t : Terminalen:
en osynlig del av Posten.
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Biblioteket med Post F@ktum

ledn ing av det svens ka frimärkets 150-ärsju-
bileum . Redaktör var Jan Billgren .

Under ären 2004 och 2oo5 ökade bib liote -
kets utlän frän ca. 3.200 till ca. 4.500. Be-
ståndet av löpande tidskrifter var i stort sett
oförändrat och uppgick till 191 vid slutet av
2005. Bibliotekets datab aser innehöl l, till-
sam mans med andelen i Libris, närmare
51.900 dokument vid 2zoos ärs slut, en ök-
n ing med ca. 2.roo från föregående ar.
Samtliga dessa är sökbara via Internet.

Publikat ioner

Programbladet Ny tt pa Postmuseum gavs ut
med tre nummer per år i en upplaga av
12.000 exemplar per nummer. Vidare produ-
cerades 2oo4 ytte rligare en Postmuseif older i
samarbete med organ isationen Svenskt Kul-
turarv, den här gången på finska, franska
och ryska (sedan tidigare finns den på
svenska, engelska och tyska). 2oo5 nytryck-
tes foldern om Post F@ktum.

Till utställningen Postvägen över land och hav
producerades 2004 en bildrik resehandbok i
svensk, engelsk och finsk upp laga. Dessa ut-
gör n r. 52-54 i serien M eddelanden fran Post-
museum. Bokens författare är Bo Andersson
och Pernilla Åström från Postmuseum, Ga-
briele Prenzlau-En ander frän Stockho lms
länsmuseum, Jan Andersson från Ålands
museum och U lla C lerc från Postvägspro-
jektet i Finland.

Ytterligare en bok p resenterades under
2004, näml igen Li ngs N ordens äldsta postvä-
gar, resultatet av ett stort upplagt samnord-
iskt forskn ingsprojekt mellan de fyra nordis-
ka postmuseerna i Köpenhamn, H elsing-
fors, O slo och Stockholm . En ny svensk
upp laga gavs ut hösten 2005.

2005 utgavs Brevportot i Sverige 1831-185y5, för-
fattad av Lennart Ivarsson. Boken utgör nr.
55 i serien M eddelanden från Postmuseum.

Postryttaren 2oo4 utkom i november 2004.
Postryttaren 2005 fick ett extra päkostat utfö -
rande och utkom redan i maj 2oo5 med an-

M arknadsföring

In formation om utställn ingar och program-
verksamhet skickades regelbundet ut till
massmedia vars uppmärksamhet kring m use-
et var i hög grad kn uten till de olika utställ-
ningarna och programverksamheten .

A nnonsering skedde varje vecka i Dagens
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 programverksam het
och öppnande av nya utställn ingar. Annon-
ser infördes även i fackpress och lokaltid-
n ingar samt turistpublikationer. Postmuse-
um har fortsatt sitt samarbete när det gäller
annonsering med museerna i Gamla stan .

Affischer, inbj udningskort och programblad
framställdes och skickades ut till utvalda
målgrupper. Affischer anslogs i Stor-Stock-
holm på tunnelbanestationernas kulturtav-
lor samt på stolptavlor och andra platser
runt om i Stockholm.

O rganisat ion och personal

Postmuseums styrelse  bestod fram till sty-
relsemotet den 14 maj 2oo4 av Inger H olm-
ström, Postens kommunikationsdirektö r,
ordförande; Ingemar Persson , vice VD för
Posten Sverige AB, vice ord förande; Britt-
Inger H ahne, chef för Posten Frimärken,
M ajvor Isaksson, chef för Posten Service ;
Gunnar Nordlinder, chef för Postmuseum ;
Berit Rönnstedt, planeringschef vid Nordis-
ka museet, rep resen tan t för Riksan tikvarien,
Jan Billgren , representant för Postmusei
Vänner; Börje Wallberg, rep resentant för
Sveriges Filatelist-Förbund ; samt Bo An-
dersson , represen tan t fö r personalo rganisa-
tionerna i Posten . U lla-Madelaine Neurath
har tjänstgjort som sekreterare. Vid mötet
den 14 maj avgick Inger H olm ström och
Majvor Isaksson som bägge lämnade sina
befattn ingar i Posten . Samtidigt tillträdde
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Göran Sällqvist, vVD i Posten och chef for
Posten Logistik. Fram till styrelsemötet den
16 december fungerade Britt-Inger Hahne
som ordförande. Vid detta möte togs ordfö-
randeskapet över av Per Mossberg, nytill-
trädd informationsdirektör i Posten . Styrel-
sen har under bägge åren haft fyra samman-
träden .

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.

Ledning och museibutik.  Museets lednings-
grupp har bestått av museichefen Gunnar
Nordlinder samt de fyra enhetscheferna.
Under museichefen har Ulla Neurath arbe-
tat som sekreterare och Robert Mattson
som ansvarig for bl.a. datafrågor. Museibuti-
ken, underställd museichefen, har också sva-
rat for försäljningen i posthuset på Skansen.
I butiken har följande tjänstemän arbetat :
Britt Synnerholm, Ann Wennström, Maud
Boltzius lsheden, Yvonne Engelbrektsson,
Ingal ill Nilsson, Kaarina Smielkiewic och
Carina Hill.

Föremålsenheten  har svarat for filateli- , fö-
remåls-, foto- och arkivsamlingarna. Följan-
de tjänstemän har arbetat under chefen Olle
Synnerholm : Bengt Andersson, Bo Anders-
son, Maud Boltzius lsheden, Yvonne Engel-
brektsson, Leif Karlsson, Marianne Larsson,
Louise Lind och Björn Sylwan . Ulla-Made-
leine Neurath har på deltid utfört arbeten
för enheten .

Informations- och utställningsenheten  har
ansvarat for extern information med mark-
nadsföring av museets verksamhet, samt ut-
ställningar, barn- och ungdomsverksamhet,
program, visningar och undervisning. Un-
der enhetschefen Vesela Stridsberg har Ka-
rin Nygren, Hedvig Bruze us, Anna-Karin
Funk, Viveka Nybom, Pernilla Åström och
Maria Sjöberg arbetat. Fr.o.m. 1 januari
2 0 0 4 var Pia Bäckström tjänstledig pa grund
av annat arbete. Hon slutade på egen begä-
ran den 28 februari 2oo5. Följande timan-

ställda museilärare har anlitats: Jenni Hest-
rell, Karin Nybom, Lisa Wiklund, Eva Berg-
lund, Karin Bergendahl, Carl O lof Cunelius
och Josefin O lsson . Under lov, helger samt
vid behov har även museivärdarna Erika
Lundell, Jacob Wennbom och Malin Nege-
lius tjänstgjort i Lilla Posten.

Post F@ktum och Biblioteket  har ansvarat
for inköp och utlån av böcker och tidskrif-
ter, pedagogisk verksamhet för högstadie-
och gymnasieklasser samt datakurser. Che-
fen Erik Hamberg har haft följande medar-
betare: Karin Norberg, Monica Jonsson,
Lotte Edsbrand, Kari Arnekleiv, Kajsa Eriks-
son, Malin Svensson, Theo Axner och
Charlotta Nilsson.

Enheten för Lokaler och Säkerhet,  med an-
svar för bl.a. allmän säkerhet, vakthållning,
fastighetsfrågor och lokaluthyrning, har haft
Monika Hansson som chef. Hon har haft
följande medarbetare: Christer Lindblad,
Kerstin Mörk, Mariana Cordier och Ille
Karl-Gösta Kippel. Följande värdar har anli-
tats: Susanne Ljungberg, Erika Lundell, Ja-
cob Wennbom, Malin Negelius, Ingrid
Hoglund, Johan Uddenberg, Daniel Vil€n,
Anna Fagerberg, Karin Bergendal och Krist-
offer Hansson . Kerstin Mörk avgick med
pension under 2 0 0 5.

Postmuseums öppettider  har varit : tisdag-
söndag 1u-16, samt kvällsöppet fram till kl. 19
på onsdagar, med undantag for tiden maj-
augusti.
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M innespoststämplar använda i Postmuseum 2004
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M innespoststämplar använda i Postmuseum 2005
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