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Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 7
mars 2017 på Postmuseum.

Avgående ordföranden Gustaf Ankar-
crona öppnade mötet och hälsade alla väl-
komna. Gustaf berättade om sina 20 år i
rollen som ordförande, varav sex år för
Postmusei Vänner. Vidare berättade Gustaf
om Postmusei Vänners 90-årsfirande 2016.
Gustaf berättade också om den planerade
resan till Finland och Finlandia 2017.

Till ordförande för årsmötet valdes Leif
Ledmyr. Till ny ordförande för kommande
verksamhetsåret valdes Gunnar Lithén av
årsmötet. I övrigt har styrelsen sedan årsmötet
bestått av följande ledamöter:

Valda på två år till årsmötet 2018:
Christer Lindblad, Lars Liwendahl, Lennart
Lundh och Karin Nygren.

Valda på två år till årsmötet 2019:
Arne Forssén, Cajsa Ojakangas, Göran Heijtz,
Anders Pleijel och Leif Ruud.

Fyllnadsval på ett år till årsmötet 2018:
Tomas Karlsson (efter Thorsten Sandberg).

Till revisorer utsåg årsmötet Jan-Ove Brandt
och Jan Billgren, med Sören Andersson som
revisorssuppleant på ett år vardera.

Till valberedning utsåg årsmötet Erik
Hamberg (sammankallande), Ulla Lundqvist,
Kent Karlsson och Karin Svahn (suppleant).

Vid årsmötet uppmärksammade Gustaf
Ankarcrona Leif Ledmyr för mångårigt ar-
bete som årsmötesordförande och över-

lämnade en gåva. Vice ordförande Lars
Liwendahl avtackade Gustaf Ankarcrona för
hans insatser under åren som ordförande.
Lars överlämnade gåvor i form av böcker.
Därefter avtackade postmuseicheferna Lotte
Edsbrand och Malin Valentin Gustaf och
överlämnade blommor. Gustaf tackade för
alla gåvor och såg fram mot Postmusei Vän-
ners 100-årsjubileum.

Styrelsen

Styrelsen har från årsmötet bestått av:

Ordförande: Gunnar Lithén
Vice ordförande: Lars Liwendahl
Kassaförvaltare : Lennart Lundh
Sekreterare: Leif Ruud
Klubbmästare: Karin Nygren

Cajsa Ojakangas
Ledamöter: Arne Forssén

Christer Lindblad
Göran Heijtz
Anders Pleijel
Tomas Karlsson

Styrelsen har under året haft fem protokoll-
förda sammanträden. Postmuseicheferna
Lotte Edsbrand och Malin Valentin, samt
Thorsten Sandberg, redaktör för Postryttaren,
har haft närvaro-, förslags- samt yttrande-
rätt vid sammanträdena.

I arbetsutskottet har ingått Gunnar Lithén,
Arne Forssén, Lennart Lundh och Tomas
Karlsson. Arbetsutskottet har träffats vid fyra
tillfällen, oftast före ordinarie styrelsemöte.

Föreningen Postmusei
Vänner 2017

a v  Gunnar Lithén
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Arbetsutskottet har också träffat post-
museicheferna vid två tillfällen.

Medarbetare i redaktionskommittén för
årsboken Postryttaren har varit Thorsten
Sandberg (redaktör), Anders Pleijel (layout),
Erik Hamberg, Göran Heijtz, Bo Anders-
son och Gunnar Lithén.

Föreningen är medlem i Förbundet Sve-
riges vänföreningar för Konst och Kultur.
Gunnar Lithén är föreningens representant,
med Lennart Lundh som ersättare.

Medlemsaktiviteter och information

Skriftlig information om verksamheten har
lämnats tre gånger under året till medlem-
marna tillsammans med �Nytt från Postmu-
seum� som gavs ut den 1 januari, den 1 maj
och den 1 september.

Postryttaren 2017 presenterades den 10
maj på Postmuseum av redaktören Erik
Hamberg. Av årets sju författare med lika
många artiklar, var fyra debuterande skriben-
ter. Ett 30-tal deltagare fick var sitt exemplar
av årsboken som gåva.

Postryttaren 2017 distribuerades till med-
lemmarna den 8 maj.

I början på året köptes ett antal objekt från Phileas januariauktion. En
slaglåspistol från 1852, Stockholms stads första brevlådemodell från
1854, sabel för ridande postiljon och ett posthorn som designats av
Olle Hjortzberg. Dessa överlämnades till Postmuseum som gåva från

PMV.  Foto:  Postmuseum.

Medaljör, hedersordförande och
hedersmedlemmar

Silvermedaljör: Karin Svahn
Hedersordförande: Jan Billgren
Hedersmedlemmar: Ulla Wengraf

Bertil I. Larsson
Ingmar Spykman

Den uppskjutna resan från föregående år
till Tammerfors i Finland och det från Hel-
singfors flyttade postmuseet samt den nya
museiparken ägde rum dagarna 24 - 28 maj
i samband med Finlandia 2017 och firandet
av Finlands självständighet 100 år. Mer om
detta i Gustaf Ankarcronas redogörelse från
resan på annan plats i årsboken.

I slutet av september inköpte Postmusei
Vänner boken �Sweden, as forwarding,
address or transit destination of mail�. Bo-
ken är tryck i 100 exemplar och utgavs i sam-
band med Gustaf Douglas presentation och
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visning på Collectors Club i New York den
13 september, vilket är ett utdrag ur hans
samling �The Golden Collection of Swe-
dish Philately�. Boken överlämnades till Post-
museums bibliotek.

Styrelseledamoten Christer Lindblad av-
led den 24 oktober 2017 efter en längre tids
sjukdom. Christer var genom sina erfaren-
heter som tidigare anställd vid Postmuseum
en värdefull medarbetare i styrelsen. Styrel-
sen kommer att sakna honom och hans goda
humör och humoristiska sinnelag.

Måndagen den 27 november invigde
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Post-
museums nya utställning �Transit�. Postmusei
Vänner var också inbjudna till vernissagen.

Under året har medlemmar från Post-
musei Vänner varit närvarande på Post-
musem vid de flesta utgivningarna av nya fri-
märken och gjort reklam för vänföreningen.
Martin Forster, filatelist boende i Tyskland,
har via Postmusei Vänner donerat tre stycken
posthistoriska dokument som Postmuseum
tackat ja till och nu införlivat i sina samlingar.

Ekonomi och medlemsantal

Årets resultat blev ett underskott på -23.067
kronor (-15.400 kronor). Föreningens likvida
medel uppgick vid årets slut till 658.219 kro-
nor (725.994 kronor). Behållningen i postdi-
rektör Lannges fond var 2.526 kronor (2.526
kronor). Behållningen i Svenska bytarföre-
ningens gåva till Rolf-Bertil Eklunds minne
uppgick till 129.086 kronor (159.216 kro-
nor). Avsättning för inköp till Postmuseums
bibliotek utgör 69 kronor (15.400 kronor).
Antal medlemmar den 31 december 2017
var 1.125 (1.220).

Formgivaren och gravören Lars
Sjööblom gästade Postmusei Vänner

Onsdagen den 4 oktober fick Postmusei
Vänner det stora nöjet att besökas av form-
givaren och gravören Lars Sjööblom. Plat-
sen var Postmuseum. Lars berättade om
gravöryrket i stort och visade olika bilder på
både förlagor till frimärken och sådana som
aldrig blev ett slutgiltigt frimärke.

Lars Sjööblom (f 1956) har examen från Konst-
högskolans unika kurs i gravering av värdetryck,
och verkade åren 1983 till 2016 som frimärks-

gravör vid Posten/PostNord. Foto: Självporträtt.

Det var ett 30-tal intresserade medlem-
mar som kom till denna lite annorlunda vis-
ning. Vi satte ihop ett antal bord och place-

Lars Sjööblom berättade om arbetet med
frimärket som gavs ut 2015 till 100-årsminnet av
Ingrid Bergmans födelse. Foto: Lennart Lundh.
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Ingrid Bergman - frimärket erövrade en andraplats
i en tävling om världens vackraste frimärke 2015.

Foto: Laszlo Willinger.

Skådespelaren Erik �Bullen� Berglund. Gravyren
utfördes på 1980-talet på uppdrag av

Rikskuponger. Foto: PAN.

Med bidraget �Älskade aktörer� kom Lars
Sjööblom, Hans Cogne och Clara Terne på andra

plats i Riksbankens tävling om motiven på Sveriges
nya sedlar. Här ses Lars Sjööbloms skiss av

Astrid Lindgren. Foto: Jacob Forsell.

Nobelpristagaren Tomas Tranströmer.
Porträttgravyr till frimärke som gavs ut 2013.

Foto: Ulla Montan.

rade stolarna i en hästskoformation. På så
sätt kom alla närmare objekten som också
skickades runt. Deltagarna hade en trevlig

dialog med Lars Sjööblom och fick en ut-
förlig information om gravyrer som få hade
en aning om att han är upphovsman till.

Ett urval gravyrer ur Lars Sjööbloms rika produktion


