
Postmuseum under 20 08
Under ar 2008 h ar Postmuseum slagit be-
soksrekord fo r tredje aret i rad . Antalet be-
sokare i m useet uppgick till 145.000 (142.000
ar 2007). D ari in rakn as aven besokarn a i
posth uset pa Skansen , som b em ann as av
m useet under tre m anader om aret .

Museets hem sidor pa Internet har fatt fler
och fler besoka re. D e har blivit en allt vikti-
gare in form ationskalla for dem som vill b e-
soka Postm useum , m en anvan ds ocksa fli-
tigt av forskare och an dra som botan iserar i
m useets stora databaser.

Postm useum har un der aret invigt tva sto ra
u tstallni ngar av mycket o lika karakt ar. D en
forsta u tstalln ingen, Selma Lagerlof och alla
dessa brev, skild rade den kanda och uppskat-
tade forfattarinnans !iv, speglat genom hen-
n es enorm a korrespondens. Enbart till M ar-
backa dar hon bodde som vuxen m ellan
1909 och 1940 anl ande drygt 4o .00o brev.
N ar hon avled r94o testam ente rades bre -
vens inn ehall ti ll Kung!. Biblio teket, m edan
Postm useum fi.ck ta em ot ett sto rt an tal ku-
vert.

Uts tallni ngen har efter ned tagn ingen i Post-
m useum visats i Post & Tele M useum i Ko-
penh amn . Aven h ar finn s et t stort in tresse
for forfattarin nan Selm a Lagerlo f.

D en andra sto ra, tillfall iga u tstallning en fick
nam net Gladjen attfa paket och var ett sam -
arbetsprojekt m ellan m useet , Posten Logis-
tik och Posten Meddelande. Syftet med u t-
stalln ingen var at t spegla Postens distans-
han del idag. D en na har blivit alltmera om -
fattan de sedan han deln over In ternet vuxit i
om fattn ing.

Uts tallning en byggde delvis pa d igital tek-
n ik m ed b l.a. ett p edagogiskt dataspel och
andra in teraktiva in slag. Dar fann s ocksa en
liten bana dar de m indre besokarna, under
overinseende av m useilarare, lastade och
lossade postb ilar i leksaksform at. For grup-
per av saval vuxn a som skolelever o rdnades

span nan de rollsp el, aven de ledda av peda-
goger.

M useets butik har un der ha sten varit stangd
i tre veckor for ombyggn ad . O m sattn ingen
blev tro ts stangn ingen hog, 3,1 milj . kr. Fri-
m arksutgivni ngarn a har vari t pop ulara och
lockat m i nga besokare ti ll buti ken .

Museets loka ler har un der aret uppl atits ti ll
en sto r och okande m angd kon ferenser och

Studiesamlingarna med frimarken har under aret
fatt forb attrad belysning. Foto : Robert Mattson .

During the year, the lighting was improved for the
collections of stamps intended for study purposes.
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moten . Enheter i Posten och externa hyres-
gaster har nyttjat lokalerna, liksom frim arks-
k.lubbar och filatelistforen ingar. Manga av
dessa grupper har regelbundet sina sam-
mankomster i museets lokaler.

Samarbetet med frim arksk.lubbar, samlarfor-
eningar, filatelister och andra med anknyt-
n ing till museets verksamhet har varit syn-
nerligen gott. Flera samarrangemang har
hallits mellan museet, olika foreningar och
engagerade personer. Det omsesidiga utby-
tet av kunskaper och forskn ingsresultat mel-
lan foren ingar, enskilda forskare och museet
har varit vardefullt. Postanstallda, frimarks-
sam lare och andra privatpersoner har pa oli-
ka satt bidragit med material till samlingar-
na.

Samarbete har ocksa inlett s med forskare
fran Sodertorn s hogskola, vilka under sena-
re ar paborj at forskn ing krin g Postens tidiga
h istoria. Detta samarbete har ocksa medfort
att forskn ingsresultat kunnat redovisas i
Postmuseums arsbok, Postryttaren.

Postmuseum har, liksom tidigare ar, haft ett
utomorden tligt gott samarbete med Post-
musei Vanner, som tagit de! av museets
verksamhet med sto rt engagemang och aven
bidragit med vardefu llt praktiskt arbete.
Postmusei Vanner ar en av de storsta musei-
vanforen ingarna i landet och har aven i ar
kunnat lamna ett vardefullt ekonomiskt
sto d .

Utstallni ngar

Den posthistoriska basutstallningen Brevet  -
en resa genom sekler, som hand lar om Postens
historia sedan 1636, fortsatter att locka nya
besokare. Manga av dem har anvan t den
nya digitalguiden .

D en andra basutstalln ingen , Markvardigt!,
berattar om frimarkets, vykortets och sam-
landets historia. I anslutning dartill ordna s
regelbundet mindre, til lfalliga, utstallnin gar.
Under aret visades dar tre olika utstallning-
ar. Till och med den 27 januari visades Liten
Lindgren. Darefter foljde Vdrsta vykorten (6

februari - 2 november) med konstnaren
Christer Themptanders grafiska konst, med
vykort, originalkonst, affischer och backer.
Mot slutet av aret visades Tag och skriv  -  pen-
nans historia (12 november - ), delar av en
utstalln ing som Uppsala universitetsbiblio-
tek och 1:e konservator Per Cullhed produ-
cerade 2006. Utstalln ingen handlade om
pennan som skrivredskap, om black, fjader-
pennor, stalstift m .m .

De storre ti llfalliga utstallning arn a Linne,
brevskrivaren och Bindefelds basta brev pagick
parallellt till och med den 2 mars. De folj-
des av Selma Lager/of och alla dessa brev (5
april - 14 September) som uppmarksamma-
de 15o-arsminnet av forfattarinnans fodelse.
I utstalln ingen visades bl .a. 26 originalbrev
fran Kungl. Bibliote ket, foremal och drakter
fran Marbacka samt brevomslag ur museets
egna saml ingar. Uts tallni ngen invigdes av
f.d. utrikesminister Karin Soder.

N asta storre tillfalliga utstallning var Gladjen
att f a paket (u oktober - ), en interaktiv p ro-
duktion om distanshandeln i samarbete
med Posten Logistik och Posten Meddelan-
de. H ar presen terades dataspelet "Snabba
paket", fragesporten "PaketQu iz", rollspelen
"Nalsogat" och "O rkanen" samt ett h isto-
riskt bildspel. Forfattaren Fredrik Lindstrom
invigde utstallni ngen .

Verksamhet for barn och ungdom

Bam verkstaden och basu tstallningen Lilla
Posten i museets kallarvalv var oppen lordag-
sondag samt under alla skollov. Foljande ak-
tiviteter arrangerades: Brevskrivn ing i Lin-
nes anda; Gor skojiga och annorlunda
pennstall; Fina former pa vykort ; Nytt pap-
per blir gammalt ; Vackra karlekskort ; Vi gor
askar av papper; Pyssel med frim r ken ;
Kryp pa kort ; Gor din egen postlada; Pi sk-
kort ; Frimarkscollage; Nils Holgersson ; Kal-
ligrafi; Blommiga vykort ; Vackra varkort ;
Kort till Mors dag; Skriv brev pa gammal-
dags vis; Gor din egen vasspenna; Teckn a
serier och appeltry ck pa vykort ; Vackra host-
kort ; Rita ditt drompaket ; Vik pappersaskar;
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Li skiga vykort ; Gor ditt eget julkort samt
Paketpynt till granen .

I Allrummet har Kuligaste kalaskortet visats
sedan den 2 2 januari. Tipstavlingen Nostip-
pen genomfordes under alla skollov. Under
skolloven arrangerades aven barnteatern
Valdemar fran Posten, med skadespelaren To-
mas Karlstrom.

De kostnadsfria skolprogrammen lockade
293 klasser och 5.400 barn. Totalt tio skol-
program erbjods i utstallningarna och Post
F@ktum. De vander sigtill alla aldersgrup-
per fran forskola till och med gymnasium
och folkhogskola samt vuxenutbildning:
Leka Post!; Resa i Postens historia; I Postens
tjanst; Digitalguide + historia = sant!; Fors-
karskola i Postens historia; Kallor och kall-
kritik; Arkiv och kallor; Grafikverkstan ;
Selma Lagerlof och alla dessa brev samt
Gladjen att fa paket (for 5-6 aringar, mellan-
stadiet resp. gymnasiala utbildningar).

Familjeaktiviteten Brefvet maste fram! pagick
tisdagar - torsdagar pa Skansen under peri-
oden juni - augusti. Den utgick fran post-
huset. Manga barnfamiljer (totalt 1.700 per-
soner) deltog i uppdraget att leverera brev
till tre av Skansens gardar. Efter avslutad le-
verans fick familjerna ett postpass med in-
bjudan till gratis besok pa Postmuseum.

Forelasningar och andra program

Museets serie med Linneforedrag avslutades
med "J ag tanker pa Linne: han som sag all"
av forfattaren Karin Berglund. Under ut-
stallningen Selma Lagerlof och alla dessa brev
arrangerades tva forelasningar: "Lasarnas
Lagerlof" av fil. dr. Maria Karlsson den 23
april och "Selma Lagerlofs brev - i verklig-
heten och dikten" av professor Louise Yinge
den ro september. Under sommaren visades
filmerna "Gosta Berlings saga", "Herr Am es
penningar", "Korkarlen" och "Jerusalem".

Med anledning av utstallningen Gladjen att
f a paket arrangerades tva kvallsprogram
under hasten . Den 2 2 oktober berattade
Peter Pluntky fran TV:s Antikrundan om

samlande och den 26 november visade
Annica Thorberg hur man slar in vackra
paket. Den 7 december arrangerades aktivi-
teter for stora och sma under temat paket
och post.

I samband med oppnandet av utstallningen
Varsta vy korten den 6 februari berattade
konstnaren Christer Themptander om sina
vykort och sin grafiska konst. Den 24 sep-
tember aterkom han och talade om sitt ar-
bete med bilder. Nar uts tallningen Tag och
skriv  -  pennans historia oppnades den 12 no-
vember forelaste forfattaren Carina Burman
om sin relation till pennor och skrivande.

Den 8 november arrangerades A rkivens dag
pa temat "N6jen". Besokarna fick se konst,
fotografier, brev och vykort ur arkivets sam-
lingar.

Sarskilda arrangemang med fri entre anord-
nades vid de fem frimarksutgivningarna,
med signering av gravorer och formgivare,
specialstampling och forsaljni n g. Vid utgiv-
ningen den 13 november besoktes museet av
den italienske nobelpristagaren och drama-
tikern Dario Fo, avbildad pa ett par av arets
julfrimarken.

Ett stort antal visningar av de olika utstall-
ningarna genomfordes under aret . Det ror-
de sig totalt om 1o7 grupper med samman-
lagt drygt 1.500 personer.

Samverkan med foreningar

Frimiirkstriiffar f or eftermiddagslediga genom-
fordes ett antal tisdagar under varen och
hosten i samarbete med Stockholms Motiv-
samlarklubb (SMK). Yid varje tillfalle an-
ordnades foredrag eller visning av nagot ex-
ponat. SMK arrangerade aven Var Frimarks-
salong (8 - 16 mars) dar enramssamlingar be-
domdes av en jury.

Sveriges Frimarksungdom (SFU) - Stock-
holmsdistriktet anordnade und er bade var-
och hostterminen Roligt med frimarken for
barn och ungdom. Har fick besokarna hjalp
med att ordna frim arkssamlingar, deltaga i
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fragesport m.m. Stora Samlardagarna agde
rum den 8-9 mars.

Posthistorisk Dag med foredrag samt minnes-
poststampel arrangerades den 15 november i
samarbete med Sallskapet for Svensk Post-
historisk Dokumentation (SSPD).

Nyforvarv

I samband med nedlaggningen av Svensk
Kassaservice kontor har en mangd fotografi-
er mottagits. De flesta av dessa harror fran
tiden som postkon tor. Fran konstnaren
Christer Themptander har en samling vy-
kort, skapade av honom, kopts in . Konst-
verk med postala motiv samt en postal
sjalvbiografi for aren 1941-1989 har mottagits
som gava av Sture Jogevall, tidigare chef for
generaldirekto rens kansli. Familjehistoria
och fotografier kring lantbrevbararen Smeds
Nils Ersson i Leksand (1828-1902) har erhal-
lits i gava.

De filatelistiska samlingarna har tillforts
svenska frimarken och frimarksforlagor fran
Posten Frimarken enligt delvis nya och mer
omfattande riktlinjer. Fran Varldspostfo ren-
ingen i Bern har inkommit frimarken fran
UPU :s medlemslander. Huvudsamlingen av
svenska frimarken har monterats till och
med utgivningen den 13 november 2008.
Under aret har tota lt 16.864 frimarken,  65
FD C , maxikort och andra frimarksproduk-
ter samt 38 brev och vykort accessionsbok-
forts.

Till studiesamlingen med svenska tjanstefri -
marken i stort format tandning 14 och 13 har
ett flertal objekt kopts in for komplettering
av i forsta hand nyanser, men aven ett par
storre enheter och forsandelser har forvar-
vats. Postmusei Vanners gavor til l museet
redovisas pa annan plats.

Faltverksamhet, dokumentation och vard

Det tidigare filmade brevflodet pa postter-
minalen i Uppsala har under aret forsetts
med speakertext. I ett samarbete med Nord-

iska museet har personal och studenter vid
Stockholms universitets kulturvetarlinje ge-
nomfort intervjuer hos Svensk Kassaservice.
Darvid har aven fotografier tagits samt fore-
mal samlats in, sarskilt fran Svensk Kassa-
service i Forum Nacka. Fran postkontoret i
Haparanda inkom en stor tavla gjord i app-
likationsteknik av postkontorets personal.

I borjan av aret gjordes en insamling av pa-
ket infor arbetet med utstallningen Gladjen
att f a paket. Gensvaret blev over etthundra
bidra g fran hela landet. Manga av dessa
visades i utstallningen och arkiveras for
framtiden . Vidare har olika typer av post-
tjanster fran senare delen av 19oo-talet
dokumenterats genom insamling av blan-
ketter och forsandelser.

Foremalsdatabasen "Post" har utokats med
317 registrering ar och bilddatabasen "Foto"
har tillforts 850 registreringar. I den filate-
listiska databasen har 88 brev registrerats.
Totalt har 35.000 bilder och 14.000 avfoto-
graferade foremal lagts ut de senaste aren .

Arsmatningar av temperatur och luftfuktig-
het har gjorts i de permanenta utstallningar-
na och i negativarkivet. En genomg ang har
gjorts av kartsamlingen med inventering,
vard och kompletterande registrering. Dar-
vid har 73 skadade kartor blivit restaurerade
av konservator. Inventering och vard av
konstsamlingen fortgar, liksom utokad re-
gistrering.

Olle Synnerholm har som expert deltagit i
Museikoordinatorns foremalsarkivgrupp,
som en de! i Museiutredningen .

Forskning

Marianne Larsson, som hosten 2002 antogs
som doktorand vid Nordiska museets fors-
karskola, disputerade vid Institutionen for
etnologi, religionshistoria och genusstudier,
Stockholms universitet, den 14 november.
Avhandlingen har titeln "Uniformella for-
handlingar: hierarkier och genusrelationer i
Postens klader 1636-2008".
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Ett stam plat 1s-block med , krona Li nga Tjanste,
tandn ing 14 , har under aret kopts in till den svenska stud iesam lingen .

D ur ing the year, a postmarked b lock o f 15 1 krona o fficial stamps, large size,
perforat ion 14 , was bought for the Swed ish study co llection .

Antalet forskarbesok i museet for stud ier av
arkivalier och frim arken har uppgatt til l 9o.

Post F@ktum och biblioteket

Post F@ktum har ansvarat for sommarakti-
viteten Brefvet mdste fram! for fam iljer, i sam-
arbete med Skansen . Enheten har aven
medverkat i skolprogrammen Kallor och
kallkritik, Forskarskola i Postens histo ria
samt Arkiv och kallor. Tillsammans med Se-
niornet Sweden har Post F@ktum dessutom
arrangerat datakur ser och nyborjarkur ser om
Internet for seniorer.

Bestandet av lopande tidskrifter i b iblio-
teket uppgick till 19 5. I bok- och artikeldata-
baserna har 3.531 dokument registrerats. Vid
arets slut inneholl b ibliotekets databaser till-
sammans med andelen i Libri s 63.630
b ibliografiska poster.

Projektet att katalogisera det svenska postala
trycket har fortsatt, under det andra halvaret
dock i langsammare takt, da externa anslag
till detta upphort . Materialet blir fortlop an-

de sokbart pa Internet i bibliotekets bokda-
tabas.

Med stod fran Inte rnetfonden (.se) har en
forstudie till ett digitalt laromedel, "Digit alt
laranderum" inle tt s.

Publikat ioner

I maj utkom arsboken Postryttaren, tryckt i
en upplaga av 3 .2 0 0 ex. Redaktor var Jan
Billgren . Arets upp laga inneholl atta arti klar
om filateli, posth istoria och vykort . ln terna-
tionellt mest uppmarksammad var en artikel
om mastergravoren C zeslaw Slan ia.

Programbladet Ny tt pd Postmuseum gavs ut
med tre nummer under aret . Upplagan var
16 .0 0 0 exemplar per nummer.

M arknadsforing

En viktig de! i marknadsforingen av Post-
museum ar numera museets webbplats
www.postmuseum.posten .se, vilken hade
cirka 6 50 .0 0 0 besokare.
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En  forsandelse med 1o ore O scar 11boktryck,
stamp lad den 1januari 1885, forsta dagen for det nya, lagre inrikes brevport ot.

Gi va av Postmusei Van ner.

An item with a IO o re Oscar II letter press stamp, postmarked o n the first day of the new lower letter rate.
Donated by Friends of Postmuseum.

An nonser om museets verksamhet in fordes
varje vecka i Dagens Ny heter, Svenska Dagbla-
det och  City.  I dessa tidn ingar info rdes aven
separatannonser vid skilda tillfall en. An-
nonser in fo rdes aven i fackpress, lokaltid-
n ingar, turistpublikationer samt pa In ternet.
Postm useum har aven ett samarbete med
museerna i Gamla Stan nar det galler an-
nonsen ng.

Affischer, inbjudn ingskort och p rogramblad
framstalldes och distribuerades till utvalda
malgrupper. Affi scher anslogs i Sto r-Stock-
holm vid fyra tillfal len und er aret, bl .a. i
tunnelbanan , pa bussar och pendeltag.

Postmuseum deltog i Stockholm s kultur-
festivals barnaktiviteter den 14-15 augusti .
M useet har ocksa marknadsfort sin pedago-
giska verksamhet vid "Kultur i forskolan"
den 15 sep temb er och i en av Vetenskap och
Allmanhet anordnad "Forskarfredag" den 26
september, bada pa Kultu rhuset . Dessutom

deltog museet i massan "Skol fo rum", i sam-
arbete med 2 2 andra museer under hostlo-
vet den 27-29 oktober. Tva pro gramb lad pro-
ducerades och skickades ut till Stockho lms
skolor in fo r var- och hostterminen.

O rganisation och personal

Postmuseums styrelse har bestatt av Britt-
Inger H ahne, chef for Posten Frimarken ,
ordforande; Goran Sallqvist, vVD i Posten
AB; Lars W iren, chef for varumarken i Pos-
ten Kommunikation ; Jan Starrsjo, forsalj-
ningsdirektor i Posten Meddelande AB;
Gunnar Nordlinder, chef for Postmuseum ;
Berit Ron nstedt, planeringschef vid Nordis-
ka Museet och rep resentan t for Riksan tikva-
rien ; Jan Billgren, representan t for Postmu-
sei Vanner; Mats Soderberg, represen tant
for Sveriges Filatelist-Forbund samt Bo An-
dersson , represen tan t for personalorgan isa-
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tionerna i Posten. Ulla-Madelaine Neurath,
Postmuseum, har tjanstgjort som sekretera-
re. Styrelsen har haft fyra sammantraden
under aret.

Museichefen har regelbundet deltagit i mu-
seichefskollegiets sammantraden. Han har
ocksa deltagit i moten mellan postmusei-
cheferna i de nordiska landerna, varvid pa-
gaende och framtida samarbetsprojekt dis-
kuterats. Han ar dessutom ledamot av sty-
relsen for Riksforbundet Sveriges Museer
som under aret haft sex sammantraden.

Museets ledningsgrupp har bestatt av mu-
seichefen Gunnar Nordlinder och de fem
enhetscheferna Olle Synnerholm, Vesela
Stridsberg, Erik Hamberg, Maud Boltzius-
Isheden och Monika Hansson. Under mu-
seichefen har Ulla-Madelaine Neurath arbe-
tat som sekreterare och Robert Mattson
som ansvarig for datafragor.

Foremalsenheten har ansvarat for filateli-,
foremals-, foto- och arkivsamlingarna. En-
heten har dessutom deltagit i utstallningar
inom och utanfor museet. Foljande tjanste-
man har arbetat under chefen Olle Synner-
holm: Bo Andersson, Maud Boltzius-Ishe-
den, Yvonne Engelbrektsson, Leif Karlsson,
Marianne Larsson, Louise Lind, Bjorn Syl-
wan samt Ulrica Hofverberg (-oktober).
Ulla-Madelaine Neurath har pa deltid utfort
arbeten for enheten. Studenter inom
museologi- och kulturvetarlinjen vid Stock-
holms universitet har som ett led i sin ut-
bildning utfort arbetsuppgifter pa enheten.

Informations- och utstallningsenheten har
ansvarat for extern information med mark-
nadsforing av museets verksamhet, samt ut-
stallningar, barn- och ungdomsverksamhet,
program, visningar och pedagogisk verksam-
het for alla aldrar. Under enhetschefen
Vesela Stridsberg har Hedvig Bruzx us,
Anna-Karin Funk, Pemilla KJingofstrom
(Astrom) och Viveka Nybom arbetat. Dess-
utom har foljande timanstallda museipeda-
goger anlitats for visningar samt arbete i
barnverkstaden  Lilla Posten:  Karin Nybom,
Anders Carlstrom, Par Dahlman, Sara
Sahlen, Viveka Andersson, Dimitra Polidis

(vik. for Anna- Karin Funk), Kristina Hag-
berg, Therese Bjornsson , Ellinor Bjorklund,
Susanne Ljungberg och Anders Dahlberg.

Post F@ktum och biblioteket har ansvarat
for vard, inkop och utlan av bocker och tid-
skrifter, pedagogisk verksamhet for hogsta-
die- och gymnasieklasser, programmet pa
Skansen samt datakurser for seniorer. Che-
fen Erik Hamberg har haft foljande ordina-
rie medarbetare: Karin Norberg, Monica
Jonsson, Lotte Edsbrand och Kari Ar-
nekleiv. Tima nstallda har varit : Charlotta
Nilsson, Mathil da Angkvist och Tiffany
Betts. Dessutom har Lena Monteil varit an-
stalld for katalogisering av svenskt postalt
tryck. Fran ABM-utbildningen i Uppsala
har en student under hosten utfort sin prak-
tik pa enheten .

Museibutiken, som aven svarar for forsalj-
ningen i posthuset pa Skansen, har haft
Maud Boltzius-Isheden som forestandare.
Under henne har foljande tjansteman arbe-
tat : Ann Ronn, Britt Synnerholm, Yvonne
Engelbrektsson, Ingrid Hoglund, Susanne
Ljungberg och Kaarina Smielkiewicz.

Enheten for lokaler och sakerhet har svarat
for allman sakerhet, vakth allning, fastighets-
fragor, lokal- och rekvisitauthyrning samt
administrerat samarbetet med foreningen
Postmusei Vanner. Chef for enheten har va-
rit Monika Hansson med foljande medarbe-
tare: Christer Lindblad, Mariana Cordier,
"I le" Karl-Gosta Kippel och fran september
Ingrid Hoglund. F l jande timanstallda var-
dar har anlitats pa helger och vid andra akti-
viteter: Susanne Ljungberg, Ingrid Hoglund
(-augusti), Anders Sylwan, Anna Fagerberg
(-november), Maria Chaitas, Mikael Stal-
berg (-januari), Irina Olsson (februari-) och
Anna Arsjo (juni- ).

Postmuseums oppettider har varit : tisdag-
sondag kl. 11-16, samt kvallsoppet fram till
kl. 19 pa onsdagar, med undantag for tiden
maj-augusti.
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M innespoststamplar anvanda i Postmuseum 2008

v ar s t a ?
v y k or t e n g
BRUKSKOHST

E CHRISTER THEMPTANDER o
U L
M 6 FEBRUARI 2008 M

Stockholm
Postmuseum

Stockholm Postmuseum
Ta och skriv -
pe nnans historia

12 november 2008

en att fa
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