
Postmuseum under 2006
Ar 2006 fyllde Postm useum 1oo är.Jubileet
firades under hela året med föredrag och ut-
ställn ingar, men särskilt stort var firandet
under tre dagar kring den officiella födelse-
dagen den 16 december. Den 15 decemb er
festtalade Postens VD Erik O lsson och be-
römde museet för dess fina verksamhet som
gagnat Posten under sa li ng tid . Den 16 de-
cember uppvaktade Postmusei Vänner med
en stor jubileumsgåva bestående av ett an tal
nytillverkade modeller som p lacerats i den
nya delen av basutställningen "Brevet - en
resa genom tiden". Den 17 decemb er hölls
öppet hus för allmänheten. Alla tre dagarna
bjöds besökarna på underhålln ing.

Jub ileumsåret innebar också nytt besöksre-
kord for an dra året i rad. Antalet besökare
upp gick till närmare 144.000, vilket inkl ude-
rar besökarna i det gamla posthuset från
Virserum pa Skansen (ca. 27 000). Där gjor-
des också en särskild satsning med program-
met "Brefvet mäste fram", en aktivitet sär-
skilt riktad till barn.

Postmuseum fick den 16 okto ber ta emot ett
mycket hedrande pris, nämligen Svenskt
Kulturarvs Stora Stipendium . Motiveringen
löd : "I gamla Posthuset huserar sedan 1oo är
en pigg jubilar. Postmuseum utmärker sig
for sin breda och framgångsrika pedagogis-
ka verksamhet, och här trivs såväl förskole-
barn som filatelister. Lilla Posten , en omfat-
tande skolverksamhet och Senio rakademin
fö r s5+ gör att Postmuseum sjuder av aktivi-
teter vardag som helgdag."

Under 2006 har museet fortsatt kunnat bju-
da alla sko lor på gratis visningar. Nära 6.000
personer fick visning eller undervisn ing un-
der året, både skolbarn och gymnasieelever.
Postmuseum fortsatte på detta sätt sin tradi-
tion att satsa på barn och ungdom .

Museets butik har med framgång sålt fri-
märken , frimärksprodukter, sam lart illbehör,

vykort, brevpapper, pennor, litteratur och
presen tartiklar. Av omsättningen har 75%
utgjorts av frimärken och samlartillbehör.
Frimärksutgivn ingarna har varit välbesökta
och inneburit god försäljn ing.

Samarbetet med frimärksklubbar, samlarfö r-
en ingar, filatelister och andra med knytn ing
till museets verksamhet har varit synnerli-
gen gott. Många fören ingar håller regelbun-
det sina sammankomster i museets lokaler.
Flera samarrangemang har också hållits mel-
lan museet, olika fören ingar samt engagera-
de och en tusiastiska personer. Det ömsesidi-
ga utbytet av kunskaper och fo rskn ingsre-
sultat mellan fören ingar, ens kilda forskare
och museet har varit värdefullt. Postanställ-
da, aktiva eller pensionerade, frimärkssamla-
re och andra privatpersoner har på olika sätt
bidragit med material till samlingarna.

Sist men inte minst bör det framhållas att
museet liksom under tidigare år haft ett ut-
omorden tligt gott samarbete med Postmusei
Vänner, som tagit del av museets verksam-
het med stort engagemang och även bidra-
git med värdefullt praktiskt arbete. Postmu-
sei Vänner är en av de största m useivänfö r-
eningarna i landet och har, även i år, kunnat
lämna ett värdefullt ekonomiskt stöd.

Utställningar

Basutställn ingen Brevet -  en resa genom sekler
har funn its sedan 1986 och lockar fortfaran-
de många besökare, som vill se den svenska
Postens h istoria under dry gt 370 är. I sam-
band med museets 100-årsjubileum gjordes
en grundlig genomgång av u tställn ingen
med renovering och ny belysning. Dessut-
om skapades en helt ny sista del, som berät-
tar om hur Posten har utvecklats sedan
1940-talet fram til l idag. Till utställning en
producerades en digitalgu ide med bilder,
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film , musik samt svensk och engelsk text.
Utställn ingen nyinvigdes den 15 decembe r
av Postens VD Erik O lsson .

Utställn ingen  M ärkvärdigt!  som öppnades
1999, berättar om frimärkets, vykortets och
samlandets h istoria, speglat genom kända
och okända samlare. Den handlar också om
hur frim ärksbilden utvecklats liksom om
konstnärerna, han tverket och tekn iken bak-
om frimärket. I det sista rummet visades un-
der 2006 flera sma tillfälliga utställni ngar
med frimärken , vykort och föremål. H är vi-
sades  Kvinnor, kvinnor  (24 januari - 16 april)
med författaren Siv Widerbergs vykortssam -
ling med kvinnor från hela världen som
motiv;  Härliga tag, tufa tag  (26 april -  3  de-
cember) med frimärken och vykort med tåg-
motiv samt modell- och leksakståg;  Postmu-
seum roo ar  (16 december - ) med Yngve
H ellströms motivsamling, fotografier m .m .

Den sto ra utställn ingen  H älsningar Greta
Garbo,  som invigdes i septemb er 2005, pa-
gick till den 30 april 2oo6. Den avlöstes av
Kyssar,  som invigdes den 20 maj med sång
och tal av artisten Arja Saijonmaa. Utställ-
ningen bjöd på många olika kyssar i form
av drygt 35o vykort samt ett an tal nygjorda
konstverk. 250 av dessa kort ingick i en
vandringsutställn ing från Finland med
konstvetaren Satu Itkonens vykortssamling.
H är visades också Björn Sylwans vykort
med chiffermeddelanden och Börje Wall-
bergs saml ing med kysskort frän 1900-talets
första decennier. Elever från det estetiska
programmet på Viktor Rydbergs gymnasium
i Stockholm visade konstverk på temat kys-
sar. Dessutom producerades ett bildspel
med vykort från museets egna samlingar.

Verksamhet för barn och ungdom

Barnverkstaden  L illa Posten  i museets källar-
valv firade 1o-ärsjubileum den 1o-12 feb ruari
med program som drog rekordstor pub lik.
Barnteatern med Tomas Karlström och C a-
milla Ruud fick dubblera sina föreställn ing-
ar.

L illa Posten  var öppen for lågstadiebarn lör-
dagar-söndagar och skollov och erbjöd föl-
jande aktiviteter under 2006: "Skriv brev på
gammaldags vis, Gör din egen postlåda,
Måla din egen brevpress, Frim ärkspyssel,
Frimärkscollage, Vackra vårkort, Potatis- och
äppeltryck, Tuffa tåg, Nytt papper blir gam-
malt, Gör fina kalaskort, Påskkort, Vi gör
skojiga och annorlunda pennställ, Fina for-
mer på vykort, Mystiska skogväsen, Kärleks-
brev, Kort till Mors D ag, Brevet från
Sverige, Gör din egen vasspenna, Färggran-
na höstkor t, Kalligrafi, Spök- och H allo-
weenkort, Kort till Fars D ag, Advents-/Jul-
kort och Roliga nyårsko rt."

I Allrummet har visats barnutställn ingen
Barnens L illa Posten ro ar  (ro februari - )
med smakprov på vad barnen har skapat
under sina besök i verkstaden, allt från fan-
tasifulla brevlådor till frimärkscollage.

I Film s alen visades utställn ingen  Brevet från
Sverige (2o jun i - 13 augusti) med brev och
teckningar som barn i tre skolor i Skärhol-
men gjort på temat "in tegration". Två av
teckn ingarna valdes ut som förlagor till
2006 ärs Europafri märken , som gavs ut den
4 maj. Posten Frim ärken och medieverksta-
den Fantasifabriken producerade utställ-
ningen och en bok med samma namn.

Tipstävlingen  N ostippen  genomfördes under
skolloven . Skolprogram arrangerades med
bland annat teater, visn ingar och filmer för
barn.

De kostnadsfria  skolvisningarna  fortsatte un -
der 2006 att locka till sig skolklasser. Under
året har sammanlagt åtta olika p rogram er-
bjudits skolorna, t.ex.  Ett brev betyder så
mycket  och  M ärkvärdigt!  för så gott som alla
stadier,  Leka Post  för sexårsgrupper och låg-
stadiet. Post F@ktum har genomfört skol-
programmen  Källor och källkritik  och  Forskar-
skola i Postens historia  för gymnasieklasser,
folkhögsko lor och Komvux.

I posthuset på Skansen startade Postmuse-
um den 1 jun i ett nytt p rogram i samarbete
med Skansen,  Brefvet maste fram!  Det pågick
mändagar och onsdagar t.o .m . den 16 augus-
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ti. Det vände sig till barn som fick agera
brevbärare och bära ut gammaldags brev till
ett par av Skansens gårdar. Barnen och de-
ras anhöriga erbjöds därefter fri en tre till
Postmuseum . Både personal från Postmuse-
um och Skansen engagerades.

Föreläsningar och andra program

Ett stort an tal visn ingar gjordes av utställ-
n ingen Hälsningar Greta Garbo. Den 8 mars
ordnades en Greta Garbokväll med sång av
Gunilla Backman och ett föredrag av Scott
Reisfield, släkt ing till Garbo i USA. I anslut-
n ing till utställningen Kyssar visades under
sommaren långfilm er för både barn och
vuxna på temat "Kyssar på vita duken", t.ex.
Törnrosa, En öm kyss, Berts känsliga kyssar
och French Kiss. I oktober hölls en föreläs-
n ing av filmkritikern N ils Petter Sundgren
på detta tem a.

Postmuseums jubileum startade med ett för-
sta lunchföredrag i februari, då museichefen
Gunnar Nordlinder berättade om museets
tillb livelse. Gunnar Wetterberg höll en före-
läsning om "Posten fyller 370 är". I mars be-
rättade Bo Andersson om några föremål
ur samlingarna och Martin Stugart talade
och sjöng om "Emil Norlander - Stock-
holms revykung 1906". I april berätta de Erik
H amberg om böcker ur samlingarna. I slu-
tet av maj presen terades jubileumsutgåvan
av årsboken Postryttaren. Under sommaren
visades filmer från museets arkiv, bl.a. års-
journalen frän 1966, "Det är rol igt att spara"
och en postfilm skavalkad. I augusti ordna-
des två postkon torsvandringar i Gamla
Stan .

H östens jubileumsprogram startade i sep-
tember med en konsert på munspel av grup-
pen Munväder, lunchföredrag om Postmu-
seihuset av Pernilla Åström samt en kvälls-

"Brefvet mäste fram" var en populär aktivitet pa Skansen sommaren 20o6. Foto : Erik Hamberg 2 0 0 6.

"The letter must reach its destination" was a popular summer activity
at Skansen, the outdoor museum in Stockh olm. Photo : Erik Hamberg 2 0 0 6 .
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föreläsning med C laes Moser frän An tikrun-
dan , som talade om konstäret 1906. I okto-
ber bjöds på en konsert med Postorkestern
och ett lunchföredrag "Vad gör un iformen
med brevbäraren" av Marianne Larsson .
Lunchföredraget "Frimärksrariteter" med
Robert Mattson och Martin Stugarts andra
föreläsn ing för året, "Revymannen Ernst
Rolf in leder sin bana", fortsatt e jub i-
leumsfirandet. Detta avslutades i december
med lunchföredraget "Gamla julkort" med
O lle Synnerholm och jubileumsdagarna
den 1 -17 december, dä museet bjö d pa ett
rikt program i hela huset. A rkivens Dag ar-
rangerades den II november och lockade
både nya och gamla besökare med aktivite-
ter under rubriken "Mat och dryck". Forfa t-
taren O lle Johansson berättade en kväll i
november in för en intresserad publik om
den första svenska FN-bataljonen under
rubriken "Fältp ost 1956".

Den traditionsenliga aktiviteten j ulkul på
Postmuseum vid andra adven t bjöd på lack-
n ing och stämpling med en särskild ju lstäm-
pel samt julkonsert med kören Poströsterna.

Särskilda arrangemang anordnades under
2006 i samband med frim ärksutgivn ingarna
med signering av gravörer och formgivare,
specialstämpling och försäljning. Posten Fri-
märken arrangerade en Frimärkshelg i muse-
ets lokaler i slutet av januari, då ett urval
nya frimärken presen terades i utställnings-
form.

Samverkan med fö reningar

Tillsammans med Stockholm s Motivsamlar-
klubb (SM K) genomfördes under ett antal
tisdagar 2o06 Frimärkstriffar förefter iddags-
lediga. SM K arrangerade också Vår Frimärks-
salong (24 mars - 2 april) där medlemmar
och andra visade enramssamlingar som be-
dömdes av en jury.

Samlarfören ingen Bältesspännarna fyllde 4o
år och firade det med utställn ingen Samlar-
glädj e! (7 - 15 0ktober). Bade nya och gaml a
samlarområden presen terades.

Posthistorisk Dag med ett an tal föredrag ar-
rangerades den II november i samarbete
med Sällskapet för Svensk Posth istorisk Do-
kumentation (SSPD).

Nyförvärv

Museet har mottagit motivsamlingen "Ur
sagornas värld" efter framlidna Vesta Björ-
ner. Dessutom har en liten samling svenska
lösenfrimärken mottagits som testamenta-
risk donation . Arkivet har också utökats
med en h istorik om poströstn ing. En kom-
plett samling med välgörenhetsmärken , ut-
givna 1904-1977 av Svenska nat ionalfören-
ingen mot tuberkulos, har också erhållits.

En paradun iform som tillhört John Lut-
tropp N ielsen, postmästare i Eskilstuna
1926-1932, har tillfört s föremälssaml ingarna,
liksom en b revbärarunito rm av 1962 ärs mo-
dell. Från Postens lokala biltransportenhet i
Årsta har biltelefon, larmsändare och b il-
flaggor inkommit.

De filatelistiska samlingarna har tillförts
svenska frimärken och frimärksförlagor från
Posten Frimärken , liksom ett stort an tal nor-
malp rover för svenska frimärken frän perio-
den 1920-1946. Frän Världspostförenin gen i
Bern, Schweiz, har inkommit frimärken från
UPU :s medlemsländer. H uvudsamlingen av
svenska frimärken har monterats till och
med u tgivn ingen den 9 novembe r 2006.
Museets gåvor från Postmusei Vänner redo-
visas på annan plats.

Fältverksamhet och dokumentat ion

Dokumentationen av postterminaler har
fortsatt under året. Terminalen i Västerås
har fotograferats och ytterligare intervjuer
har skett vid Tomtebodaterminalen , med
hjälp av två studenter från Göteborgs un i-
versitet. Inskann ing av fotografier har skett i
stor utsträckn ing tack vare ett s.k. plusjobb .
Museets postala affischer före 1970 har foto -
graferats. Diabilder har bearbetats digitalt
för framtida förvaring. I föremålsmagasinet
i Tumba har ytterligare arbete lagts ned på
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förbätt rade register för att man snabb t ska
kunna finna föremålen .

Forskning

Postmuseums medarbetare Marianne Lars-
son an togs hösten 20 0 2 till en doktorand-
tjänst vid Nordiska museets forskarskola.
Tjänsten innebär 8o %o doktorandstudier vid
Etnologiska avdeln ingen inom Institutio-
nen för etnologi, religionshistoria och ge-
nusstudier, Stockholm s un iversitet. Avhand-
lingens tem a är Postens un iformering.

Post F@ktum och biblioteket

I bib liote ket uppgick utl änen till 4.370. Be-
ståndet av löpande tidskrifter uppgick till
19 4 . An talet nyregistrerade böcker var drygt
1.6 0 0 . I bibliotekets bok- och artikeldataba-
ser har ca. 3 .20 0 dokument registrerats. Vid
årets slut innehöll bibliotekets databaser till-
sammans med andelen i Libris ca. 55. 0 0 0

bibliografiska poster. Ett projekt fö r kata lo-
gisering av det svenska postala trycket har
inletts. Materialet blir fortlöpande sökbart
på Internet i bibliotekets databas.

I Post F@ktum har arrangerats datakurser
samt pröva-på-kurser om In ternet fö r senio-
rer i samarbete med Seniornet Sweden .

M useets hemsida

Museets webbplats www.postmuseum.p os-
ten .se har under året uppdaterats och ut-
vecklats. D en besöktes 20 0 6 av ca. 4 97. 0 0 0

internetanvändare.

Publikationer

Programbladet Ny tt på Postmuseum gavs ut
med tre nummer i en upplaga av 12 .0 0 0 ex./
nr . I maj utkom ärsboken Postryttaren, tryckt
i en upplaga av 3 .50 0 . Redaktö r var Jan Bill-
gren .

M arknadsföring

In formation om utställningar och program-
verksamhet skickades regelbundet ut till
massmedia, vars uppmärksamhet kring mu-
seet i hög grad var knuten ti ll 1oo-ärsjub ile-
et. Annonsering gjordes varje vecka i Dagens
Ny heter, Svenska Dagbladet och Metro under
rubriken "Museer". Ett stort an tal separatan-
nonser gjordes också i dessa tidningar, sär-
skilt i samband med museets jubileum, pro-
gramverksamhet och öppnandet av nya ut-
ställningar. An nonser infördes även i fack-
press, lokaltidn ingar, turistpub likationer
samt på Internet. Postmuseum har fortsatt
sitt samarbete med museerna i Gamla Stan
när det gäller annonsering.

Affischer, inbjudningskort och programblad
framställdes och skickades ut till utvalda
målgrupper. Affischer anslogs i Stor-Stock-
holm vid tre tillfallen under året i tunnelba-
nevagnar, bussar och pendeltåg, vid ett till-
fälle på tunnelbanestationernas kultur tavlo r
samt på andra platser run t om i Stockholm .

O rganisation och personal

Postmuseums styrelse har bestått av Per
Mossberg, Postens kommuni katio nsdirek-
tö r, o rdförande; Ingemar Persson , vice VD
för Posten Sverige AB, vice ordförande;
Britt-Inger H ahne, chef för Posten Frimär-
ken ; Göran Sällqvist, vVD i Posten och chef
för Posten Logistik; Gunnar Nordlinder,
chef för Postmuseum ; Berit Rönnstedt, pla-
neringschef vid Nord iska museet, rep resen-
tant för Riksantikvarien ; Jan Billg ren , repre-
sentan t for Postmusei Vänner; Börje Wall-
berg, representant for Sveriges Filatelist-För-
bund ; samt Bo Andersson , representant for
personalorgan isationerna i Posten . Ulla-Ma-
delaine Neurath har tjänstgjort som sekrete-
rare. Styrelsen har haft fyra sammanträden .

Museichefen har regelbundet deltagit i mu-
seichefskollegiets sammanträden . H an har
också deltagit i möten mellan postm usei-
cheferna i de nordiska länderna varvid nu-
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varande och fram tida samarbetsprojekt d is-
kuterats.

Ledning och museibutik. Museets ledn ings-
grupp har bestått av museichefen Gunnar
Nordlinder samt de fyra enhetscheferna.
Under museichefen har Ulla-Madelaine
Neurath arbetat som sekreterare och Robert
Mattson som ansvarig för bl.a. datafrågor.
Museibutiken , underställd museichefen, har
också svarat för försäljningen i posthuset på
Skansen . I butiken har följande tjänstemän
arbetat : Britt Synnerholm, Ann Rönn,
Maud Boltzius-Isheden, Yvonne Engel-
brektsson, Ingal ill N ilsson och Kaarina
Smielkiewic.

Föremålsenheten har ansvarat för filateli-,
föremäls-, foto- och arkivsamlingarna. Föl-
jande tjänstemän har arbetat under chefen
O lle Synnerholm : Bengt Andersson, Bo
Andersson, Maud Boltzius-Isheden , Yvonne
Engelbrektsson , Leif Karlsson , Andreas
Lehoczky, Marianne Larsson , Louise Lind
och Björn Sylwan . Ulla-Madelaine Neurath
har på deltid utfört arbeten för enheten .
Bengt Andersson avgick med pens ion den 3 1

december 2 0 0 6 .

Informations- och utställningsenheten har
ansvarat för extern information med mark-
nadsföring av museets verksamhet, samt ut-
ställn ingar, barn- och ungdomsverksamhet,
program , visningar och undervisning. Un-
der enhetschefen Vesela Stridsberg har Ka-
rin Nygren , H edvig Bruze us, An na-Karin
Funk, Viveka Nybom och Pernilla Åström
arbetat. Dessutom har följande timanställda
museilärare an litats under 20 0 6 för visn ing-
ar och arbete i barnverkstaden Lilla Posten :
Jenn i H estrell, Karin Nybom, Lisa Wiklund,
Karin Bergendahl, Erika Lundell och Mar-
tin H jalmers (t .0.m. 3 1 augusti), Anders Syl-

wan (sommaren 2 0 0 6 ) samt An ders C arl-
ström, Pär Dahl man , Sara Sahle n, Linda
Wåhlander och Viveka Andersson (fr. o .m . 1

september). Karin Nygren avgick med pen-
sion den 3 1 decemb er 2 0 0 6.

Post F@ktum och biblioteket har ansvarat
för inköp och utlån av böcker och tidskrif-
ter, pedagogisk verksamhet för högstadie-
och gymnasieklasser, det nystartade pro-
grammet på Skansen samt datakurser för se-
niorer. Chefen Erik H amberg har haft föl-
jande ordinarie medarbetare: Karin Nor-
berg, Monica Jonsson och Lotte Edsbrand.
Tim anställda har varit : Kari Arnekleiv, Theo
Axner, Kajsa Eriksson , Charlotta N ilsson
och Math ilda Ängkvist. Lena Monteil har
sedan mitten av juni varit anställd på ett s.k.
plusjobb för katalogisering av svenskt po-
stal t tryck.

Enheten för Lokaler och Säkerhet har sva-
rat för allmän säkerhet, vakthålln ing, fastig-
hetsfrågor, lokal- och rekvisitauthyrning
samt administrerat samarbetet med fören-
ingen Postmusei Vänner. Chef för enheten
är Monika H ansson med följande medarbe-
tare: Christer Lindblad, Mariana Cordier
och I lle" Karl-Gösta  Kipp el.  Följan de vär-
dar har anlitats på helger och vid andra akti-
viteter : Susanne Ljungberg, Erika Lundell,
Jacob Wennbom , Malin Negelius (t.o .m .
mars 2 0 0 6 ) , Ingrid H öglund, Anna Fager-
berg, Kristoffer H ansson (t.0.m maj 2 0 0 6) ,

Anna Maria Laur itsen , Anders Sylwan och
Kerstin Kristoferson .

Postmuseums öppettider har varit : tisdag-
söndag 1u-16, samt kvällsöpp et fram till kl. 19
på onsdagar, med undan tag för tiden maj-
augusti.
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