
Postmusei Vanner
under 2008

Postm usei Van ner b ildades ar 1926. Fo re-
ningen ar en av Sveriges storsta m useivan-
foren ingar ocb hade ar 2008 ca. 2.100 med-
lem m ar (ca. 2.200 ar 2007). O rgan isation en
bar som b uvudsyfte att sti::idja m useet eko-
nom iskt med b idrag t ill olika p rojekt, fram-
for allt i u tstalln ingsverksam heten . An dra
sto dformer ar inkop av filatelistiska ocb
postb isto riska objekt.

Sedan m anga ar tillbaka ar Postryttaren
ett samarbetsp rojekt mellan m useet och
van fo ren ingen. Det inn ebar att foren ingen
svarar for ko n takter m ed forfat tarna ocb for
deras eko nom iska ersattn ing. Museet ar
eko nom iskt an svarigt for p roduktion och
distrib ution . Medlem marna i foren ingen
erhaller arsboken som en m edlem sform an .
Arsavgiften , 200 kr (300 kr for sam m an-
boen de par), ger ocksa fritt tilltra de til l m u-
seet och m i::ijligbet att deltaga i o lika aktivi-
teter.

r s mote

Forening ens arsm ote ho lls den 6 m ars 2008.
Efter arsmi::itet kaserade Erik Karlsson om
"So m lan tbrevbarare i Svanskog for 5o-6o ar
sedan ".

M edlemsakt iviteter och informat ion

Tva m edlem sakti viteter arrangerades under
aret. D en forsta bestod av en visning av Pos-
tens huvudkontor, "Arken" den I april. D en
andra var ett stim ulerande foredrag av Sicco
Sch een , p rodu ktionsch ef vid Posten Frimar-
ken och t illika medlem i Van nerna. Fo re-
draget behan d lade de moderna fr imarksfor-

f alskningar som upptackts under de senaste
aren .

In form ation om foren ingen h ar lam nats
i arets tre n um m er av Ny tt pd Postmuseum,
so m san ts till sam tl iga m edlem m ar. D essa
har som tid igare distribuerats m ed hjalp av
ett an tal foren ingsm edlem mar.

Postm useum s arsbok Postryttaren, liksom
vernissageko rt for de sto rre u tstalln ingarna,
har san ts ti ll alla m edlem m ar. Arbetet m ed
adressering ocb dist ribu tion bar liksom tid i-
gare ski::itts av foren ingsm edlem m ar vilket
m edfort m inskade kostnader for m useet .

Gavor till Postmuseum

Sall skapsspel om post och resor fran 18 4

Bidrag till bokprojektet "Stockholmsvykort"

Sorgebrev till Finland fran 1871med
handskrifisnoteringar "franco gransen" och
"i breflada"

Dubbelanvdnt kuvert med
Oscar I 1-frimdrken

Ostdmplade Ldnga Tjdnste-frimdrken

Mottagningsbevis med
IO ore l dnga Tjdnste-frimdrke

Ett parti tidiga svenska forstadagsbrev

Bidragen till ovan redovisade fo rem al/ p ro-
jekt uppgick till 160.688 kr (266.500 kr ar
2007). Kostnaden for foren ingens filatel isti-
ska gavo r var 72.098 kr (16.308). Vidare har
foren ingen betalat 76.671 kr (80 .698) i hono -
rar for art iklar i Postryttaren och i redakto rs-
och oversattararvode.
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