
Postmuseum under 2007

Ar 2o07 präglades av tre stora utställningar:
Linne, brevskrivaren, John Lennon och Bin de-

felds bästa brev !. Den första utställningen
kändes särskilt angelägen. Få andra svenskar
har efterlämnat en så rik, välskriven och be-
tydelsefull samling brev som Carl von Lin-
ne. Att han korresponderade med sexhund-
ra personer, varav många var bosatta eller
vistades i fjärran länder och pa fjärran konti-
nenter, gör honom inte mindre intressant.
Under sitt arbete som läkare i Gamla Stan i
Stockholm torde han ha avlagt ett och an-
nat besök på det därvarande postkontoret -
nuvarande Postmuseum. Han bör ha varit
en sann vän av det svenska och internatio-
nella postväsendet.

O m popikonen John Lennon skrev många
brev vet vi inte. Däremot var han som poj-
ke tydligt intresserad av frimärkssamlande. I
den dagbok han förde i tioårsåldern skriver
han stolt om sin samling och om hur
många frimärken han ägde från hela värl-
den . Smithsonian National Postal Museum
i Washington, som fick möjlighet att köpa
in Lennons frimärksalbum vid en auktion
är 20o5, länade välvilligt ut det till Postmu-
seum i Stockholm. Det finns många sätt att
visa på frimärkssamlandets popularitet och
det här var ett av de mer spektakulära.

En stor del av Postens utdelning består av
direktreklam till hushållen. Mycket av rekla-
men är oadresserad, men en viktig och allt-
mer växande del består av riktad, adresserad
reklam. En tydlig aktör som använder sig av
adresserad direktreklam är festfixaren Mica-
el Bindefeld. Han har under tjugo år byggt
upp en verksamhet kring fest och glamour,
med iden att festen startar redan när inbju-
dan dimper ned i brevlådan . Ett urval av de
hundratals inbjudningskort som skickats ut
med anledning av fester, vernissager och
mingelbjudningar visades med början den

15 oktober. Som sig bör öppn ades utställ-
ningen med ett mingel där Micael Binde-
feld tillsammans med Posten och Postmuse-
um stod som inbjudare. Succen var stor,
med ministrar och TV-kändisar bland den
talrika publiken .

Postmuseum har även under 2oo7 fortsatt
sin tradition att satsa på barn och ungdom.
Mer än 6.000 personer fick undervisning
under året, skolbarn, gymnasieelever och
vuxna.

Museets butik har sålt frimärken, frimärks-
produkter, samlartillbehör, brevpapper, pen-
nor, litteratur och presentartiklar i sådan
mängd att tidigare försäljningsrekord har
överträffats. Omsättningen under året var
hela  3,3  miljoner kr. Frimärksutgivningarna
har varit framgångsrika.

Museet har under året haft en stor mängd
konferenser och möten. Enheter i Posten
och externa hyresgäster har nyttjat lokaler-
na, liksom frimärksklubbar och filatelistfö r-
eningar. Många grupper har regelbundet
sammankomster i museets lokaler.

Samarbetet med frimärksklubbar, samlarför-
eningar, filatelister och andra med anknyt-
ning till museets verksamhet har varit syn-
nerligen gott. Flera samarrangemang har
hållits mellan museet, olika föreningar samt
engagerade personer. Det ömsesidiga utby-
tet av kunskaper och forskningsresultat mel-
lan föreningar, enskilda forskare och museet
har varit värdefullt. Postanställda, frimärks-
samlare och andra privatpersoner har på oli-
ka sätt bidragit med material till samlingar-
na.

Postmuseum har också, liksom tidigare år,
haft ett utomordentligt gott samarbete med
Postmusei Vänner, som tagit del av museets
verksamhet med stort engagemang och även
bidragit med värdefullt praktiskt arbete.
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Postmusei Vänner är en av de största musei-
vänföreningarna i landet och har, även i år,
kunnat lämna ett värdefullt ekonomiskt
stöd .

Posten införde från den 1 januari en ny or-
ganisation , vilket fick som följd att Postmu-
seum nu är en enhet i Posten Meddelande
AB, Sortimen tet, Posten Frim ärken och di-
rekt underställt chefen för Posten Frimär-
ken .

Utstä llningar

Den permanenta utställningen Brevet  -  en
resa genom sekler, som handlar om Postens
historia sedan 1636, lockade nya besökare
tack vare den förnyelse som gjiordes jubi-
leumsåret 2006. Då tillkom även digitalgui-
den som levandegör utställn ingen för besö-
kare.

M ärkvärdigt!, den permanen ta utställning-
en , berättar om frimärkets, vykortets och
samlandets h istoria, speglat genom kända
och okända samlare. I anslutn ing därtill
ordnas regelbundet nya mindre utställn ing-
ar. Under året visades där tre utställningar.
Fram till den 15 april pägick Postmuseum 1oo

ar. Därefter följde Badliv (4 maj - 14 okto-
ber) med etnologen Marianne Larssons
samling av vykort, frimärken och baddräk-
ter. I samband med roo-ärsjub ileet av Astrid
Lindgrens födelse visades utställningen Li-
ten Lindgren (24 oktober - ) med alla de
svenska frimärken som har anknytning till
henne. Dessutom visades förlagor, minnes-
poststämplar, vykort , fotografier och böcker.

Den större tillfälliga utställningen Ky ssar på-
gick fram till den 21 januari . Den avlöstes av
Linne, brevskrivaren, som erinrade om Carl
von Linnes födelse för 300 är sedan. Eva
Nystrom, frän projektet Linneko rrespon-
densen vid Uppsala un iversitet, invigde ut-
ställningen den 24 februari. Utställningen
lyfte fram människan Linne med hjälp av
de 2o brev som visades, flera av dem i origi-
nal.

Ett stort antal p rovtryck och förslagsmärken
visades i utställningen M ärk liga nyförvärv (16
mars - 29 april). Materialet, som spänner
över sextio är, frän 186o till 1920, har länge
varit gömt och glömt i Postens förråd . Ut-
ställn ingen visade rariteter som t.ex. hela
ark med det sällsyn ta provtrycket av 20 öre
ringtyp i blå färg; det utgivna frimärket var
rö tt. Dessutom visades helkartor med prov-
tryck av 1 krona O scar II med olika färg-
kombinationer. Utställn ingen invigdes av
H elena O bermuller Wile n.

I utställn ingen j ohn Lennon  (a juni - 7 okto-
ber) visades en för många helt okänd sida
av popstjärnan . Förutom foton , vykort, au-
tografer, frimärken och annat med anknyt-
n ing till honom mötte besökaren frimärks-
samlaren John Lennon . Som första museum
i Europa fick Postmuseum låna hans fri-
märksalbum från N ational Postal Museum i
Washington . Utställningen invigdes den 31
maj av Marie Selander, grundaren av Beatles
Fan Club .

Festarrangören Micael Bindefeld har skapat
många inbjudningskort till olika evenemang
och premiärer sedan slutet av 198o-talet. I
uts tällnin gen Bindefeld s bästa brev! (16 okto-
ber - ) visades 63 av de mest originella kor-
ten . Alla dessa har skickats med Posten .

Den nya nätutställn ingen Vykort från svenska
orter har p roducerats i samarbete med en av
museets praktikanter och lagts ut på hemsi-
dan .

Verksamhet fö r barn och ungdom

Barnverkstaden och basutställn ingen Lilla
Posten var öppen för lågstad iebarn lördag-
söndag samt under alla skollov. I Lilla Posten
kunde barnen delta i följande aktiviteter:
Gör din egen brevlåda; Gör askar av pap-
per ; Frimärkspyssel; Nytt papper blir gam-
malt ; Kärleksbrev; Kalligrafi; Brevskrivning
i Linnes anda; Fina former pa vykort ; Gör
skojiga och annorlunda pennställ; Blommi-
ga vykort ; Påskkort ; Vackra vårkort ; Gör din
egen vasspenna; Böljan blå; Knopar; Kort
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Konservator Linda Edquist vid Smithsonian National
Postal Museum i Washington D.C . lägger in John
Len nons frim ärksalbum i den säkerhetsmonter som
Postmusei Vänner skänkte till museet 20 0 7.

Foto : O ve Kaneberg.

Linda Edquist, Curator at the Smithsonian National
Postal Museum in Washington D .C. , is putting John
Len non's stamp album into the security display case
that Postmusei Vänner do nated to the Museum in
20 0 7. Photo: Ove Kaneberg.

till Mors dag; Lövtryck; Äppeltryck; Färg-
granna höstkort ; Frimärkscollage; Vi gör as-
kar av papper; Spöklika inbjudn ingskor t ;
Kort till Fars dag; Vackra inbjudningskort
och kuvert ; Gör ditt eget julkort, nyårskort
och inbjudn ingskort.

I Allrummet avslutades utställningen Lilla
Posten ro ar den 14 januari. Den följdes av
Ung grafik (7 februari - ) med grafiska blad
som skapats av de barn och ungdomar som
deltog i skolprogramet Grafikverkstan under
hösten 2006. Den 2o oktober startade barn-
tävlingen Kuligaste kalaskortet i Lilla Posten
med anknytn ing till utställn ingen Bindefelds

bästa brev! Tipstävlingen N ostippen geno m-
fördes under alla skollov. U nder skolloven
arrangerades även barnteatern Valdemar från
Posten, med skådespelaren Tomas Karlström,
likaså visningar för barn av museets utställ-
nmgar.

De kostnadsfria skolprogrammen under
2007 lockade 246 klasser och 4.600 barn.
Sammanlagt n io skolprogram erbjöds i ut-
ställningarna och Post F@ktum: Leka Post !;
Resa i Postens h istoria; I Postens tjänst ; D i-
gitalguide + h isto ria = san t !; Forskarskola i
Postens historia; Källor och källkritik; Arkiv
och källo r; Grafikverkstan och Linne, brev-
skrivaren . Dessa vänder sig till alla ålders-
grupper från förskola till och med gymnasi-
um och folkhögskola/ Komvux.

Måndagar och onsdagar under perioden
juni - augusti pågick fami ljeaktiviteten Bref-
vet måste f ram! på Skansen . Den utgick från
Posthuset. Mänga barn fami ljer (1.690 perso-
ner) deltog i uppdraget att leverera brev till
tre av Skansens gårdar. Efter avslutad post-
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En av skolklasserna som deltog i
sko lprogrammet Grafikverkstan .
Foto : Leif Karlsson .

O ne o f the school classes taking part in the schoo l
programme "Graphics Workshop".
Photo : Leif Karlsson.

leverans fick familjerna ett postpass med in-
bjudan till gratis besök på Postmuseum.

Föreläsningar och andra program

Museet arrangerade den JI januari en berät-
tarkväll med den legendariske postmuseifo-
tografen Yngve Hellström.

Serien med Linneföredrag startade den 14
mars med Eva Nyström, som talade om
"Carl von Linnes korrespondens: ett veten-
skapligt nätverk frän 170o-talet". Den 25
april talade Ann-Mari Jönsson under rubri-
ken "Om konsten att göra revolution : om
Linne och hans brevväxling och samtida lit-
teratur". Serien fortsatte den I7 oktober med

historikern Gunnar Wetterberg som föreläs-
te om "Linnes bakgrund : Horn, stormak-
tens spillror och den nya tiden". Den JI ok-
tober berättade Carita Wallman Larsson och
Barbro Henning från Matlaget under temat
"Till bords med Sara Lisa och Carl von Lin-
ne". Arets sista Linneföreläsning hade titeln
"Kvinnomna kring Linn e" och hölls den 28
november av Mariette Manktelow.

Museet arrangerade även andra Linnepro-
gram. Den n apri l gavs föreställningen
"Möt Carl von Linne" med skådespelaren
Hans Odöö. Den 23 maj firades Linnes fö-
delsedag med fri entre, kaffe, min nespost-
stämpel och visningar. Den 18 augusti upp-
märksammades Stockholms Linn edag. Un-
der sommaren visades TV-serien "Linne och
hans apostlar". Den 6 oktober dansade
Nacka Hembygdsgille till Linnes ära.

I anslutning till utställningen  John Lennon
visades filmerna "Imagine: John Lennon"
och "A Hard Day's Night" under somma-
ren. Den 12 septemb er gavs en föreläsning
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under temat "Beatles lever vidare" med
journalisten Rolf H ammarlund och etnolo-
gen Lars Kaijser. Den 26 septemb er ordna-
des ett musikprogram : "Beatleskväll med
Liverpool".

Den kinesiska film en "Badhuset" visades i
anslutn ing till utställn ingen Badliv. Fri-
märksgravören Piotr Naszarkowski och Bar-
bro Sjöberg från Posten Frimärken berättade
om Astrid Lindgrenutgåvo rna vid öppnan-
det av utställn ingen Liten Lindgren.

Den 28 septe mb er medverkade museet i
"Forskarfredag 2007" som arrangerades i
Kulturhuset av föreningen Vetenskap & All-
mänhet. Arkivens dag anordnades den 1o
november på temat "Människan i arkivet".
Besökarna fick se fotografier, brev och vy-
kort frän arkivets samlingar.

Under helgen 24-25 november ägde aktivite -
ten "Vackra inbjudningskort och kuvert"
rum med O la Johansson, som formgivit fle-
ra av Micael Bindefelds inbjudningskort.

Särskilda arrangemang med fri en tre anord-
nades i samband med frimärksutgivn ingar-
na då signering av gravörer och formgivare,
specialstämpling och försäljn ing ägde rum .
Ett rekordsto rt antal visningar gjordes i mu-
seets utställn ingar under äret : 120 grupper
med närmare 1.4oo personer. Det stö rsta an-
talet visningar genomfördes av Linne, brev-
skrivaren med närmare 6o grupper.

Samverkan med föreningar

Frimärksträffar f ör eftermiddagslediga genom-
fördes ett an tal tisdagar under våren och
hösten tillsammans med Stockholm s Mo-
tivsamlarl<lubb (SM K). Vid varje tillfälle an-
ordnades föredrag eller visn ing av någon ut-
ställning. SM K arrangerade även Vår Fri-
märkssalong (23 mars - 1 april ) där en rams-
samlingar bedömdes av en jury.

Sveriges Frim ärksungdom (SFU) - Stock-
holmsdistriktet arrangerade under både vår-
och höstterminen Roligt med fr imärken för
barn och ungdom. H är fick besökarna hjälp

med att ordna samlingar, delta i frågesport
m. m . Förenin gen Ryssland ssamlarnas 25-ärs-
jubileum firades med en utställning den 1o-
18 februari. Föreningen ordnade lotterier,
tävlingar, rådgivn ing, värdering och minnes-
poststämpel. En Posthistorisk dag med ett an-
tal föredrag samt minnespoststämpel ar-
rangerades den IO november i samarbete
med Sällskapet för Svensk Posth istorisk Do-
kumentation (SSPD).

Nyförvärv

En stor donation har mottagits efter fram-
lidne Åke Torkelstam. Donationen omfat-
tar : svenska förstadagsbrev frän 1932 till
1986, en motivsamling 2o kronor Svanar,
material om Postmuseum frän 1906 och
framåt, vidare dokumentation om Postens
lördagsutdeln ing, rabattfrimärken , gratis-
post, paketbefordran , tidn ingsstämplar, in-
ternationella svarskuponger, skolpost,
streckkoder, Postgirot, postala bredvid-
stämplar, Posttomten samt fi.ckposttaxor.

Museet har dessutom efter filatelisten N ils
Westberg erhållit hans Strandellmedalj och
efter Egon Jonsson mottagit hans silverme-
dalj för insatser inom Postm usei Vänner.

En brandskadad inven tarielista från Sunds-
valls postko n tor, date rad 1772, har motta-
gits. Vidare har ett par handscannrar för
Postens chaufförer inkommit .

De filatelistiska samlingarna har tillförts
svenska frimärken och frimärksförlagor från
Posten Frimärken . Från Världspostfören ing-
en i Bern har inkommit frimärken från
U PU :s medlemsländer. H uvudsamlingen av
svenska frimärken har monterats till och
med u tgivningen den 8 november 2007- Un-
der äret har totalt 16.383 frimärken, 177
FD C , maxikort och andra frim ärksproduk-
ter samt 93 brev och vykort accessionsbok-
förts. Postmusei Vänners gåvor till museet
redovisas på annan plats.
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Fältverksamhet, dokumentat ion och vård

Brevflödet på postterminalen i Uppsala har
film ats. Dessutom har studenter från Stock-
holms universitets kulturvetarlinje genom-
fört intervjuer vid ett par postterminaler.

Föremålsdatabasen "Post" har utökats med
452 registreringar och bilddatabasen "Fo to"
har tillfö rts 764 registreringar. I den filate-
listiska databasen har 13o brev registrerats.

Årsmätn ingar av temperatur och luftfuktig-
het har gjorts i de permanen ta utställningar-
na och i negativarkivet. En inven tering har
företagits av museets samling med ca. r.ooo
kartor, varefter 71 skadade objekt lämnats
till konservator för restaurering.

Forskning

Postmuseums medarbetare Marianne Lars-
son antogs hösten 2002 till en doktorand-
tjänst vid Nordiska museets forskarskola.
Tjänsten innebär 80 % doktorandstudier i
etnologi vid Institut ionen för etnologi, reli-
gionsh istoria och genusstudier, Stockholm s
universitet, och 20 % tjänstgöring på Post-
museum . Preliminär titel på avhandlingen
är : Uniformellt: materialitet, makt och människa
i Postens kläder 1636 2007. Disputation beräk-
nas äga rum un der 2008.

Antalet forskarb esök i museet för studier av
arkivalier och frimärken har uppgått till fl-

Post F@ktum och biblioteket

Post F@ktum har ansvarat för sommarakti-
viteten Brefvet måste fram! för familjer, i sam-
arbete med Skansen . Enheten har även
medverkat i skolprogrammen Källor och käll-
kritik, Forskarskola i Postens historia samt A r-
kiv och källor. Tillsammans med Sen iornet
Sweden har Post F@ktum dessutom arrang-
erat datakurser och nybörjarkurser om In ter-
net för sen iorer.

I biblio teket uppgick utlänen ti ll 3.969.

Beståndet av löpande tidskrifter uppgick till
195 och antalet nyregistrerade böcker var
2.740. I bibliotekets bok- och artikeldata-
baser har 4.815 dokument registrerats. Vid
årets slut innehöll bibliotekets databaser till-
sammans med andelen i Libris 59.898 biblio-
grafiska poster. Projektet att katalogisera det
svenska postala trycket har fortsatt. Materia-
let blir fortlöpande sökbart på Internet i
biblio tekets databas.

Publikati oner

Programbladet Ny tt pa Postmuseum gavs ut
med tre nummer under året i en upplaga av
12.000 ex./ nr. I februari utkom publikatio-
nen "Carl von Lin ne: brevskrivaren", som
nummer 56 i serien M eddelanden fran Postmu-
seum. Författare var Eva Nyström och Ann-
Mari Jönsson , verksamma vid Uppsala un i-
versitet. Boken trycktes i en upplaga av
2.000 ex. Redaktör för bägge publikationer-
na var Vesela Stridsberg. Museets årsbok
Postryttaren utko m i maj, tryckt i en upplaga
av 3.500 ex. Redaktör för denna var Jan Bill-
gren .

M arknadsföring

En viktig del i marknadsföringen av Post-
museum är idag museets webbplats
www.postmuseum .posten .se, som hade cir-
ka 594 .000 besökare.

Uppmärksamheten kring årets utställningar
var mycket stor såväl på Internet som i p ress
och tv/ radio . Annonser om museets verk-
samhet in fördes varje vecka i Dagens Nyhe-
ter, Svenska Dagbladet och Metro. Annonser
infördes även i fackpress, lokaltidningar, tu-
ristpublikationer samt i större utsträckn ing
än tidigare på Int ernet. Postmuseum har
fortsatt samarbetet med museerna i Gamla
stan när det gäller annonsering.

Affischer, inbjudn ingskort och programblad
framställdes och skickades ut till utvalda
målgrupper. Affischer anslogs i Sto r-Stock-
holm vid sex tillfallen under året, bl.a. i
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tunnelbanevagnar, bussar och pendeltåg.
Museet har också marknadsfört sin pedago-
giska verksam het vid en stor Linnelärarkväll
i Naturhistoriska Riksmuseet, på Kulturhu-
set samt vid mässan Skolforum. Två skol-
programblad producerades och skickades ut
inför vår- och höstterminen till alla skolor i
Stockholm. De två broschyrer som presente-
rar museet på sex olika språk distribuerades
till bl.a. hotell och turistbyråer.

O rganisation och personal

Postmuseums styrelse  har bestått av Per
Mossberg, Postens kommun ikationsdirek-
tör, ordförande; Ingemar Persson, vVD för
Posten Sverige AB, vice ordförande; Britt-
Inger Hahne, chef för Posten Frimärken ;
Göran Sällqvist, vVD i Posten och chef för
Posten Logistik; Gunnar Nordlinder, chef
för Postmuseum ; Berit Rönnstedt, plane-
ringschef vid Nordiska Museet, representant
för Riksantikvarien ; Jan Billgren, represen-
tant för Postmusei Vänner; Börje Wallberg,
representant för Sveriges Filatelist-Förbund;
samt Bo Andersson, representant för perso-
nalorganisationerna i Posten. Ulla -Madelai-
ne Neurath har tjänstgjort som sekreterare.
Styrelsen har haft fyra sammanträden.

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.

Museets ledningsgrupp  har bestått av mu-
seichefen Gunnar Nordlinder samt de fyra
enhetscheferna Olle Synnerholm, Vesela
Stridsberg, Erik Hamberg och Monika
H ansson. Under museichefen har Ulla-Ma-
delaine Neurath arbetat som sekreterare och
Robert Mattson som ansvarig för datafrågor.

Museibutiken,  underställd museichefen,
har från den 1 septemb er en butiksförestan-
dare, Maud Boltzius-Isheden . Butiken av-
svarar också för försäljningen i posthuset på
Skansen . Förutom butiksföreståndaren har

följande tjänstemän arbetat i butiken : Britt
Synnerholm, Ann Rönn, Yvonne Engel-
brektsson , Ingrid Höglund, Ingal ill Nilsson
och Kaarina Smielkiewic.

Föremålsenheten  har ansvarat för f lateli- ,
föremäls-, foto- och arkivsamlingarna. Föl-
jande tjänstemän har arbetat under chefen
Olle Synnerholm : Bo Andersson, Maud
Boltzius-Isheden, Yvonne Engelbrektsson ,
Leif Karlsson, Marianne Larsson, Louise
Lind, Björn Sylwan och under de två sista
månaderna Ulrica Hofverberg. Ulla-Made-
laine Neurath har på deltid utfört arbeten
för enheten . Studenter inom museologi och
kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet
har som ett led i sin utbildning praktiserat
på enheten.

Informations- och utställningsenheten  har
ansvarat för extern information med mark-
nadsföring av museets verksamhet, samt ut-
ställningar, barn- och ungdomsverksamhet,
program, visningar och undervisning. Un-
der enhetschefen Vesela Stridsberg har Hed-
vig Bruzaeus, Anna-Karin Funk, Viveka Ny-
bom och Pernilla Åström arbetat. Dessutom
har följande timanställda museipedagoger
anlitats under 2oo7 för visningar samt arbe-
te i barnverkstaden Lilla Posten : Jenn i Hest-
rell, Karin Nybom, Lisa Wiklund, Anders
Carlström, Pär Dahlman, Sara Sahlen, Vive-
ka Andersson, Dimitra Polidis och Karin
Nygren .

Post F@ktum och biblioteket  har ansvarat
för vård, inköp och utlån av böcker och tid-
skrifter, pedagogisk verksamhet för högsta-
die- och gymnasieklasser, programmet på
Skansen samt datakurser för seniorer. Che-
fen Erik Hamberg har haft följande ordin a-
rie medarbetare: Karin Norberg, Monica
Jonsson och Lotte Edsbrand. Timanställda
har varit : Kari Arnekleiv, Charlotta Nilsson,
Mathilda Ängkvist, Jacob Wennbom, Frida
de Verdier och Tiffany Betts. Dessutom har
Lena Monteil varit anställd för katalogise-
ring av svenskt postalt tryck. Från ABM-ut-
bildningen i Uppsala har en student utfört
sin praktik på enheten .

Postmuseum under 2o07 I65



Enheten för lokaler och säkerhet har svarat
för allmän säkerhet, vakthålln ing, fastighets-
frågor, lokal- och rekvisitauthyrning samt
admin istrerat samarbetet med fören ingen
Postmusei Vänner. C hef för enheten har va-
rit Monika H ansson med följande medarbe-
tare: Christer Lindblad, Mariana Cord ier
och "Ille" Karl-Gösta Kippel. Följande vär-
dar har an litats på helger och vid olika akti-
viteter: Susanne Ljungberg, Ingrid H ög-

lund, Anna Fagerberg, Anders Sylwan , Ker-
stin Kristoferson ( t .o .m . juli) och Mikael
Stålberg.

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