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Postmuseum har fått många donationer un-
der årens lopp. Den första av de mera bety-
dande var den av blivande ordföranden i Sve-
riges Filatelist-Förening, Astley Levin. Hans
1918 donerade samling utgjordes av 60.000
stämpelavtryck på frimärken från svenska
postanstalter. Samlingen inrymdes i sex al-
bum. En tilläggsdonation år 1926 omfattade
ytterligare 8.800 poststämplar på frimärken.

De mest omfattande donationerna gjor-
des av Hans Lagerlöf med början 1922. Fram
till 1951 överlämnade han 23 donationer.
Dessa omfattade ett stort antal album, inne-
hållande frimärken från hela världen på när-
mare 7.000 albumblad. De beskrivs i katalo-
ger som utgetts av Postmuseum. Även hans
biografi, författad av Erik Hamberg, har getts
ut av museet.

Bland övriga donatorer kan nämnas Eric
von Rosen som donerade sin avartssamling
1929, Fredrik Arsenius� samling av porträtt-
frimärken 1929, Fredrik d�Orchimonts sam-
ling hela världen 1935 och Harald Sundstedts
Nordensamling 1936.

Från 1950-talet och framåt kan här näm-
nas Fredrik Benzingers studiesamlingar av
Oscars- och Gustafs-emissionerna 1952,
Axel Wigforss 34 album stora samling med
stämplade svenska frimärken och brev-
omslag, ordnade efter orter 1954, Nils Gel-
lerstedts specialsamlingar av Nordens frimär-
ken i 15 band 1954 och Axel Paulins samling
med frimärken från hela världen 1958.

Samtliga dessa donatorer var också med-
lemmar i föreningen Postmusei Vänner. De
lämnade emellertid över sina samlingar i eget
namn. Föreningen började lämna över gå-

vor till Postmuseum med början år 1929, tre
år efter föreningens bildande. Till en början
rörde det sig om relativt blygsamma dona-
tioner; inte förrän på 1960-talet blev det fråga
om årliga stödköp av större omfattning.

De första årens gåvor

Den första gåvan av Postmusei Vänner  rörde
sig om �ett större antal avritningar av tid-
ningsstämplar samt några stansar till några
stämplar� som föreningen köpte för 1.000
kr av sterbhuset efter Nils Holmberg (1874-
1927). Denne var på sin tid en framstående
filatelistisk forskare, författare till den filate-
listiska avdelningen i Sveriges Filatelist-
Förbunds första handbok från 1905. Han
specialiserade sig främst på svenska helsaker
och frimärkshäften.

Den andra gåvan, som överräcktes 1931,
var en modell av postångfartyget Öland II.
Hon fungerade som posttransportör över
Kalmarsund åren 1931-1952. Kostnaden för
modellen uppgick till 1.065 kr.

Under åren 1932-1937 skänkte före-
ningen för lotterimedel man erhållit från
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Kungl. Maj:t, 15.000 kr, följande föremål:
* Modell av det första svenska postång-
fartyget Constitution, utförd av Eric Elenius
(1.250:-),
* Femtio fotografiska förstoringar av bilder
av posttransporter,
* Tio landskapspanoramer över posttrans-
porter i olika delar av landet av John Erics-
son (909:-),
* Modell av Bulltofta flygfält i Malmö
(1.000:-),
* Modell av en modern svensk järnvägs-
postvagn av Evert Nyberg (600:-),
*  Fotografiska förstoringar av chefsporträtt
i postverket, tagna av Ateljé Jaeger (451:-),
*  Modell av 1700-talets posthus i Grissle-
hamn (1.200:-),

annat de första beskrivningarna av museets
filatelistiska bibliotek och en redogörelse för
Postmuseums tillkomst. År 1950 ersattes
medlemsbladet av årsboken Postryttare n , som
gavs ut av föreningen de följande fem åren.

Andra publikationer som föreningen be-
kostat och som varit av värde för Postmu-
seum är den redogörelse som gavs ut 1938
och som innehåller verksamhetsberättelser
för både föreningen och för museet under
1937. Man gav också ut en serie med fem
Meddelanden från Postmusei Vänner med artik-
lar, samtliga författade av P.G. Heurgren:
1. Sigillstampar, sigill och försegling inom

svenska postverket (1927)
2. Om almanackor med postala upplysningar

och om försäljning av almanackor genom
postkontoren (1931)

3. De första svenska brevlådorna (1933)
4. Äldre svenska postkontorsskyltar (1942)
5. Bibliografi över böcker och artiklar om

frimärken, författade av Nils Strandell
(1946)
Postmuseum gav med början 1919 ut en

serie skrifter med namnet Meddelanden från
Po s tmus eum. Fram till 2013 utkom 58 olika
publikationer, den senaste 2012. Några har
helt eller delvis bekostats av Postmusei Vän-
ner, bland annat Po s tman  m i nn s  (1956),
Järnvägsposten � en kamp mot tiden (1996), Paket
i långa banor (1997) samt Postvägar, postkontor
och postgårdar i Sverige under 1750-talet (1998).

Kostnader för senare gåvor

Som framgår av det ovanstående finns det i
Postmusei Vänners årsredovisningar i regel
uppgifter om vad gåvorna kostat i inköp.
Dock saknas dessa uppgifter under några år.
De allra flesta årsredovisningarna finns be-
varade i Postmuseums arkiv. De återges från
1950 i Postryttare n . Dock är gåvorna i regel
bättre specificerade i Postmuseums års-
redovisningar, vilka också redovisas i
Postryttare n.

Värdet av gåvorna under åren 1929 till
1969 kan beräknas uppgå till minst 150.000
kr. Under åren 1970 till 2013 är inköpskost-
naderna helt kända; gåvorna under dessa år

*  Oljemålning av Erik A. Lamm av posthuset
från den svenska tiden på Eckerö (300:-),
*  Modell av snöplog för postdiligens av Eric
Elenius (500:-),
* Kopia av porträtt av rikskanslern Axel
Oxenstierna,
*  Målning av postryttare från 1600-talet.

Skrifter som utgivits av föreningen

Åren 1933-1936 utgav föreningen en tid-
skrift, Nyheter från Postmuseum. Då tryck-
kostnaderna blev för stora redan 1936 fick
tidskriften läggas ner. En ny tidskrift, Med-
lemsblad för föreningen Postmusei Vänner, gavs ut
åren 1941-1949. Eftersom den ansågs av
värde även för museet, fick den tryckas på
Postverkets Tryckeri. I denna finns bland
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uppgår till 5,9 miljoner kr. Detta innebär att
det samlade värdet av föreningens gåvor upp-
går till drygt 6 miljoner kr.

Under de första årtiondena redovisas inte
huruvida gåvorna motsvarade uttryckta öns-
kemål från museets sida, även om så sanno-
likt varit fallet. För detta talar främst den
framträdande roll som museicheferna spelat
i föreningens styrelse.

De sista tio åren har det varit en ständigt
pågående diskussion mellan de ansvariga för
de filatelistiska samlingarna och föremålssam-
lingarna på Postmuseum med föreningens
inköpsansvariga om vilka objekt som det varit
lämpligt att inköpa på offentliga auktioner.

Postmusei Vänner har ibland också funge-
rat som remissinstans när det gällt donatio-
ner som erbjudits museet. På en del områ-
den, främst posthistoriskt material, har det
upprättats mancolistor över sådant som mu-
seet saknar.

Gåvornas inriktning

Under årens lopp kan man skönja en utveck-
ling från gåvor av enklare slag till mer exklu-
siva. Detta gäller framför allt de filatelistiska
och de posthistoriska objekten. Under åren
på 1970-talet ser man åtskilliga exempel på
att även till synes enkla objekt har köpts in
och skänkts till museet. Därför har för dessa
år i förteckningen endast tagits upp mera
sällsynt material, samtidigt som det totala

antalet objekt angetts. Från och med början
av 1980-talet har inköpen emellertid koncen-
trerats till färre och mera sällsynta objekt.

De helt dominerande gåvorna har bestått
av filatelistiska objekt, frimärken, brevkuvert
och helsaker. Därutöver har samlingarna av
posthistoriska föremål utökats med Post-
musei Vänners hjälp. Som exempel kan näm-
nas inköp av postväskor från 1800-talet,
modeller av posthus, gravyrplattor av frimär-
ken och konst med postala motiv.

Ett helt annat slag av gåvor har under se-
nare tid kommit till stånd, bl.a. trycknings-
bidrag till utställningskataloger och böcker. I
några fall har föreningen stött pågående
forskning, främst genom hjälp med tryck-
ningskostnader. Den förre museichefen Gil-
bert Svensons �Stildrag hos våra franko-
tecken� är ett av flera verk som publicerats
med föreningens hjälp.

Postmusei Vänner har också varit behjälp-
liga med medel för konservering av föremål
och underhåll. Exempel på detta är renove-
ring av postdiligens, släde och kalesch, ren-
göring av frimärksförlagor samt inköp av två
klimat- och säkerhetsmontrar.

Även biblioteket har stöttats under årens
lopp med bidrag till inköp av litteratur. Bi-
drag har också lämnats för inbindning av tid-
skrifter samt inskanning av postalt tryck.

Bidrag till museets datorisering har också
förekommit under senare år. Som exempel
på detta kan nämnas inskanning av foton från
de svenska postkontoren 1986 och dataut-
rustning för ett pedagogiskt program �Den
frågvise postiljonen� 1999.

Några fall av inköp av samlingar från pri-
vatpersoner och dödsbon har också före-
kommit. Exempel på sådana inköp är en sam-
ling tysk konst på frimärken respektive tidiga
svenska förstadagsbrev.

Under alla år från och med 1955 har
Postmusei Vänner även bidragit till täckning
av kostnaderna för Postryttare n . Det har främst
gällt arvodering av författarna och redaktö-
ren. Museets kostnader har på detta sätt re-
ducerats med 20-25 procent. Dessa kostna-
der har inte redovisats ovan men uppgår sam-
manlagt till närmare två miljoner kr.
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Förteckning över gåvor under åren
1949-2012

Nedanstående förteckning över föreningens
gåvor till Postmuseum är inte fullständig i alla
avseenden. Detta beror på att det under några
år på 1970-1980-talen inköptes så många
objekt att de inte alla finns redovisade i de
tillgängliga källorna. Under dessa år redovi-
sas i nedanstående förteckning därför endast
sådana som är relativt sällsynta, förutom an-
talet objekt.

Källorna som redovisar dessa objekt är
dels Postmuseums årsredogörelser, dels
Postmusei Vänners som de återges i Post-
ryttare n. Då de ibland inte överensstämmer,
har den mest utförliga valts ut. I några fall är
det bara en av källorna som specifierat gå-
vorna, i några saknas dessa uppgifter i båda
källorna. I sådana fall har även föreningens i
Postmuseums arkiv förvarade handlingar stu-
derats.

Det kan tillfogas att föreningens ekono-
miska bidrag inte alltid angetts i årsredovis-
ningarna, varför denna uppgift ibland sak-
nas. Det har heller inte varit möjligt att redo-
visa bidragen, uppdelade på filatelistiska och
posthistoriska objekt resp. tryckningsbidrag
och liknande. Den tillgängliga informationen
återges nedan, år för år.

1949
En modell av en postbil i miniatyr från 1910-
talets Göteborg som kostade 1.283:-. Den
överlämnades den 20 juni 1949 vid invig-
ningen av museets nyordnade historiska sam-
lingar.

1951
En modell av en anordning för att hissa pos-
ten över fästningsvallen i Stralsund vid mit-
ten av 1700-talet. Den tillverkades på Tek-
niska museet i Stockholm för 450:-.

1952
En större jordglob, som kunde belysas ini-
från, för 450:-.

Man kan således avslutningsvis konsta-
tera att Postmusei Vänner har lämnat ett eko-
nomiskt stöd till museet på drygt 8 miljoner
kr under åren 1929-2012. Detta belopp mot-
svarar mellan 70 och 80 procent av fören-
ingens sammanlagda medlemsavgifter under
83 år.

Källor och litteratur

Johansson, Sven-Rune,
Föreningen Postmusei Vänner 75 år.
Postryttare n 2001.

Hamberg, Erik,
Storsamlaren Hans Lagerlöf.
Meddelanden från Postmuseum 40.

Hamberg, Erik,
Frimärksdonationer till Postmuseum.
Postryttare n 2006.

Meddelanden från Postmuseum.
1919-2013.

Medlemsblad för Föreningen Postmusei
Vänner.
1941-1949.

Postryttaren.
1950-2013.

Otryckta källor

Postmuseums arkiv. Postmusei Vänner.
Årsredovisningar.
1954-1981.
Räkenskapshandlingar.
1937-1951.
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1955
Bidrag med 1.000:- för inköp av en replik av
Lennart Rohdes väggdekoration �Post i långa
banor�.

1956
Generalpoststyrelsen hade beslutat att för-
eningens årsbok Postryttare n från och med år
1956 skulle, i samråd med föreningen, utges
av Postverket som årsbok för Postmuseum.
Någon årsbok gavs inte ut 1956 utan 1957
års utgåva innehåller verksamhetsberättel-
serna för 1956 för både Postmuseum och
Postmusei Vänner.

Vid 50-årsjubileumshögtidligheten den 15
december 1956 överlämnade envoyén Chris-
tian Günther, dåvarande ordförande, följande
gåvor från föreningen: Porträtt i olja av Post-
museums förste chef, Erik G. Lannge, 86 ko-
pior av dels B- och F-stämplar, dels fjäder-
brev och militärbrev från 1800-talet (av teck-
naren Georg Westenberg); två filatelistiska
praktverk, �Goya et le timbre-poste� och
�Les oiseaux et le timbre-poste�, allt till icke
specificerade belopp. Dessutom finansierade
föreningen boken �Postman minns� som
kom ut detta år.

Porträttet av Lannge utfördes av konst-
nären Olga Linder-Hallencreutz. Målningen
kostade 800:-.

1957
Under året inköptes en av Hilding Widegren
iordningsställd samling av �Specialstämplar
från turistorter i Schweiz� till okänd kostnad
och skänktes till museet. Man betalade också
kostnaden för boken Pos tman  minns med
6.900:-.

1959
Föreningen skänkte en av konstnärinnan Vera
Malmström utförd applikation �Posten går�
i storleken 157×180 cm. Den sattes upp på
fondväggen i andra våningens vestibul. Den
kostade 1.200:-.

1960
Föreningen beslutade att anslå medel för en
skalenlig modell av en sektion av lastnings-
området vid Stockholms bangårdspostkon-
tor. Den utfördes av Evert Nyberg för en
kostnad av 4.500:- Man skänkte också en
modell av helikoptern Bell 47 till okänd kost-
nad.
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1961
Modellen över bangårdspostkontoret över-
lämnades först detta år. Dessutom fick mu-
seet ett filatelistiskt praktverk: �The Philatelic
and Postal History of Hong Kong� samt ett
antal förslagsmärken till 1872 års ringtyp,
däribland ett 12-block. Dessa kostade
5.886:73. Inga övriga belopp angavs.

1962
Ett antal provtryck till 1872 års ringtyps-
frimärken överlämnades detta år. De specifi-
cerades av museet till �7 förslagsmärken till
1872 års frimärken av siffertyp (ringtyp) därav
6 i litografiskt tryck och 1 i boktryck�. De
hade inköpts hos auktionsfirman Mohrmann
i Hamburg och betalats med 2.050 DM.
Dessutom överlämnades två exemplar av
E. A. Hellmans bok: �Die Figurenabstemp-
lungen Finnlands�. För dessa hade erlagts 164 kr.

I samband med kallelsen till årsmötet
1963 uppmanades medlemmarna att skänka
�helbrev�, det vill säga den tidens benäm-
ning på frankerade kuvert.

1963
Brev med 1 penny svart, stämplat på utgiv-
ningsdagen den 6 maj 1840. Det hade inköpts
på auktion i London och kostade 1.810:07.

* 3 öre Lejon (gravyravdrag av Sparres för-
   slagsteckning),
* 3 öre Lejon (svartavdrag),
* 17 öre Lejon (svartavdrag),
* 3 öre Lejon typ I, olivbrun (ostämplat),
* 3 öre Lejon typ II, orangebrun (i 4-block),
* 20 öre Ringtyp, t 14, brunröd (ostämplat),
* 50 öre Ringtyp, rosa på gulaktigt papper
  (ostämplat),
* 50 öre Ringtyp, violettrosa (ostämplat),
* 3, 17 och 20 öre Lejon, tre svartavdrag av
   originalgravyrerna.
De sistnämnda hade inköpts på auktion hos
Harmer Rooke i London för 2.548:53.
Övriga svartavdrag och förslagsteckningen
kostade 4.726:44 hos Robson Lowe.
Övriga inköpspriser angavs inte.

1965
Anslogs 10.000:- som bidrag till en modell
av en modern järnvägspostvagn.

1966
* 5 öre Vapen i d-nyans i ostämplat 4-block
(okänd kostnad),
* Magazin für Briefmarken-Sammler, Jahrgang
1-4 (1863-1867),
* Karta över post- och landsvägar i Estland,
ritad 1654,
* Neue militarische Situations- und Postkarte
von West-Russland, utgiven 1812,
* Post-Kaart over Dannemark og alle faerge-
steder, utgiven 1796,
* 1700-talskarta över Rügen med postvägar.
För kartor och tidskrift hade man erlagt
1.023:76.
Dessutom överlämnades ett gåvobrev på
5.000:- till museet vid 60-årsjubileet.

1967
* Astrid Tufvessons temasamling �Sverige i
utlandet� (okänd kostnad),
* Tre svartavdrag av lösenmärken av valö-
rerna 5, 12 och 20 öre (3.200:-).

1968
* Herman Schultz-Steinheils samling tryck-
upplagor av svenska bruksfrimärken 1947-
1968 (4.500:-),

Femton medlemmar hade skänkt brev till
museet under året.

1964
*  6 sk b:co grå (stämplad),
*  50 öre Vapen (ostämplad),
*  3 öre Lejon (Sparres förslagsteckning i svart-
   vitt),
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* Ett antal originalupplagor av Bo Bergmans
skrifter (han var ju även posttjänsteman)
(475:-),
* En oljemålning av John Arsenius, �Ridande
postbud� från 1885 (2.000:-),
* Inrikes rekbrev från Söderhamn 3.7 1858
(13.875:-),
* Ett antal flygpostbrev (4.000:-).
Modellen av järnvägspostvagnen levererades
i december 1968.

1969
* Brev med 4 sk b:co, stämplat PKXP No 1
ned den 20.4 1873,
* Komplett vapenserie i nytryck 1885, mon-
terad på blad ur 1910 års handbok,

* Brev med 24 öre Stora tjänste, Burseryd
23.10. 1880,

* Adresskort till postförskottspaket med
3×50 öre t 14 och 3×50 öre, t 13.
Inga belopp angavs; dock reserverades
10.000:- för inköp av filatelistiska objekt detta
år.
Föreningen bidrog med 3.000:- till tryck-
ningen av Gilbert Svensons Stildrag hos
våra frankotecken (Meddelanden från Postmu-
s e u m nr. 34).

1970
* 16 äldre brev, 1 adresskort, 2 brevstycken,
1 brevkort och 1 korsband (med sk b:co-,
vapen- och ringtypsfrimärken),
* Brev som befordrats med den Mallénska
gångposten, daterat Stockholm 16.9 1845,
* Brev från Lübeck till Åbo med rakstämpel
Grisslehamn 1821,
* Brev med lösenstämpel �36� från Köpen-
hamn till Uddevalla 31.10 1862,

* 5 öre Vapen ljusgrön. Datum ändrat med
bläck från 10 till 9 juli 1869,
* 5 öre Vapen gulgrön. Datum med bläck
20.8 1874,
* 12 öre Vapen blå, fyrkantstämpel Åhre  21.3
med 1861 tillskrivet med bläck,
* Brevstycke: 3 öre svart lokal med två TUR-
stämplade frimärken,
* Kuvert med 4 sk b:co, stämplat Åsen, 27.8
1856 (fyrkantsstämpel),
* Rekbrev med 12 öre Vapen i 4 ex. (1 par +
2 enstaka),
* Brev från Uddevalla till Köpenhamn, 12
öre, stämplat 6.10 1869; tidig avstämpling
med nya nordiska portot.
Sammanlagt 16.703:-

1971
* 52 förslagsteckningar till frimärken, utförda
av Torsten Schonberg på 1930-1940-talen,
* 3 kronopostbrev,
* 13 brev, frankerade med 4 sk b:co,
* 5 lösenbrev med lösenstämplar: 1 Rd 8 öre,
102, 204, 216 och 232 öre ,
* Brev med 12 öre Ringtyp, stämplat �4 Tåg�
1873,
* 5 brev, frankerade med 12 och 24 öre Va-
pen,
* Brev med 3 öre Liggande lejon, stämplat
Wemdalen 11.10 1871,
* Frankokuvert 12 öre med Ångbåtspostex-
pedition nr. 18, stämplat 26.4 1872,
* Inrikes paketadresskort med 6 och 2×12
öre Ringtyp,
* 8 inrikes brev med Ringtyp,
* Lösenbrev med 5+6 öre Lösen,
* Lösenbrev till Paris med lösenstämpel 10,
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* Militärbrevkort till Simrishamn,
* Censurerat brev till Helsingfors 1917,
* Par av 5 öre Ringtyp, stämplat i Hangö.
Sammanlagt 33.903:-

1972
* 10 öre Stora tjänste otandat provtryck,
* Frimärke Gustav Vasa 110 öre med tryck-
defekt,
* Förfilatelistiskt brev med rakstämpel Sö-
derhamn,
* 10 brev med Vapenfrimärken, bland annat
2×30 öre från Kalmar 16.6 1861 till Finland,
* 2 brev med 3 öre Liggande lejon,
* 7 brev med 12 öre Ringtyp,
* Rekbrev med 38 öres porto från Gamleby
20.9 1883 till Finland,
* 15 inrikes brev med olika ringtypsfranke-
ringar,
* Rekbrev med 2×20 öre Ringtyp 1890,
* 5 försändelser med Oscar II, bl.a. express-
brevkort 5+20 öre med stämpel Fra Sverige
M och ett brevstycke med 5 öre gulgrön,
stämplat Fältpostkontoret Högqvarteret 21.9
1891,
* 8 försändelser med G V i medaljong,
* PS-kort använt för tidningseftersändning,
* Avi till telegrampostanvisning och ett
tidningsöverflyttningskort,
* 13 försändelser med frimärken 1920-1936,
bland annat flera assbrev,
* 4 brev och vykort med ångbåtsstämplar,
* 4 militärbrevkort och militärbrev,
* 28 brevkort från olika utställningar 1897-
1930,
* 13 helsaker med tilläggsfrankeringar 1887-
1924,
* Frimärksförslag och skisser av Einar For-
seth till bland annat UPU 75 år och G V:s
40-årsjubileum.
Sammanlagt 23.767:-

1973
* Rekbrev från 1827, med rakstämpel
Runneby,
* Brevkort med 6 öre Ringtyp, tandning 14,
blekviolett,
* Rekonstruerat vågrätt par 3 öre  Ringtyp
tandning 13,

* Postförskottstrycksak med 29 öres porto,
4+5+20 Ringtyp, tandning 13,
* Postanvisning med 5 öre Ringtyp posthorn
+ 20 öre Oscar,
* Adresskort till postförskottspaket med 1
kr Oscar,
* Tidningsbanderoll med 8 öre G V i medal-
jong,
* Censurbrev till Kina med 10+25 öre G V i
medaljong,
* Brev med 12 öre G V i medaljong,
* Telegrampostanvisning med par av 15 öre
G V i medaljong,
* Adresskort till Norge med 3-strip av 25 öre
G V i medaljong,
* Litteratur till biblioteket,
* Samling tysk konst på frimärken,
* 200 numrerade exemplar av Stildrag I och
II,
* Målning av August Jernberg, Flicka som
skriver,
* Samling halvofficiella stämplar,
* Del av kostnad för museets köp av repliker
av äldre uniformer.
Sammanlagt 63.879:- (inkl. reservation för
icke slutförda köp).

1974
* 87 brev och 21 frimärken; de mera ovan-
liga är:
* 3 brev med bandeaustämpel Stockholm till
Upsala, Carlscrona och Mariestad,
* Brev med rakstämpel Norrköping år 1800
från Johan Tobias Sergel till medaljgravören,
professor Lars Grandel i Stockholm,
* 13 brev med olika rakstämplar, bl.a. Borg-
holm, Falkenberg, Kongsbacka, Schenninge,
Smedjebacken, Strömsholm, Säter, Öregrund
och Östhammar,

* Brev med röd stämpel Grisslehamn 21.7
1853 till Stockholm,
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* Brev från Göteborg 13.12 1865 med par
av 24 öre Vapen,
* Brev från Paris 1858 med lösenstämpel
1 Rdr,
* Brev med innehåll från Köpenhamn till
Landskrona 1863 med lösenstämpel 18 öre,
* Brev från Rouen 1868 till Stockholm med
lösenstämpel �56�,
* Ofrankerat brev från Grolanda 20.11 1886
till USA med lösenstämplar och 10 cents fri-
märke,
* Brev med 12 öre Ringtyp, lösenbelagt med
6+12 öre Ringtyp, stämplat Falun 2.12 1872
* 10-öres enkelt brevkort, tilläggsfrankerat
med 5+12 öre Ringtyp, Stockholm 30.8 1873
till Tyskland,
* Adressbrev i form av 12-öres brevkort med
tilläggsfrankering 6+20+3×24 Ringtyp tand-
ning 14, eftersänt och lösenbelagt med
3+5+1 kr lösenmärken 1875,
* Adresskort för asspaket från Jönköping 29.9
1917, med 5 kr + 2×1 kr +20 öre G V i me-
daljong,
* Militärbrev 10 öre svart, tilläggsfrankerat
med G V i medljong 25 öre på grund av re-
kommendation, Stockholm 8.4 1918,
* 2 provtryck av 33 öre Liggande lejon,
* Vertikalt otandat prov av G V i medaljong,
* Svartavdrag av valörstämpel till franko-
kuvert 1872,
* Postanvisningsklipp med 3+30 öre Ring-
typ tandning 14, bläckmakulerade,
* Transportstol för rörelsehindrade vid be-
sök på Postmuseum.
Sammanlagt 71.210:-

1975
55 brev, 12 frimärksobjekt, 4 FDC och 2 för-
falskningar.
De mera ovanliga är:
* Rakstämpel Skellefteå på brev till Stock-
holm,
* Röd 4-kantstämpel Landskrona 24.1 1839
på brev till Göteborg,
* Brev med 12 öre Vapen, makulerat med
balkstämpel 1863 till Falkenberg,
* Brev från Strömstad 24.7 1875 till Norge,
* Brev från Uppsala 12.8 1873 till USA med
2×3+6+24 öre Ringtyp t 14,

* Inrikes adresskort från Stockholm 10.12
1890, frankerat med 5+48×50 öre Ringtyp,
* Vykort av skinn från Chicago 1905, lösen-
belagt med 24 öre G V i medaljong,
* Adresskort från Upplands Väsby 14.9 1921
till Schweiz med 5 öre Lejon, 4×50 öre G V
i medaljong,
* Brev med flyg till England på grund av fru-
set Öresund 1.3 1929 med 5 öre Lejon grön,
* Expressbrev från Åstorp 14.7 1939, fran-
kerat med 3+4 sid G V profil höger m. m,
* Förslagsteckning till 1897 års jubileums-
brevkort,
* 8 sk b:co stämplat Stockholm 15.12 1857,
* Helark av Stora tjänste, 10 på 24 öre, stämp-
lat Uppsala 29.1 1890,
* Speratiförfalskning av 17 öre Liggande lejon,
* Pariserförfalskning av 3 sk b:co,
* Två norska frimärksförslag från 1878 med
Oscar II:s foto,
* Bokverket �Maritime Postal History�,
* Mikroskop.
Sammanlagt 52.271:88.

1976
98 objekt, de mera ovanliga är:
* Skeppsbrev, adresserat till amiral Clas Fle-
ming 1634,
* Brev från London 22.9 1824 med lösen
32 sk b:co,
* Brev från Tromsö 11.1 1826 till Kristian-
sand via Haparanda,
* Rekbrev från Wien 25.7 1843 med lösen
42 sk b:co,
* Postprotokoll från 1754, fört vid postkon-
toret Bergen på Rügen,
* Brev med 4 sk b:co från Nya Kopparberget
13.7 1857,
* Inrikes assbrev från Carlstad 1.4 1886 med
5×12 Ringtyp + 6 öre på baksidan,
* Trycksak från Cape Town 30.9 1891, till-
läggsfrankerad i Stockholm med 4 öre ring-
typ 22.10.
Sammanlagt 29.573:94.

1977
22 objekt; de mera ovanliga är:
* Brev med Adolf Fredriks personliga un-
derskrift med karteringsnummer 4 år 1761,
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* Tre brev med kuvert, personligt skrivna av
kronprins Gustaf Adolf till Kina 1913, 1915,
* 4 sk b:co, klippt ur felperforerat ark, stämp-
lat Sollefteå 2.9 1857,
* Brev från Malmö 4.7 1865 till Köpenhamn
med 2×9 öre Vapen,
* Trycksak från Stockholm 9.2 1870 till Ham-
burg med 9 öre Vapen,
* FDC G V profil vänster stämplat PFFS
8.2 1934.
Sammanlagt 66.986:16.

1978
44 objekt; de mera ovanliga är:
* Två brev med rakstämpel Ekolsund och
Grisslehamn,
* 4 sk b:co, stämplat Thorsåker 3.7 1855 (på
brevstycke),
* Vågrätt 4-strip av 4 sk b:co, Stockholm 23.9
1856,
* Bågstämpel Götheborg 1.9 1834 på kolera-
brev till Norrköping,
* 10 postfriska bandmärkesobjekt, bland an-
nat två par 3+4 Gustaf V profil höger,
* Ofrankerat brev från New York till Weners-
borg 1860 med lösennotering 180,
* Brev med bågstämpel Nyköping 26.7 1843
med bläcknotering �Tyska snällposten�,
* Brev från Göteborg 28.2 1852 med anteck-
ning �pr Snällposten�,
* Brev från Stockholm 1851 till Grekland,
* Brev med 12 öre Vapen med bågstämpel
Skanör 13.12 1861,
* Ofrankerat brev med innehåll från Carls-
krona 8.2 1875 till Philadelphia,
* Brev från Göteborg till Hull, frankerat med
par av Oscar II i boktryck, �Sweden by
steamer�, stämplat Hull 24.4 1877,

* 1:98 och 2:12 GV i medaljong på två adress-
kort till Ryssland 1.8 och 20.8 1917,
*  En större, omonterad samling frimärken,
brev och stämplar på motivet �Tysk Konst�,
hopbragd av Olle Cronsjö.
Sammanlagt 57.397:50.

1979
25 olika objekt; de mera ovanliga är:
* 20 öre Lejontyp, moderstämpelavdrag på
silkespapper,
* Skinnpåse som innehållit silvermynt, sänd
som rekbrev till Malmö, Stockholm FR BR
1.2 1850,
* Brev med 4 sk b:co, stämplat Nya Koppar-
berget 18.4 1856,
* Ofrankerat, kontantbetalt brev från Skövde
till Dresden 23.10 1856, bläcknotering 24 sk
b:co,
* Lösenbrev från Lübeck 5.5 1864 till Stock-
holm med lösenstämpel 45,
* Trycksak från Stockholm 28.6 1880 till
Shanghai med 4+6 öre Ringtyp t 13,

* Brev från Piteå 25.3 1885 till Sydafrika med
6+50 öre Ringtyp t 13,
* Brev med par av 10 på 12 öre Ringtyp,
stämplat Malmö 4 Post, till Sachsen 7.7 1889,
* Brev med par av 10 på 12 öre Ringtyp, till
London 1889,
* Brevkort med 5 öre Ringtyp posthorn,
stämplat Malmö 7 Post 27.6 1890,
* Vykort från Karlstad 1902 till Roma på
Gotland som felexpedierats till Italien,
* 20 öre Gustav II Adolf, stämplat 1:a dagen
28.7 1920,
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* 4 olika försändelser crashpost, skickade till
Sverige 1910-1954.
Sammanlagt: 25.003:-

1980
70 olika objekt; de mera ovanliga är;
* Brev med bågstämpel Grisslehamn i röd
färg 9.1 1854,
* Brev från Stockholm 16.1 1866 till Bor-
deaux, 2×30 öre Vapen + 3 öre Liggande lejon,
* Brev från Stockholm 27.9 1867 till Kristia-
nia med 30+50 öre Vapen,
* Brev stämplat Pkxp No.1 11.5 1870 med
3-strip 12 öre Vapen + 3-strip 3 öre  Liggande
lejon till London,

* Rekbrev med samtliga 1889 års övertryck
från Rydboholm 12.6 1890 till Prag,
* 10-block av postfriskt 5 öre Oscar med
blekt huvud,
* Tre album med stämplade frimärken,
många strips och block 1891-1940.
Sammanlagt 93.448:50.

1982
* 12 öre Vapen med strålstämpel Rånnum,
* 1 kr Stora tjänste med dubbeltryck av den
blå färgen,
* Brev med rakstämplarna Alingsås, Box-
holm, Cimbritshamn, Hellestad, Nordmaling
och Torshella,
* Ofrankerat lokalbrev inom Stockholm 8.3
1858 med stämpeln Brevb. Sk. Obet.,
* Brev från Engelholm 1.3 1864 till Shanghai
med 194 öres porto,
* Brev från Söderhamn 23.5 1865 med 12
öre Vapen, makulerat med privat biljettstäm-
pel,
* Brev från Göteborg 22.5 1866 med 12 öre
Vapen och stämpeln �Registreras�,
* Brev med 20 öre Lejon från Göteborg 17.3
1868 till Norge,
* Brevkort 10 öre, tilläggsfrankerat med 3+5
+30 öre Ringtyp tandning 14, som inrikes
adressbrev från Halmstad 13.11 1874,
* Frankokuvert 12 öre, tilläggsfrankerat med
3+5+2×50 öre Ringtyp tandning 14, som in-
rikes adressbrev från Borgholm 14.5 1874,
* Båtbrev från Lübeck till Haparanda med
12 öre Ringtyp tandning 14 som ogiltig-
förklarats som lösen och med 33 öre i lösen-
märken, makulerade Haparanda 25.8 1874,

* Brev från Stockholm 8.3 1876 till Mon-
treal, 5+6+20 öre Ringtyp t 14,
* Inrikes assbrev från Karlstad 5.11 1877 med
6+20+50 öre Ringtyp t 14,
* Internationell postförskottspostanvisning
från Umeå 9.8 1910 till Leipzig, 8+20 öre
Oscar,
* Lösenbelagt brev från Sydney med 4+20
öre i lösen 1913,
* Internationell postanvisning från Stock-
holm 13.5 1913 till Åbo med 72 öres porto,
* Uppräkningsintyg med 10 öre G V i me-
daljong, stämplat i Karlskrona 14.5 1913,
* Internationell postanvisning från Karls-
krona 14.5 1913 till Tyskland med 18 öres
porto,
* Lokalt rekbrev, Stockholm 22.9 1918, med
par av 15 öre otandat normalprov av G V i
medaljong.
Sammanlagt 81.593:-

1981
* Tre PS-kort, använda som eftertaxerings-
kort för värdeförsändelser till utlandet,
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* Telegram från Malmö 4.9 1875, sänt inom
staden, eftersänt till Köpenhamn; frankerat
med 12 öre Ringtyp tandning 14,
* Brev från Göteborg 9.4 1877 till Lissabon
med 3×3+5+6 öre Ringtyp, t 14,
* Brevkort 6 öre, tilläggsfrankerat med 4 öre
Ringtyp tandning 14 från Stockholm 11.6
1878 till Breslau,

* Rek- och flygbefordrat FDC från Stock-
holm 16.6 1943 med sammanlagt 3:80 kr av
G V 85 år.
Sammanlagt 144.157:-

1983
* Brev till Axel Julius de la Gardie i Reval
1669,
* Brev från Borgholm 20.4 1840, 4-kants-
stämpel typ I,
* Tre förfilatelistiska brev från Stockholm till
Uppsala 1843, 1848, 1852,
* Tre förfilatelistiska brev till Köln, Paris,
Nantes 1852 och 1853,

* Internationell postanvisning från Karls-
hamn 27.6 1882 med 2×1 Rdr + 1 kr + 2×30
öre ringtyp till Köln,
* Brev från Malmö 22.10 1883 till Rio de Ja-
neiro med lodrätt par av 20 öre Ringtyp tand-
ning 13,
* Brev med 12 öre Ringtyp t 13 från Stock-
holm (oläsligt datum) med 18 öre i lösen-
märken makulerade �Oinlöst�,
* Brev från Stockholm 8.10 1888 till Tasma-
nien med 12 + 2×24 öre Ringtyp tandning 13,
* Listpostanvisning från Hedeviken 1.9 1906
till USA  med 3×1 kr ph + 50 öre Oscar,
* Vykort med tidigare okänd stämpel Hör-
ningsholm 28.8 1914 på 5 öre G V i medaljong,
* Brev skickat med första flygposten Sverige-
Finland, 10 öre G V i medaljong, från Stock-
holm 10.5 1920,

* Brev från Stockholm Norr 18.11 1870 till
Paris med 50 öre Vapen,
* Trycksak från Uddevalla 30.11 1877 med 6
öre Ringtyp tandning 14, till Edinburgh,
* Zeppelinvykort från Baden-Baden 10.6
1912, sänt till Tureberg,
* Notblad med posthambo av W. Holmqvist.
Sammanlagt 55.346:85.

1984
23 olika objekt, de mera ovanliga är:
* Tre provtryck av 10 öre Små tjänste, 10 öre
G V i medaljong, frankokuvert 12 öre ,
* Brev från Stockholm med B-stämpel till
Rotterdam 1694,
* Brev med rakstämpel Boxholm 1823,
* Brev från Carlshamn 15.11 1857 till USA
via Tyskland med 6 + 2×24 sk b:co,
* Brev från Stockholm 29.5 1869 till Livorno
med 24 öre Vapen och 17 öre Lejon,
* Brev med 12 öre Vapen, stämplat Dalslands
Kanal 27.9 1870,
* Brev med 12 öre Ringtyp från Jönköping
12.10 1874 till Nürnberg, stämplat �Otillr.
Franco� och �unzureichend frankirt�,
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* Brev från Stockholm 25.3 1875 till Lon-
don med 2×5 + 24 öre Ringtyp tandning 14,

1986
* Två brev från 1590 och 1591 från Stock-
holm till England,

* Adressbrev från Falun 28.4 1875 till Tran-
strand med lösenfrimärken för 1:68 kr,
* Rekbrev från Åby 2.6 1886 till Köpenhamn
med 2×4 + 4×5 öre Ringtyp tandning 13,
* Kuvert med reklamtryck med 10 öre Os-
car boktryck (pris 8 öre), stämplat Kristiano-
pel 23.7 1888,
* Brev från Karlskrona med stämpel �Ur
breflåda� 29.8 1888, lösenbelagt med 16 öre,
* Brevkort från Lysekil 27.11 1896 till Tahiti,
transitstämplat San Francisco,
* Brev med 10 öre Stora tjänste som �till-
hört den i Harioja rånade posten�.
Sammanlagt 173.558:-

1985
* Gravyrprov till 5 öres jubileumsbrevkort
1897,
* Brev med blå stämpel �Norrkpg� i skriv-
stil till Stockholm 15.8 1853,
* Brev från Brevig i Norge 1.10 1860 till
Stockholm  med lösenstämpel 24 öre,
* Brev från Åmål 30.10 1862 till USA med
162 öres porto, 12 + 3×50 öre Vapen,
* Brev från Upsala 4.3 1870 till Algeriet med
12+30 öre Vapen,
* Postanvisning från Stockholm 15.5 1870
till Uppsala med 5 öre Vapen och 20 öre Lejon,
* Brev från Stockholm 23.10 1884 till Singa-
pore med 30+50 öre Ringtyp tandning 13,
* Inlämningsbevis för assurerad försändelse
10 öre G V i medaljong från Karlskrona 14.4
1914,
* Postanvisning från Göteborg 26.9 1921
med 3-strip av 10 öre Lejon i tête-bêche.
Sammanlagt 152.139:50.

* Medel till upprustning och uppbyggnad av
Skattkammaren i Frimärksvåningen,
* Inköp och uppstoppning av en häst, reno-
vering av en kärra, inköp av seldon och vax-
docka,
* Inköp av tre dataterminaler till museibiblio-
teket.
Sammanlagt 271.120:05.

1987
* Ett emigrantbrev med innehåll med 54 sk
b:co i porto från Söderhamn 26.5 1857, till
USA
* Två helark med Oscar II som prov inför
tryckning av G V i medaljong,
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* Trycksak från Kil 7.3 1880 med 4 öre tand-
ning 14,
* Ett 6-öres brevkort med 4 öre t 14 från
Stockholm 22.10 1878 till Tammerfors.
Sammanlagt 141.610:-

1988
* Postanvisning med 55 öre GV i medaljong
från Värnamo 23.7 1918,

* Rekbrev från Åmål 19.5 1910 med otandat
4-strip av 10 öre Oscar,
* Assbrev från Södertälje 21.6 1921 till Fär-
öarna, med 3×20 öre Gustav Vasa + 3 öre Lejon,
* Brev från Göteborg 17.12 1874 till Spanien
med 42 öres porto,
* Rekbrev från Stockholm 1.6 1886 till Berlin
med 38-öres portot,
* Assbrev av 2:a viktklassen 22.7 1872 från
Mora till Västerås,
* Brev från Nya Kopparberget 1.6 1857 med
4 skilling b:co,
* Brev med lösenstämpel 112 från Frankrike
1870,
* Rekbrev från Nya Kopparberget 5.1 1856,
ändrat till 1857, med 2×8 skilling b:co,
* Inramad litografi av posthuset i Stockholm
1840 av Ferdinand Tollin.
Sammanlagt 133.770:-

1991
* Brevomslag med B-stämpel från Stockholm
1697 till Örebro,
* Brevomslag från 1773 med en radstämpel
Stockholm typ 7, till Tyskland,

* Brev från Paris 22.5 1855 till Eksjö med
lösenstämpel Rdr 24 sk,
* Brev från Sardinien i juni 1856 till Göte-
borg med lösenstpl 1 Rdr 10 sk,
* Postförskottsreversal från Eslöf 18.9 1871
med 5 öre Vapen och 20 öre Lejon,
* Medel för inköp av IR-utrustning för fila-
telistiska objekt.
Sammanlagt 200.021:-

1989
* Ofrankerat brev med lösenstämpel 25 öre,
sänt från Laurvig 16.8 1872 till Luleå,
* 15-öres brevkort stämplat Stockholm 5.4
1893 till Brasilien,
* 13 svenska, 26 danska, 4 finska och 12
norska aerogram, kompletterande Ulla Lind-
bergs donation av hennes prisbelönta utställ-
ningssamling Nordiska aerogram.
Sammanlagt 37.770:-

1990
* Tidningskorsband från Lidköping 21.1
1877 med 4 öre Ringtyp tandning 14,
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* Lokalbrev från 1867 med Jemtlands Kom-
munikations Bolags fraktmärke 1867, avsett
för lokalpost på Storsjön,
* Ofrankerat brev från Kristianstad 21.7
1872, lösenbelagt och eftersänt till Malmö
med 30 öre  Vapen och 12 öre Ringtyp tand-
ning 14 som lösen, stämplat 10.8 1872,
* En stämpelstamp, åtta uniformsknappar
och ett mössmärke från Stadsposten i Stock-
holm.
Sammanlagt  340.691:-

1995
* Gerhard Martins samling konstfrimärken,
* Det tidigast kända postförskottsbrevet med
12 öre Vapen, stämplat Stockholm 6.11 1866,

* Kuvert med 12 öre Vapen med extra utför-
lig adress från Stockholm 4.7 1862 till Da-
larö,
* Brev med 30+3 öre Ringtyp tandning 14,
stämplat Pkxp Ned 13.11 1874 till Schweiz
via Tyskland,
* Brev med 6 öre Ringtyp tandning 14 i a-
nyans från Stjernvik 19.7 1872.
Sammanlagt 64.936:-

1992
* Renovering av postdiligens från 1850-talet,
* Renovering av släde och kalesch,
* Par av ostämplade 20 öre Ringtyp tandning
14, i a-nyans,
* Ostämplat 20 på 20 Ringtyp tandning 14
i c-nyans.
Sammanlagt 102.000:-

1993
* Ett ostämplat 3 sk b:co i c-nyans.
Pris: 59.900:-

1994
* Publikationen �Symboler för Posten�,
* 24 öre Ringtyp tandning 14 ostämplat,
* 4 öre Ringtyp tandning 13 ostämplat, * Brev med 20 öres porto från Råda 24.10

1865, till Norge,
* Fyra förfalskade brev med vapenfrimärken,
* Ryska frimärken för komplettering av sam-
lingarna,
* Färgkopiering av utställningssamling
�Östersjön�,
* Skyddspåsar av tyg för uniformer,
* Tryckning av �Svensk postcensur under
andra världskriget�,
* Datautrustning med pedagogiskt program.
Sammanlagt 237.252:-

1996
* Bidrag till tryckning av �Järnvägspost � en
kamp mot tiden�,
* Tryckning av �Svensk postcensur under
andra världskriget� (2:a tryckningen),
* Bidrag till kostnad för rengöring och kon-
servering av frimärksförlagor,
* Bidrag till avslutning av projektet �Post-
vägar under 1750-talet�,

* Brev med innehåll med 4 sk b:co från 1857
med kryssmakulerat frimärke,
* Brev med innehåll med omakulerat 4 sk
b:co från 1857,
* Brev med 3×50 + 24 öre Vapen från Stock-
holm 1865 till Italien,
* Brev från Uddevalla 30.1 1866 till Köpen-
hamn med 5+12 öre Vapen,
* Framsida av lösenbelagt brev, stämplat
Tjellmo 1869, med notering �Med felande
märke för en ps = 12 öre�,



24 POSTRYTTAREN 2013

* Bidrag till tryckning av �Storsamlaren Hans
Lagerlöf�av Erik Hamberg ,
* Skyddsöverdrag för fordon i magasin,
* Ett så kallat Hedmanbrev från Uggelbo
23.10 1869 till USA med 2×30 + 12 öre Vapen,
* 100.000 kr som överlämnades på 90-års-
dagen av Postmuseums tillkomst.
Sammanlagt 291.310:-

1997
* Skräddarsydda överdrag till fordon,
* Bidrag till tryckning av �Paket i långa banor�,
* Rengöring och konservering av frimärks-
förlagor,
* Kostnadsersättning för projekt om postalt
tryck,
* Dataprogram och utbildning för hantering
av medlemsregistret,
* Brev med öppen rekomendation från Växjö
22.7 1871 till Åreberg med 3×3 öre Liggande
lejon, 5+10×50 öre Vapen,
* Rekbrev från Särna 5.7 1886 till USA med
2×4 + 30 öre Ringtyp, tandning 13,
* Tjänstebrev från Söderhamn 23.2 1876 till
Finland med 20 öre Stora tjänste tandning 14,
* Brevstycke med 4 sk b:co med bortklippta
tänder, stämplat Stockholm 6.11 1855,
* Ofrankerat vykort till besättningsman på
tyska krigsfartyget Albatross från Visby 14.3
1917,
* Vykort från Lidingö 15.6 1920 till Sydgeor-
gien med 10+15 öre G V i medaljong.
Sammanlagt 181.314:-

1998
* Bidrag till tryckning av �Postvägar i 1750-
talets Sverige�,
* Inköp av skrivare för adressetiketter,
* Renovering av Volvo Duett,
* Brev till Hans Wachtmeister i Karlskrona
1686 med F-stämpel, typ I,
* Brev från Danmark 6.5 1849, stämplat
�Obetalt fr. Dannemark� med lösennotering
�18 sk�,
* Kuvert stämplat �med ångbåt 29.6 1852
Lösen 4 sk�,
* Rekbrev med 24 öre Vapen + 3 och 20 öre
Lejon, stämplat Eksjö 30.8 1866,

* Rek. tjänstebrev från Enköping 23.6 1883
med 12 och 30 öre Stora tjänste tandning 13,
* Rek. expressbrev från Stockholm 1921 till
Finland,
* Rek. postförskottsbrev från Stockholm till
Norge 1929,

* Brev med 2×9 + 3×30 öre Vapen från
Skene 18.2 1862 till England,
* Brevkort med 5 öre Oscar från Fjällnäs
20.12 1900 via Röros i Norge till Filipstad,
* Lokal inkasseringspostanvisning från
Malmö 28.2 1921,
* Söndagsbrev med S-etikett från Kävlinge
23.9 1951 till Malmö,
* Vågrätt 3-strip av 24 öre Stora tjänste tand-
ning 14 från Sörby 25.9 1874,
* Expressbefordrat militärbrev tilläggsfrank.
med 2×15 öre G V i medaljong, Lekeryd 22.8
1944,
* Begäran om adressförändring (Bl. 131) från
Malmö 8.2 1945, postbehandlad i Ängelholm.
Sammanlagt 188.436:-

1999
* Två modeller av Centralposthuset, såväl in-
teriör som exteriör,
* Modell av posthuset på Yxlan utanför
Norrtälje,
* Multimediaprogrammet �Den frågvise
postiljonen�.
Sammanlagt 312.200:-

2000
* Tryckning av katalog över den permanenta
utställningen �Märkvärdigt�,
* Tryckning av utställningskatalogen till �Bre-
ven från Titanic�,
* Skyddsomslag till Lennart Ivarssons bok
�Svenska portotaxor före 1855�,
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* Konservering av en uppstoppad ren,
* Klockarpostväska från 1864 med anteck-
ningsbok,
* Protokollbok från de första plenarsamman-
trädena i Allmänna Postföreningen 1874.
Sammanlagt 226.036:-

2001
* Tryckning av ny upplaga av katalog till
�Märkvärdigt�,
* Bidrag till inskanning av bilder till en brev-
databas,
* Bidrag för framtagning av källmaterial om
postvägarna i Norden under 1600-talet,

* Ytterligare bidrag till �1600-talets postvägar
i Norden�,
* Inrikes rekbrev med 63-dubbelt porto från
Linköping 29.4 1863,
* Lokalbrev från Stockholm 1869 med note-
ring �Resande� (=eftersändning),
* Listpostanvisning med tjänstefrimärke till
USA 1913,
* Adresskort till paket från Göteborg 1944
med många etiketter,
* Lokalt expressbrev från Stockholm 1946,
* Anteckningsbok till lösväska från 1955,
* Blomsterpostförsändelse från 1986.
Sammanlagt 218.135:-

2003
* Bidrag till tryckningen av katalogen till �En
riktig post?�,
* Bidrag till inskanning av foton av Sveriges
postkontor 1986,
* Ytterligare bidrag till �1600-talets postvägar
i Norden�,
* Lösväska i skinn från Blekinge från 1800-
talets mitt,
* Engelskt inrikes brev med 1 penny black
från 17.5 1840,
* Inlämningskvitto för paket till Dresden
1868,
* Ofrankerat adresskort från Tyskland med
svensk lösen 1874,
* Rekommenderat trycksak med 5-dubbelt
porto från Stockholm 28.9 1877 till England,
* Inlämningskvitto för paket (blankett 136)
till Dresden 1877,
* Ofrankerat adresskort till utrikes paket från
Stockholm 1890,
* Mottagningsbevis till inrikes paket från
1892,

* Aktiebrev för AB Fallskärm med bland
annat Harry Wennbergs underskrift,
* Internationell listpostanvisning från Canada
stämplad Malmö 13.7 1908,
* Norska och finska frimärken som ersatt
skadade i museets samlingar.
Sammanlagt 199.940:-

2002
* Bidrag till tryckning av katalogen �Brev från
drottning Kristina�,
* Bidrag till visning av Kristinautställningen
på internet,

* Förstadagsstämplade 5 öre Oscar och 5 kr
Posthuset,
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* Två förslag av Einar Forseth till frimärken
från 1920-talet,
* Förslag av David Tägtström till frimärke
från 1960-talet,
* Ett parti moderna försändelser från 1900-
talets senare hälft.
Sammanlagt 186.000:-

2004
* Bidrag till utställningskatalog till �Postvägen
över land och hav�,
* Bidrag till forskningen om �Längs Nordens
äldsta postvägar�,
* Bidrag till inbindning av tidskrifter i biblio-
teket,
* Bidrag till arbetet med utställningen
�Svenska frimärket 150 år�,
* B-stämpel på brev till Rotterdam 1694,
* Brev med rakstämpel Östhammar från
1820-talet,
* Kolerabrev från Ryssland till Sverige från
1830-talet,
* Brevklubba av trä från 1852,
* 6 sk b:co, ostämplad i praktkvalitet,
* Skinnpåse för värdeförsändelser från 1878,
* Brevkort till Tyskland, skickat av en fri-
märkshandlare 1879,
* Turstämpel på Oscarsfrimärke från Konst-
och Industriutställningen 1897,
* Förstadagsstämplat 8 öre Oscar på brevkort,
* Belgisk rullstämpel från Antwerpen 1910
på 10 öre Oscar,
* Frimärke med stort dragspel, obegagnat 5
öre G V i medaljong,
* Etsning med självporträtt av Anders Zorn
(förlaga till frimärket som utkom 1960),
* Parti moderna adresskort från 1900-talets
senare del.
Sammanlagt 272.362:-

2005
* Bidrag till produktion av utställningen
�Svenska frimärket 150 år�,
* Bidrag till produktion av bildspelet �Stock-
holmsvykort�,

* Förstadagsstämplat 12 öre Vapen,
* Postväska i läder från Eds Kapell 1865,
* Parti brev med intressanta påteckningar
från 1860-talet,
* Parti moderna brev från 1900-talets senare
hälft.
Sammanlagt 202.875:-

2006
* Modell av postfordon från 1960-talet,
* Docka föreställande en kvinnlig brevbärare
med cykel,
* Modell av pakettransport från Insjön till
Stockholm,
* Tre gravyrböcker, förda av bl.a. Sven Ewert,
* 8 sk b:co i position 4 i arket, stämplat Ud-
devalla 12.2 1858,
* Brev i frimärksstorlek med 12 öre Ringtyp,
skickat från Östhammar? 21.9 1880,
* 20-block av otandat normalprov av 5 öre
G V i medaljong,
* Moderna brev med komplett uppsättning
av 2004 - 2005 förfalskade frimärken.
Sammanlagt 244.000:-

2007
* Två klimat- och säkerhetsmontrar,
* 1 kr Oscar II, postfriskt i a-nyans,
* Del av tryckplåt till prov av Oscar II, typ K1,
* Parti brev från 1800-talets mitt med intres-
santa noteringar och innehåll.
Sammanlagt 266.500:-

2008
*  Sällskapsspel om post och resor från 1854,
* Bidrag till bokprojektet �Stockholms-
vykort�,
* Sorgebrev till Finland 1871 med hand-
skriftsnoteringar,
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* Brev med förstadagsstämplat 10 öre Oscar
boktryck, stämplat Stockholm 1.1 1885,
* Dubbelanvänt kuvert med Oscar II-fri-
märken,
* Ett antal ostämplade Stora tjänstefrimärken,
* Mottagningsbevis med 10 öre Stora tjänste,
* Ett parti tidiga svenska förstadagsbrev.
Sammanlagt 160.688:-

2009
* Ytterligare bidrag till bokprojektet �Stock-
holmsvykort�,
* Ett parti tidiga förstadagsbrev,
*  Frimärksalbum med alla ostämplade svenska
frimärken fram till 1925,
* Ringtyp, 4 öre t 14 i b-nyans, obegagnat,

* Ringtyp, 6 öre t 14, stämplat första dagen,
* Ringtyp, 6-block av 10 på 24 öre i c-nyans,
* Ostämplade tjänstefrimärken i stort format,
* Assurerade brev med tjänstefrimärken i
stort format.
Sammanlagt 159.000:-
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2010
* Desinficerat brev, stämplat Grisslehamn
12.12 1831,
* Ej godkänt fribrev, sänt från Sala 23.7 1839
till Stockholm,
* Leveransreversal från Bagges tryckeri 1892,
* Inrikes brev med 10 på 24 öre Stora tjänste,
från Ystad 3.2 1890,
* Otandad dubbelt helark av 5 öre G V i medal-
jong.
Sammanlagt 50.729:-

2011
* Jorden runt-brevkort från Lund 31.10 1888,
tillbaka 4.2 1889,
* Fem gravyrplattor av stål av Facit nrs. 266,
399, 692 + två outgivna frimärken,
* 4 sk b:co ljusblå ostämplat, nyans h1,
* 3 öre Liggande lejon, typ II postfriskt,
* 24 öre Ringtyp, t 14 i d-nyans, stämplat Sala
15.7 1873.
Sammanlagt 45.152:-

2012
Fyra lyxstämplade 1800-talsfrimärken:

* Ringtyp, 50 öre i c-nyans, Ödeshög 30.1
1874,
* Ringtyp, 1 kr i c-nyans, stämplat Grenna
22.8 1896,
* Två brev till Raoul Wallenberg från 1942,
* Jorden-runt-brev från Stugsund 28.2 1890,
tillbaka 5.6 samma år,
* Digitalisering av kopior av postcirkulär fram
till 1892.
Sammanlagt 64.951:-

2013
* 3 skilling banco blågrön med variant
�TOE�
Pris: 33.800:-

* 24 öre Vapen i f2-nyans, Markaryd 10.10
1866,
* 17 öre Liggande lejon, i b1-nyans, Warberg
3.5 1866,


