
SVEN ÄKERSTEDT IN MEMORIAM

En av våra kunnigaste filatelister, redaktör Sven k erstedt, avled den
9 maj 1977 i en ålder av 72 år .

Un der ären 1959 1976 var Sven Äkerstedt knuten till Postmuseets
filateliavdelning som konsult och forskare.

H ans filatelistiska forskningsverksamhet päbörjades redan i slutet av
1920-talet dä han medarbetade i den i Karlstad utgivn a tidskrift en »Kos-
mofilate listen», där han bl a redigerade avdelningen för svenska helsaker.

Är 1944 publicerade han en skrift om de svenska militärbreven med
svarsmärken. Päföljande år utgav han ett arbete om 1 000 döda stämplar
frän 1636- 1945, en skrift som är aktuell i dessa dagar med det ökade in-
tresset för svenska poststämp lar .

Sven Akerstedt var huvudredaktör för verket Frimarkets bok, som
utkom år 1957. H an var också författare till huvuddelen av de många
artik lar i skilda filatelistiska ämnen som återfinns i denna bok . H ans för-
fatt arskap i boken är belägg för det allomfattande kunnande inom fila-
telien som utmärkte honom. Äkerstedts filatelistisk a och publicistiska kun-
skaper kom väl till pass under den tid, 1950- 1966, dä han var redaktör
för Sveriges Filatelist-Förbunds tidskrift, Svensk Filatelistisk Tidskrift .
Under Sven Åkerstedts redaktörstid utvecklades tidskriften till N ordens
största fackorgan på det ta område, och en mångfald artiklar av Sven Åker-
stedts hand berikade den filatelistiska lit teraturen.

12 1



A ven inom utställningsverksamheten togs hans krafter i anspråk. Så-
lunda var han kommissarie och organisatör för utställningen »Fritid
Frimärkstid » år 1949 i Kungshallen i Stockholm, för »Med fr imärken jor-
den runt» är 1951, likaledes i Kungshallen och för utstäl lningen 1952
P oststämp eln genom fyra sekler» i Postmuseum.

En stor insats gjorde Sven Äkerstedt som huvudredaktör för den av
Sveriges Filatelist-Förbund utgivna handboken »Sveriges frankotecken
1855- 1963». I denna handbok stod han som författare till följande
avsnitt :

Tr yckfär ger och nyanser

Papper, gummering och perforering

Provtry ck, nytryck och eftert ryck

Frimärksleveran törerna

Skillingbancofri mi rken 1855- 58

Tjänstefr imärken, stort format, 1874 1910

Militärbrev med svarsmärken
H ans insatser i det ta sammanhang har varit av utomordentl igt värde

for svensk filateli.
U nder många år har Sven Akerstedt genom sina cirk ulärartiklar i lands-

ort spressen verkat för ökat f ilatelist iskt intresse och kunnande.
N är han år 1959 anställdes vid Postmuseum fick museet en mångsidig

och kunnig medarbetare. Inom museet bearbetade han bl a den »Lagerlöfska
donationen». Vidare ordnade han och systematiserade museets samlingar av
svenska skilling-bancofrimärken. Museets exponat av svenska fr imärken
blev iordningställt t ill den internat ionella utställningen »Stockholmi a 74
och t illdrog sig då stort intresse hos hitkomna fi latelister fr ån alla världens
länder .

Som Postmu seets konsult lämn ade Sven Akerstedt vidare sakkunniga rad
vid inköp av erforderl iga komplett eringar av filatelistika. Ätsk illiga rari -
teter har tillförts museet genom hans vakn a filatelistiska blick . H ans verk-
samhet inom museet pagick inti ll 1976.

Aven inom Postmusei Vinners ärsskri ft »Postrytt aren» bidrog Sven
Åkerstedt med et t flert al artiklar av stort intresse. I samtl iga årgångar
fr o m 1960 t o m 1969 finns artiklar av hans hand. Bland de ämnen som
behandlats är 1870 års frimärken av lejontyp, provtryck fr än 1910-talet
och bakgrunden t ill införandet av helsaker i Sverige. Så sent som 1975 finns
i Postrytt aren en av Äkerstedt skriven art ikel om »Experiment med skugg-
ningar» , där nya rön om de s k medaljongmärkena redovisas.

För Postmuseum liksom för all svensk f ilateli har Sven Åkerstedts verk-
samh et vari t av utomo rdentligt värde.
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