Postmuseum
https://turistmal.se/turistmal-1355.html

Information
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Kategorier: Museer
Position: 59.3241,18.068
Kontaktuppgifter
Tel: 010-436 44 39
E-post: postmuseum@posten.se
Hemsida: www.postmuseum.se
Beskrivning
Postmuseum, en resa i tiden
På 1600-talet var det en strapatsrik resa på minst sju dagar för att
skicka ett brev från Stockholm till Göteborg. Idag är vi ständigt
uppkopplade med hela världen. Grundbehovet är dock detsamma
som förr, att kommunicera.
Välkommen till Postmuseum!
Din Post –om Posten nu och då
Lär dig det mesta om hur Posten har utvecklats från 1600-talet
fram till idag.
Prova uniformer och fotografera dig, spela snabba paket eller
provsitt en elbil.
HEJ! -lekfullt om kommunikation och det skrivna ordet.
Lyssna på barn som intervjuar forskare om kommunikation eller
när de själva berättar om sina brevvänner. Skriv på skrivmaskin
eller träna din handstil på griffeltavlor, skriv spegelvänt och gör
hemliga chiffer eller vik kuvert och gör egna vykort.
Lilla Posten – för våra yngsta besökare
Hjälp till i vårt postkontor, sortera och dela ut post till alla som bor
i de vindlande gränderna i Lilla Postens källare. Det är fullt med
paket på lastbryggan som ska lastas in i postbilen och köras iväg
till rätt adress.
Lilla Posten har öppet helger 11-16 och extra på skollov.
Skattkammaren –med fokus på frimärken
Följ det svenska frimärkets utveckling från 1855 fram till idag.Se
flera rariteter som vackra frankerade brev med våra första
skillingbancofrimärken samt ett unikt kvartsark med 4 Skilling
Banco.
Restaurang Treskillingen
Lunchbuffé tisdag-söndag från kl 11.
Museishop
Sveriges största utbud av aktuella svenska frimärken. Och det
mesta för det skrivna meddelandet.
Priser
Vuxna: 80 kr
Pensionärer: 40 kr
Barn och ungdom t o m med 18 år: gratis
Öppettider

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Tisdagar-söndagar 11-16.
Sept-apr öppet även onsdagar till 19.
Vägbeskrivning
Lilla Nygatan 6 i Gamla stan. T-banestation Gamla stan samt
buss 3 och 53.
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