
Postmuseum under 2009

Un der är 2009 hade Postmuseum drygt
132.000 besökare. D äri inräknas även besö-
karna i posthuset på Skansen , som beman-
nas av museet under tre månader om året.

Museets hemsidor på Internet har fått
allt fler besökare. H emsidorna är numera en
vikt ig in format ionskälla för dem som vill
besöka Postmuseum, men används också av
alla som vill botan isera och söka in forma-
tion i museets omfattande databaser.

Två stora tillfälliga utställningar har
visats under året . Glädj en attf å paket visades
fram till slutet av april och följdes en månad
senare av Samla Stockholm, som visade hur
temat Stockholm kan inspirera till samlande
av vykort och föremål. Utställn ingen fick ett
stort gensvar hos besökarna.

Museets lokaler har under året upplåt its
till en stor och ökande mängd konferenser
och möten . Enheter i Posten och externa
hyresgäster har använt lokalerna, liksom
frimärksklubbar och filatelistfören ingar.
Många av dessa grupper har regelbundet sina
sammankomster i museets loka ler.

Samarbetet med frimärksklubbar, sam-
larfören ingar, filatel ister och andra med
anknytn ing till museets verksam het har varit
utomordentl igt gott. Flera samarrangemang
har hållits mellan museet, olika fören ingar
och engagerade personer. D et ömsesid iga
utbytet av kunskaper och forskningsresul-
tat mellan fören ingar, enskilda forskare och
museet har varit värdefullt. Postanställda,
fr imärkssam lare och andra privatpersoner
har på olika sätt bidragit med material till
samlingarna.

Samarbete har pågått med forskare vid
Södertörns högskola, vilka under senare år
bedrivit forskn ing kring Postens tidiga h is-
toria. D etta samarbete har också medfört att
forskn ingsresultat kunnat redovisas i Post-
museums årsbok, Postryttaren.

Postmuseum har, liksom tidigare år, haft
ett utomordentl igt gott samarbete med Post-
musei Vänner, som tagit del av och stöt tat
museets verksamhet med stort engagemang
och även bidragit med värdefullt praktiskt
arbete. Postmusei Vänner är en av de större
museivänfören ingarna i landet och har även
i år kunnat lämna ett värdefullt och mycket
uppskattat ekonomiskt stöd .

Vid utgången av september gick musei-
chefen Gunnar N ord linder i pension och
efterträddes av O lle Synnerholm från Före-
målsen heten på Postmuseum .

Utställningar

D en posth istoriska basutställn ingen Brevet -
en resa genom sekler, som handlar om Postens
h istoria sedan 1636, fortsät ter att locka nya
besökare. Många av dem har använt digital-
guiden i utställn ingen .

Den andra basutställn ingen , M ärkvär-
digt!, berätta r om frimärkets, vykortets
och samlandets h istoria. I ans lutn ing till
denna ordnas regelbundet mindre, tillfälliga
utställn ingar. Under året visades där fyra
ol ika uts tälln ingar. Ti ll och med den 15 mars
visades Tag och skriv  -  pennans historia, delar
av en utställn ing som producerats av Upp-
sala universitetsb ibliotek. D ärefter följde
Flygande post (1april - 7 juni) med ett u rval
från Fredrik Ydells prisbelönta samling med
svensk luftpost före 193o, med an ledn ing av
200-ärsjubileet för världens första lu ftpostob-
jekt som flugits mellan två länder, D anmark
och Sverige. Under sommaren visades Fila-
telistiska miniaty rer (16 jun i - n oktob er) med
den i Belgien födda konstnären Rene e-Paule
Danth ines smä akvareller, 15 x 15 cm. stora ,
som alla utgår från ett fr imärke. Mot slutet
av äret visades Svart som natten (21 oktob er
- ) en sam ling vykort med sotare som motiv,
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av makarna Lotta D ah lbäck Linden och Ulf
Linden, som båda besitter stora kunskaper
om det mytomspunna yrket skorstensfejare.

D en större tillfälliga utställn ingen Glädj en
att f å paket visades till och med den 26 apr il.
D en följdes av Samla Stockholm (29 maj - )
som var en hylln ing till vykortet, Stockholm
och dess samlare. Utställn ingen presenterade
fyra olika sam lare och hundratals vykort t ill-
sammans med bilder, föremål, bildspel och
film . D en äldsta sam lingen var museets egen
med vykort som i början av r9oo-talet sam-
lades av Alfred W irström (1865-1915). Bosse
Bark, Göran H eijtz och Peter Pluntky visade

Första sida ur album med samtliga i Sverige
utgivna frimärken fram t ill 1925, sammanställt av

kameralbyråchefen vid Generalpoststyrelsen .
Gåva av Postmusei Vänner 20 0 9 .

The first page of a complete album of all stamps
issued in Sweden until 19 25, compiled by the
Finance D irector of the Swed ish Post O ffice.

Donated by Friends of Postmuseum 20 0 9 .

urval från sina omfattande samlingar med
vykort och föremål. Utställn ingen invigdes
av artisten Lars Berghagen .

På museets hemsida har följande webbut-
ställn ingar varit tillgängliga: Postmuseihuset,
Postkontor f örr och nu i N orden, En riktig Post!,
Gamla stockholmsvy kort, Vykort från svenska
orter, Gamla j ulkort och Gamla påskkort.

Museet har dessutom deltagit i utställ-
n ingar inom och utanför museet, såsom
Norrph il 2009 i Täby den 27-29 mars och
MonacoPhil 2009 i Monte C arlo den 4-6
december.
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Verksamhet för barn och ungdom

Barnverkstaden och basutställn ingen Lilla
Posten i museets källarvalv var öppen för låg-
stadiebarn lördagar-söndagar och under alla
skollov. Följande akt iviteter arrangerades:
Vik pappersaskar; Vi gör skojiga och annor-
lunda pennställ; Gör din egen vasspenna;
Stjärnor och planeter; Kalligrafi; Vackra
kärlekskort ; Frimärkscollage; O rigami; Påsk-
kort; Gör d in egen postlåda; Pyssel med fri-
märken ; Gör din egen brevduva; Djur och
natur på vykort ; Blom miga vykort ; Måla en
frimärksmåln ing; Kryp på kort ; Flaskpost;
M åla d in egen brevpress; Gör ditt spöklika
vykort ; Mystiska skogsväsen ; Skriv på gam-
maldags vis; Gör ditt eget julkort ; Paketpynt
till julgranen ; Gör ett nyårskort .

I Allrummet på bottenvån ingen har Kuli-
gaste kalaskortet visats till den 26 april . D är-
efter ordnades elevutställn ingen M in dröm,
min verklighet (29 maj - 27 septemb er) med
30  vykortsbilder gjorda av två klasser från
Sollentuna. I Post pals  -  Brevvänner (6 okto-
ber - ) berättades om projektet som startades
av Posten i samarbete med Barnfonden och
dessutom visades svenska skolbarns brevväx-
ling med skolklasser i bl.a. Etiopien , Gambia
och Indien . H är visades också bilder, dikter
och en film .

Tipstävlingen N ostippen genomfördes
under alla skollov. Under sport- och höst-
lovet arrangerades även den välbesökta
barnteatern Valdemar från Posten med skåde-
spelaren Tomas Karlström .

De kostnadsfria skolprogrammen lockade
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under 2 0 0 9 3 10 klasser och 5.7 7 2 barn. Totalt
nio skolprogram erbjöds i utställningarna
och Post F@ktum. De vänder sig till alla
åldersgrupper från förskola till och med
gymnasium och folkhögskola samt vuxenut-
bildning: Leka Post !; Resa i Postens historia;
I Postens tjänst ; Digitalguide + historia =
sant; Forskarskola i Postens historia; Källor
och Källkritik; Arkiv och källor; Grafikverk-
stan samt under det första kvartalet Glädjen
att få paket.

Familjeaktiviteten Brefvet måste f ram!
pågick tisdagar - torsdagar på Skansen under
perioden juni - augusti. Den utgick från
posthuset . Många barnfamiljer (ca. 1.7 0 0

personer), deltog i uppdraget att leverera

Andra bladet i bredvidstående albu m med samtl iga
Ringtypsfrimärken in klistrade.

T he second sheet in the album comprising all the
Ring type stamps.

brev till tre av Skansens gårdar. Efter avslu-
tad leverans fick familjerna ett postpass med
inbjudan till gratis besök på Postmuseum.
Deltagarna kom frän 28 nationer.

Postmuseum deltog i Stockholms kultur-
.festivals barnaktiviteter den u -15 augusti.
Museet har också marknadsfört sin pedago-
giska verksamhet den 25 augusti vid Forskar-

f redag på Kulturhuset. Under höstlovet den
26-28 oktober deltog museet för sjätte året
i rad i mässan Skolforum, som riktar sig till
lärare över hela landet. Två skolprogramblad
producerades och skickades ut in för vår- och
höstterminen till alla skolor i Stockholm.
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Föreläsningar och andra program

Med an ledning av utställningen Glädj en att
f å paket arrangerades under våren tre roll-
spelskvällar och två "paketkvällar", en med
Annica Thorberg som visade hur man gör
vackra paket och en med Atsuko Sandberg,
som lärde ut hur man gör vackra paket på
japanskt vis. I anslutning till utställningen
Tag och skriv  -  pennans historia arrangerades
en kalligrafiverkstad med Kalligrafiakade-
mien. En grafikverkstad för vuxna arrang-
erades också.

Under hösten bjöds på fem kvällar med
tema Samla Stockholm : Stockholmsskalder och
kup letter genom tre sekler av Martin Stugart ;
föredrag om samlande av Peter Pluntky;
Vykortets historia och utveckling av Göran
Heijtz; Vykort fran 19 o9 r s Stockholmsutställ-
ning av Robert Matt son, samt Stockholmsut-
ställningarna 1897 och 19 09 av Bosse Bark. Jan
Billgren höll dessutom et t föredrag om Brev
till och f rån Sven H edin.

Den 14 novemb er arrangerades A rkivens
dag med temat "På liv och död". Besökarna
fick ta del av katastrofpost, föremål, foto-
grafier, brev, vykort och andra dokument ur
arkivets samlingar.

Särskilda arrangemang med fri entre
anordnades vid de fem frimärksutgivning-
arna, med signering av gravörer och form-
givare, specialstämpling och försäljn ing.
Vid utgivningen den 14 maj arrangerades i
samarbete med de synskadades föreningar
en utställning kallad Punktskrift i vardagen
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med an ledn ing av punktskr iftens 200-årsju-
bileum och frimärksutgåvan "Se med andra
ögon". Utstä llni ngen pågick till den 17 maj.
Föreläsn ingar, en workshop, tävling och
guidn ing erbjöds också dessa dagar.

Ett stor t antal visningar har genomförts,
totalt för 63 grupper med närmare 9oo per-
soner.

Samverkan med fö reningar

Stockholms Motivsamlarklubb (SM K)
arrangerade Var Frimärkssalong (31 m ars - 5
april) där enr amssamlingar bedömdes av en
Jury.

Sveriges Frimärksungdom (SFU) - Stock-
holmsdistriktet arrangerade under såväl vår-
som höstterminen Roligt med f rimärken för
barn och ungdom. H är fick besökarna hjälp
med att ordna frimärkssamlingar, deltaga i
frägesport m .m . D en 4-5 april anordnades
Stora samlardagarna.

Posthistorisk dag med ett antal föredrag
samt minnespoststämpel arrangerades den
14 november i samarbete med Sällskapet
för Svensk Posth istorisk D okumentation
(SSPD).

Föremälssamling arna

Vid avvecklingen av Svensk Kassaservice i
Nacka Forum erhölls en komplett kassaplats
samt pulpet för allmänheten till samling-
arna. Vidare har bl.a. en postsparbanksskylt ,
fotografier föreställande postkontoret Stock-
holm 4 samt postala reklamföremål mott a-
gits.

I gåva har mottagits en serie bilder tagna
av fotografen och brevbäraren N ils Johans-
son den 15 augusti 1978, dä han medföljde
lan tbrevbäraren M ikael Mat tsson på hans
tur Vallentuna - Angarn. Från Helena O ber-
muller W ilen har museet emottagit ett stort
antal int yg som Franz O bermuller ut fär-
dade som attestskr ivare för i huvudsak äldre
svenska frimärken .

Under hösten 2009 gjordes en minne sin-
samling på temat Brevet som f örändrade mitt
liv i samarbete med fören ingen Liv i Sve-
rige. Uppropet skedde i olika med ia samt

med annonser i DN och SvD, till Postmu-
sei Vänner, i t idningen Liv i Sverige och via
in formationsblad. Det resulterade i 93 bidrag,
med stor spridn ing på skr ivarnas ålder och
hemort. Bidragen förvaras i Postmuseums
arkiv för framtida forskn ing.

I början av året sammanställde Åsa
Broberg, studerande i museologi vid Stock-
holms un iversitet, underlag till en framtida
webbutställn ing med titeln N ils Holgerssons
underbara resa genom Sverige, vilken bygger på
frimärksbilder.

Med början i november har Susanne
Svensson , studerande vid Kulturvetarlinjen ,
Stockholms un iversitet, utfört ro veckors
prakt ik vid museet. H on har med utgångs-
punkt från en samling brev och fotografier
frän 1920-talet, som utgör svar pa en kon-
taktannons i tidn ingen Husmodern, gjort en
sam manställn ing in för en planerad webbut-
ställn ing med t iteln Hushållerska sökes.

Föremälsdatab asen "Post" har utökats
med 244 registreringar och bilddatabasen
"Foto" har tillförts 214 registreringar. I den
filatelistiska databasen har 62 brev regist-
rerats. Vid slutet av året skedde ett byte av
databassystem ; databaserna överfördes från
Mikromarc till Primus.

Årsmätn ingar har gjorts av temperatur
och luft fuktighet i de permanenta utställn ing-
arna och i negativarkivet. I det sistnämnda
har kylaggregatet bytts ut. Genomgången av
kartsamlingen , med inventering, vård och
kompletterande registrering, har fortsatt.
Inventering och vård av konstsamlingen
fortsätter, liksom utökad registrering.

Filatelisamlingarna

D e filatelistiska samlingarna har tillförts
svenska frimärken och frim ärksförlagor från
Posten Frimärken . Från Världspost foren-
ingen i Bern har inkomm it frimärken från
U PU :s medlemsländer.. H uvudsamlingen
av svenska frimärken har monterats till och
med utgivn ingen den 19 november 2009.
Under äret har totalt 12.954 frimärken , 81
FD C , maxikort och andra frimärksproduk-
ter accessionsbokförts.

Till studiesamlingen med svenska tjäns-
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Invigningen av utställningen "Sam la Stockholm" den 29 maj 2009
förrättades av art isten Lars Berghagen.

The exhibit ion "Samla Stockholm" (Collect Stockholm) was opened
by the art ist Lars Berghagen on 29th May 2009.

tefrimärken i sto rt format tandn ing 14 och 13
har ytterligare objekt köpts in för komple t-
tering och ommontering av i första hand
nyanser, men även försändelser har förvär-
vats. Även andra förvärv har gjorts till den
svenska studiesamlingen . Postmusei Vänners
gåvor till museet redovisas på annan plats.

Post F@ktum och biblioteket

Post F@ktum har ansvarat för sommarak-
tiviteten  Brefvet måste f ram!  för familjer, i
samarbete med Skansen . Enheten har även
medverkat i skolprogrammen Källor och
källkr itik, Forskarskola i Postens h istoria
samt Arkiv och källor. Under första halv-
året arrangerades dessutom datakurser och
nybörjarkur ser om In ternet för sen iorer.

Beståndet av löpande tidskrifter i bib lio-

teket uppgick till 195 st. I bok- och artikel-
databaserna har 3.531 dokument registre rats.
Vid årets slut innehöll bibliotekets databa-
ser t illsammans med andelen i Libris 71.241
bibliografiska poster. Projektet at t katalogi-
sera det svenska postala trycket har fortsatt.
Materialet blir fortlöpande sökbart på Inter-
net i bibliotekets bokdatabas.

Publikat ioner

I maj utkom årsboken  Postryttaren,  tryckt i
en upp laga av 3.200 ex. Redaktör var Jan Bill-
gren . Årets upplaga innehöll åtta artiklar om
filateli och posth istoria. Två av artiklarna
behandlade ett par välkända svenskars brev-
växling, Sven H edins jämte Selma Lagerlöfs
korrespondenser.

Programbladet  Ny tt på Postmuseum  gavs
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ut med tre nummer under året . Upplagan var
16 .0 0 0 ex. per nummer. I samarbete med för-
laget Arena, författaren Carl Magnus Rosell
och formgivaren Göran Dyhle n gavs fyra
böcker ut med vykort ur Alfred Wirströms
samling i Postmuseum, med titeln Stock-
holmsmilj öer fran tiden kring sekelsk iftet 190o.

M arknadsföring

En viktig del i marknadsföringen av Post-
museum är museets webbplats www.postmu-
seum.posten .se, vilken hade drygt 6 6 0 .0 0 0

besökare (page views).
In formation om utställningar och pro-

gramverksamhet skickades regelbundet till
massmedia, vars uppmärksamhet kring årets
utställningar var stor såväl på Internet som i
press och tv/ radio.

Annonsering gjordes varje vecka i Dagens
Ny heter, Svenska Dagbladet och Metro under
rubriken Museer. I dessa tidn ingar infördes
även separatannonser vid skilda tillfällen.
Annonser publicerades dessutom i fackpress,
lokalt idningar, tur istpublikat ioner samt på
Internet. Postmuseum har också ett samar-
bete med museerna i Gamla Stan när det
gäller annonsering.

Affischering, inbjudningskort och pro-
gramblad framställdes och distribuerades till
utvalda målgrupper. Affischer anslogs i Stor-
Stockholm vid åtta tillfällen under året, bl.a.
i tunnelbanan, på bussar och pendeltåg.

O rganisat ion och personal

Postmuseums styrelse  har bestått av Britt-
Inger Hahne, chef för Posten Frimärken, ord-
förande; Göran Sällqvist, vVD, Posten AB (
- september); Lars Wi ren, chef Varumärke
Kommunikation, Posten AB ( - september);
Marta Ti berg, chef Kommunikation, Posten
Meddelande AB (september - ); Jan Starrsjö,
chef Försäljning, Posten Meddelande AB;
chefen för Postmuseum (Gunnar Nordlinder
t .o.m. september, O lle Synnerholm fr.o.m.
oktober); Berit Rönnstedt, planeringschef
vid Nordiska museet och representant för
Riksantikvarien; Jan Billgren, representant
för Postmusei Vänner; Mats Söderberg,

Museichef/d ire ctor Ol le Syn nerholm.
Foto: Robert Mattson .

representant för Sveriges Filatelist-Förbund,
samt Bo Andersson, representant för per-
sonalorganisationerna i Posten. Ulla-Made-
laine Neurath, Postmuseum, har tjänstgjort
som sekreterare. Styrelsen har haft fyra sam-
manträden under året.

Museichefen  har regelbundet deltagit i
museichefskollegiets sammanträden . Han
har också deltagit i möten mellan postmu-
seicheferna i de nordiska länderna, varvid
pågående och framtida samarbetsprojekt
diskuterats. Gunnar Nordlinder har varit
ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sve-
riges Museer som under året haft flera sam-
manträden.

Museets ledningsgrupp  bestod t.o.m.
september av museichefen Gunnar Nord-
linder och de fem enhetscheferna Olle Syn-
nerholm, Vesela Stridsberg, Erik Hamberg,
Maud Boltzius-Isheden och Monika Hans-
son . Gunnar Nordlinder gick i pension den 1

oktober och ersattes då av O lle Synnerholm.
Under museichefen har Ulla-Madelaine
Neurath arbetat som sekreterare och Robert
Mattson som ansvarig för datafrågor.
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Föremålsenheten har ansvarat för filateli,
föremäls-, foto- och arkivsam lingarna. Föl-
jande tjänstemän har arbetat under chefen
O lle Synnerholm : Bo Andersson , M aud
Boltzius-lsheden , Yvonne Engelbrektsson ,
Ch ristin a Jägerbäck (frän mars), Leif Karls-
son , Marianne Larsson , Louise Lind samt
Björn Sylwan . Ulla-Madelaine Neurath har
på deltid utfört arbeten för en heten . Studen-
ter vid Stockholms universitet har som ett
led i sin utbildn ing utfört arbetsuppgifter
vid enheten .

Informations- och utställningsenheten
har ansvarat för extern in formation med
marknadsföring av museets verksamhet,
samt utställn ingar, barn- och ungdomsverk-
sam het, program, visn ingar och pedagogisk
verksamhet för alla åldrar. Under enhetsche -
fen Vesela Stridsberg har H edvig Bru za us,
An na-Karin Funk (barnledig t ill 1 septem-
ber), D imitra Polidis (vikarie för Anna-Karin
Fu nk), Viveka Nybom och Peri l la Klingof-
ström arbetat . Dessutom har följande timan-
ställda museipedagoger anlitats för visningar
samt arbete i barnverkstaden Lilla Posten :
Karin Nybom , Anders Carlström, Pär D ahl-
man , Viveka Andersson (till 15jul i), Kri stina
H agberg, Sara Sahlen , There se Björn sson
(vikarie för Sara Sahlen), Ellinor Bjorkl und
och Anders D ah lberg.

Post F@ktum och biblioteket har ansva-
rat för vård, inköp och utlån av böcker och
tidskrifter, pedagogisk verksamhet för hög-
stad ie- och gymnasieklasser, programmet
på Skansen samt datakurser för sen iorer.
C hefen Erik H amberg har haft följande
ordinarie medarbetare: Karin Norberg,
Mon ica Jonsson , Lotte Edsbrand och Kari
Arnekleiv. Timanställda har varit: Anna
H amberg, Lena Monteil, Charlott a N ilsson
och M ath ild a Ängkvist. Dessutom har Eva
H illblom sedan september arbetat med kata-
logisering i ett arbetsmarknadsprojekt.

Museibutiken, som även svarar för för-
säljn ingen i posthuset på Skansen , har haft
Maud Boltzius-lsheden som föreståndare.
Under henne har följande tjänstemän arbe-
tat : Ann Rönn , Britt Synnerholm, Yvonne
Engelbrektsson , Susanne Ljungberg och
Kaarina Sm ielkiewicz.

Enheten för lokaler och säkerhet har
svarat för allm än säkerhet, vakthålln ing,
fastighetsfrågor, lokal- och rekvisitauthyr-
ning samt adm inistrerat samarbetet med
fören ingen Postmusei Vänner. C hef för
en heten har varit Monika H ansson med föl-
jande medarbetare: M ariana Cordier, Ingrid
H öglund (barnledig september - ), "Ille"
Karl-Gösta Kippel och Susanne Ljungberg.
Följande t im anställda värdar har an litats på
helger och vid andra aktiviteter: Anna Arsjö,
Maria C haitas, Irina O lsson , Anders Sylwan,
M attias Arreborn ( - augusti), Jonas Asker-
Efverströ m (a5 septemb er - ), Eva Bergström
(a5 Septemb er - ) och And ers Nylen (12 sep-
temb er - ).

Postmuseums öppettider har varit : t isdag-
söndag kl. 1- 16 under hela äret, samt kvälls-
öpp et fram t ill kl. 19 pa onsdagar, med
undantag för tiden maj-augusti.
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