
Postmusei Vänner
under 2004 och 2005

Postmusei Vänner b ildades är 1926. Fören-
ingen är en av Sveriges stö rsta museivänför-
eningar och hade är 2004 ca. 2.500 med-
lemmar (ca. 2.400 är 2004). O rganisationen
har som huvudsyfte att stödja museet eko-
nomiskt med bidrag till olika projekt, fram-
för allt i utställn ingsverksamheten . Andra
stödformer är inköp av filatelistiska och
posth istoriska objekt.

Sedan många år tillbaka är Postryttaren
ett samarbetsp rojekt mellan museet och
vänföreningen . Det innebär att fören ingen
svarar for kon takter med författarna och för
deras ekonomiska ersättn ing. Museet är
ekonomiskt ansvarigt for produktion och
d istribution . Medlemmarna i fören ingen er-
håller årsboken som en medlemsformån .
Arsavgiften , 2oo  kr  (30o kr fö r sammanb o-
ende par) under bägge åren, ger också fritt
tillträde till m useet och möjlighet att delta-
ga i olika aktiviteter.

M edlemsakt iviteter och information

Två medlemsaktiviteter genomfördes under
2004. Den 6 maj visade museichef Gunnar
Nordlinder den pågående utställn ingen
Postvägen över land och hav . Medlemmarna
fick den r6 november En titt bakom kulisser-
na, då sällan visade föremål från museets
samlingar demonstrerades for intresserade.

Under 2005 erbjöds tre medlemsaktivite-
ter. Den 25-26 april gjo rdes en resa li ngs den
del av Postvägen mellan Sverige och Finland,
vilken Vännerna inte besökt tidigare. Rund-
turen utgick från Åbo till ett an tal p latser
längs postvägen , bl.a. Gustavs. Medlemmar-
na fick den 19 maj lyssna till ett föredra g om
Den gula treskillingen av Robert Mattson . Säl-
lan visade f öremål fran Postmuseums samling ar
var temat for medlemsaktiviteten den 8 no-
vember under ledning av Bo Andersson och
O lle Synnerholm .

In formation om föreningen har under
åren lämnats i sex nummer av Ny tt på Post-
museum, som sän ts till samtliga medlemmar.
Dessa har som tidigare distribuerats med
hjälp av ett an tal foren ingsmedlemmar.

Postmuseums ärsbo k Postryttaren, liksom
vernissagekort till de större utställn ingarna,
har sän ts till alla med lemmar. Arbetet med
adressering och d istribution har liksom tid i-
gare skötts av foreningsmedlemmar vilket
medfört minskade kostnader for museet.

Årsmöten

Föreningens ärsmote 2004 höl ls den 16
mars. Efter mötesforhandlingarna kåserade
Fredrik Ydell om "Tidiga svenska pionjär-
postflygningar". År 2005 hölls årsmötet den
15 mars. Årets föredrag var "Stockholm svy-
kort" vilket hölls av Göra n Heijtz.

Gåvor t ill Postmuseum

Under 2004 har föreningen bekostat eller
bidragit till :

Bidrag till utställningskatalog till
Postvägen över land och hav

Bidrag till forskn ingsarbete, pub licerat i
l ängs N ordens äldsta postvigar
Bidrag till inbindning av tidskrifter i
museibiblioteket

Bidrag till arbetet med utställn ingen
Svenska frimärk et 1yo ar

B-stämpel pa brev ti ll Rotterdam 1694

Brev med den sällsyn ta rakstämpeln
0sthammar frän 1820-talet

Kolerabrev från Ry ssland till Sverige från
1830-talet

Brevklubba av trä fran 1852

6 skilling banco,obegagnat exemplar i
praktkvalitet

Postmusei Vän ner under 2oo4 och 2oo5 I99



Skinnpåse f ör värdeförsändelser med svart
lacksigill frän 1878

Brevkort till Tyskland, sän t av en
frimärkshandlare 1879

Turstämpel fran Industriutställningen 1897
på O scarsfrimärke

Förstadagsstämplat frimärke,
8 öre O scar på brevkort

Belgisk rullstämpel från A ntwerpen på
O scarsfrimärken frän 191o

5 öre M edaljong-frimärke, obegagnat med
stort "dragspel"

Etsn ing med självporträtt av A nders Z orn
(förlaga till Zorf rim ärket 1960)

Parti moderna adresskort från 1900-talets
senare hälft

Under 2005 har föreningen bekostat eller
bidragit till

Bidrag till produktion av utställn ingen
Svenska fr imärket 15 0 år

Bidrag till produktionen av bildspelet
Stockholmsvy kort

Förstadagsstämplat frimärke 12 öre
vapentyp

Postväska i läder frän Eds Kapell 1865

Parti brev med intressanta påteckningar
från r86o-talet

Ett parti moderna brev från 1900-talets
senare hälft

Bidragen till ovan redovisade projekt upp-
gick 2004 (2005) till 272.362 kr (202.875 kr)
Kostnaden för föreningens filatelistiska gå-
vor var 107.834 kr (15.340 kr). Vidare betala-
des 62.700 kr (113.680 kr) i honorar för arti k-
lar i Postryttaren och i redaktörsarvode.

Ekonomi och medlemsantal

2004 ärs resultat blev ett underskott på
15.479 kr (2005: överskott pa 37 905 kr). För-
eningen hade vid 2004 års slut en kapitalbe-
hälln ing pa 293.642 kr (255.737 kr). Behäll-
n ingen i postdirektör Lannges fond uppgick
vid båda års slut till 2.259 kr. Medlen från
Göteborgsinsamlingen , 6.31o  kr, har använ ts

för bokinköp till unga frimärkssamlare vid
Nordia 2005 i Göteborg.

Antalet medlemmar uppgick den 31 decem-
ber 2004 til l 2.495 (2.382).
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