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Att samla frimärken är kanske Sveriges vanligaste inomhushobby . De
flesta samlar i utgivningsordning märken frå n ett land , s k landsamlande .
Man skaffar så många märken som möj ligt utan att titt a närmare på vad de
förestä ller . Dessa samlare bortser från att frimärket har ett budskap . Ett
filate listiskt obj ekt är inte bara nummer i en kata log med en viss prisnote-
ring. Bland samlare ökar nu antalet s k motivsamlare . Dessa bygger sina
samlingar efter frimärkenas bilder och samlar märke n från hela världe n
med ett och samma slags motiv . Objekturvalet baseras på något ämne som
intresserar. Är du intresserad av fåglar , båtar e ller skönhetsdrott ningar?
Vilket intresse du än har hitt ar du det i filate lins värld . En motivsamlare
nöjer sig inte med att bara »ekorr-samla» utan skaffar sig oc kså information
om märkesmotiven. Just j akten på upplysningar är en stor tj usning.

Bland mycket annat är författaren till dessa rader motivsamlarentusiast.
När j ag ska väd ra min motivsamlarhjärna i Postmusei vä nners å rsbok har
j ag valt ämne som anknyter till Postmuseum. Inledningsvis inbj uder j ag till
Motivvandring på Postmuseum för a tt avrunda med några ord om motiv-
omrädet Postbef or dran .

Motivvandrin g paPost museum
På museet finns förlagor till en del märke n. I en de l fall tar j ag mig

friheten att hä nvisa till obj ekt som inte direkt utgjort förlaga till frimärke
men dock på något sätt anknyter till en utgåva . Genom att lå ta motiven
»berät ta» fär vi veta en del trevliga saker. Under vår museivandring kom-
mer j ag att ge e xe mpel på att i en motivsamling ingår icke blott frimärken
utan även andra s k fila te listiska dokument.

Postmuseum pahelsaker
I Gamla Stan ligger Postmuseum och ruvar på sina minnen . Hur musei-

byggnaden tar sig ut från Lilla Nygata n ser vi genom att studera tre
helsaker. Men först några ord om hur helsakerna utnyttjas i en motivsa m-
ling.

Det internationella motivreglementet säger att en motivsamling skall
omfatta »olika filate listiska dokument» och definierar dett a begrepp som
»fr imärken, stä mplar , helsaker e tc». Om vi ska definiera en helsak kan vi
säga att det är e tt posta lt dokument med påtryckt värdetecke n (t ex aero-
gram, postbrev, postkort) . Likaväl som man använde r frimärksbilder för
att illustrera sitt motiv kan man utnyttja he lsakens pätryckta värdetecken .
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Postmuseibyggnaden som illustration på brevkort utgivet / 956.
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Postmuseibyggnaden f örevigad på postkort 1969.
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Det bör observeras att man skall inte klippa ut värdetecknet. Även om
värdetecknet är motivmässigt ointressant kan helsakerna ändå vara an-
vändbara genom de sidobilder som ofta förekommer.

Postmuseum firade 1956 sit t 50-ärsj ubil eum. Som en hyllning utgavs ett
brevkort (enligt nuvarande terminologi postkort) som på adressidans
vänsterdel försågs med ju st en sådan sidobild som gör kortet användbart i
en motivsamling . Konstnär Bert il Kumlien tecknade i tusch och lavering
exteriör av museibyggnaden sedd från Lilla N ygatan. För att ge liv i bilden
inplacerade konstnären en hästdragen post vagn från 1800-tale ts mitt . Eki -
paget körs av en glatt hornblåsande postilj on . Vid denna tid ( 1800-talet s
mitt) inrymde nuvarande museibyggnaden Stockholms enda postkonto r.
Detta kort har tryckts i 10.000 ex varav 500 är försedda med tilltryck , »T ill
Gäster vid Postmuseets femtioårsj ubileum». Efter hand som portot steg
försågs kortet vid tre t illfällen ( 1963, 1964 och 1966) med på tryck respe ktive
tilltry ck av kompletterande värdetecken.

År 1969 tyckte man det var dags för ett nytt kort -- nu benä mnt post-
kort - med Postmuseum som illustration på adressidan. Utgivningen an-
sluter till I00-ärsminne t av det första post kortet som utgavs i Österrike . Det
första svenska post kortet kom litet senare , den I j anuari I 872 . Att utgiv-
ningen anknyter till postkortets I 00-årsj ubileum framgår endast av texten i
den specie lla s k förstadags stämpeln .

PO ST KO R T
CA RT E PO STA LE

S T O C K H O L M

POST
MUSEUM

Postm useibyggnaden @terga vs 1973 any o p d ett p os tkort . N otera ä ve n vä rdetecknet som
behandlas under rubriken Ti d ig fl ygp ost ».
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Postmuseums portal i ett par stämplar.
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Hästdiligens på f rimärke utgivet / 936 .

Postmuseirnotivet har utförts av Martin Gavler. T ill skillnad från Kum-
lien har han valt a tt avbilda byggnade n rakt framifrån . År 1972 försågs en
del av upplagan med ett t illtryckt värdetecken . Anledningen var givetvis
portohöj ning.

Redan 1973 var tiden mogen för ett tredj e kort illustrerat med Postmuse-
um. Denna gång går bilden t illbaka på en teckning utförd av frimärksgravö-
ren Zlatko Ja kus .
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Motivstämp lar
Vid utställningar , j ubileer etc förekommer att tillfälliga poststämplar

används , ofta med mycket trevliga motiv . I en motivsamling plockar man
med kort eller kuvert avstämplade med den eftertraktade motivstämpeln .

När vi stiger in genom Postmuseums pompösa och vackra portal i dorisk
stil kan vi erinra oss att detta motiv finns i några svenska stämplar . De
finaste exemplen är de stämplar som 1973 och 1976 användes vid utställ-
ningarna »Fi lex 73» respektive »Fi lex 76».

Tidig flygpost
» Sedan lä t han en duva flyga ut .
och duvan kom till honom mot
aftonen och se , då hade hon ett
friskt olivlöv i sin näbb» (I Mos. 8)

Duvan som kom till N oa med ett olivlöv kan vi tolka som en tidig form av
tlygpost. Dett a motiv har inspirerat Stig Blomberg till en relief som pryder
postkontoret i Karlskrona . En kopia finns i förhallen t ill Postmuseum. Här

Hästdiligensf rimärket f rån 1936 har utgjort f örlaga till ell p ar stämp lar.
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Postj akten »Hior/en» på fr imärken / 936 och / 966. Märkena skiljs på akterfl aggor och
segelst l tning .
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D irek t avbildni ng a v Postm useum s m odell a v p os tj ak te11 »H iorte11».

»Co11stitut io11e11», S veriges f ö rs ta p os tångare p å f rim ärke / 936 .
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får vi anledning att gå tillbaka till det tidigare nämnda postkortet från 1973.
Värdetecknet återger Blombergs relief.

Blomberg har gjort flera konstverk med motiv från postbefordran:
»Postilj onen» på Farsta torg , »N yheter genom tiderna» vid DN/E xpressen
huset i Stockholm, »Postbonden» utanfö r postkontoret i Kalmar . De tre
nämnda konstverken har alla återgivits i tillfälliga datumstämplar.

Med havremotor genom Sverige
Vi sliter oss från Blombergs re lief och går rakt fram genom glasdörrarna .

Rummet vi hamnat i kantas av bilder och föremål som skildrar postväsen-
dets utveckling från forntid till nutid . För att få en repetition i svensk
posthistoria är det lämpligt att anknyta till den frimärksserie som 1936
utgavs till det Svenska Postverkets 300-ärsj ubileum. Av seriens tolv mär-
ken fördj upar vi oss i tre .

Man behöver bara titt a på 30-öresvalören för att riktigt höra rasslet från
vagnen , klappret från hovarna och flåset från havremotorerna . Som motiv-
samlare vill man gärna ha litet bakgrund till motivet. Frimärkstecknare Olle
Hj ortzberg har utgått från ett foto förestä llande diligens nr 48 som finns att
beskåda i Postmuseum. Museibesökare brukar visa den stort intresse vilket
tyder på att fantasin lätt sätt s i rörelse av den spänning som förknippas med
dilige nsfärder. Hästdiligenserna försvann helt 1888. Men också i våra dagar
finns diligenser: De gula postbussarna i Norrland har fått ärva det gamla
namnet.

Frimärket har utgjort förlaga till två motivstämplar , vid utstä llningen
»Postdiligensen» på Postmuseum 1973 och vid Hultamarken i Växj ö 1974.

Med segel och ånga
Postverket bedrev under många år egen rederirörelse . 20-öres valören

från Postverk et s 300-är s jubi leum visar postj akten »H ior ten» som byggdes i
Karlskrona 1692 och seglade till 1702 på linj en Ystad - Stralsund . Postmu-
seums modell av fartyget har använts när frimärksbilden tillkom. E n första
version som också resulterade i en färdig gravyr fick slopas sedan marin
sakkunskap yttrat sig.

I november 1966 utgavs ett frimärkshäfte med tillägg till förmån för
Riksinsamlingen mot cancer . Märkesmotive n skulle återge nytryck av en
del ä ldre fartygsfrimärken, bl a »Hiorten». Det kom en »katt in blan d
hermelinerna». Av misstag tog man fram den gravyr av »H iorten» som de
marina experterna gett bakläxa trett io år tidigare . Vid j ä mförelse märks
skillnade n på akterflaggor och segelstä llning.

»Hio rten» finns även i en stämpel från en utstäl lning »Skepp under segel»
i Göteborg 1978. Stämpelmotivet återger direkt Postmuseums modell.

Vi låter en sista gång tankarna gå till frimärksserien Postverkets 300-ärs
j ubileum. Nu är det 25-öres valören med »Constitutionen», Sveriges första
postångare som intresserar. Också här har Postmuseums modell använts
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Postkagge if ören på en postbåt .
Finskt stämpe/motiv vid postroddtävlingen 1976 och 1977.

O land I )»  -  postens trotj änare.
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Friedrichshaf en på f rimärke 1972 och i stämpel f em år senare.

vid teckning av frimärket. Fartyget byggdes på flott ans varv i Karlskrona
1823 och trafikerade till 1838 mellan Ystad och Stralsund . Också dett a
märke nytrycktes 1966 i utgåvan »Fartyg på fr imärken». Här klarade man
sig från missöden .

I Postmuseums fartygsavdelning finns en bordsmonter med ett reklam-
tryck från 1847 med information om postångfartyget »Nordstj ernan» som
trafikerade Göteborg - Kiel. När man 197 1 i Göteborg hade en utstä llning
»Angbät spost» togs utstä llningsstämpelns motiv från det nämnda reklam-
trycket.

De tar det med ro
Det kanske intressantaste av de före mål som skildrar post till SJ OSS är

isbäten »Simpan». Bäte n ingår i en permanent avdelning som skildrar den
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gamla postförbindelsen Grisslehamn - Ecke rö . En dekorativ väggbild lyser
upp avdelningen . Som förlaga till bilden har använts en teckning ur Ny
Illustrerad Tidning 1889 som med all önskvärd tydlighet åskådliggör faror-
na vid färd med isbåtarna . I över 200 år ända fram till slutet av 1800-talet
roddes och seglades postbåtarna av bönder . Sedan några år har postrodden
återuppväckts i form av en tävling med liknande båtar. Varj e tävling har
uppmärksammats med intressanta poststämplar - både i Sverige och
Finland . Åtminstone tre stämplar anknyter direkt till Postmuseums sam-
lingar. Den svenska poststämpeln från 1977 visade isbäten »Simpan».

Vid rodden 1975 visade den svenska poststämpeln Gamla Posthuset i
Grisslehamn. Fram till mitten av 1700-talet transport era des posten över
Gamla Grissleha mn som låg mitt på Väddös östsida . Posthuset eldhärj ades .
Då uppfördes e tt nytt ståtligt posthus i nuvarande Grisslehamn (nordöstra
Väddö). Posten har lämnat huset som nu är byggnadsminnesmärke ,
pietetsfullt bevarat av en enskild st ifte lse . I Postmuseum kan man hitta en
välgjord modell av posthuset.

De finska stä mplarna från postrodden 1976 och 1977 visade samma
motiv , en postkagge i fören på en båt. Om en båt skulle förlisa hoppades
man att kaggen skulle flyta iland . I Postmuseum kan den intresserade se
hur en postkagge ser ut.

Trotj änare
Det kan vara lämpligt att avsluta båtavdelningen med en riktig trotj änare ,

»Öland (I)». Ett an inom parentes beror på att den fick en efterfölj are
»Öland (II )» som 1952 avslutade postens egna rederirörelse . Postmuseum
anordnade 1969 en båtpostutstä llning. Utstä llningsstämpeln visade »Oland
() » efter ett foto . I Postmuseum finns en modell av fartyget. Vid Bergsunds
mekaniska verkstad byggdes fartyget I 884 och uppehöll trafik mellan Kal-
mar och Öland ä nda ti ll 193 1. Det smärtar ända ned i hj ärterött erna att
behöva delge att denna trotj änare övertogs av svenska marinen för att
användas som mål vid målskj utning.

Flygpost
Efter post på vägar och över vatt en har turen kommit till flygposten. För

att komma i stä mning gå r vi in i Postmuseums flygpostrum.
År 1972 utgavs ett automathäfte med fyra motiv på temat Postflyg.

Konstnär Eric Linne har utformat två av märke na efter foto av Postmu se-
ums modeller. 25-öres valören visar Friedrichshafen, dubbeldäckat hydro-
plan a v tysk tillverkning . Detta plan flög på vår första reguljära utlandslin-
j e , Malmö - Be rlin, några må nader år 1920. Postmuseums modell sitt er som
en ensam »bu rfägel» i en glasmonter .

Vid Postmuseums flygpostutstä llning 1977 utform ades utstäl lningsstä m-
peln med frimärket Friedrichshafen som förlaga .

I flygpostrummet hänger i taket en modell av flygplanet Junkers F 13.
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Detta plan återgavs på 5-öres märket i häftet Postflyg. Flygplan av denna
typ användes från 1921 på sträckan Stockholm - Reva!. Också i Finland
trafikerades med Junkers F 13.

I oktober 1977 utgavs ett s k Postmusei postkort. Värdetecknet utgörs av
märket Junkers F I 3 ur häftet Postflyg. Valören har ändrats frän 5 öre till I
kr 10 öre .

, ...--.
» e r r ·yr e a-
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'

Junkers F /3 p å f rimärke / 972.

POST
KORT
CARTE POSTALE

J unkers F / 3 som värdetecken p å p ostkort / 977.
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Brevlådor
Brevlådor av äldre typ kan ha sitt intresse . I Postmuseum kan vi hitt a en

brevlåda från en j ärnvägsstation ca 1890. Lädan är svart med ett påmålat
vitt kuvert . Denna låda har utgjort förlaga till värdetecknet på det postkort
som utgavs 1976.

År 1912 föreslogs att brevlådorna skulle  få  den färg som numera kallas
postgul. I Postmuseum , på våningen två trappor , vid postkontoret från
börj an av 1900-talet finns en brevlåda ritad 19 12 av professor Ragnar
Östberg. Här finns också Ragnar Östbergs förslagsritning uppsatt. Denna
brevlådetyp ko m på vissa håll att användas in på 1970-talet. Den här
omtalade brevlådan finns som värdetecken på det postbrev som utgavs i
j uni 1976.

I j uni 1976 utgavs även ett aerogram vars värdetecken återgav en spår-
vagnsbrevlåda . Också den är hämtad från Postmuseum men ingår inte i
museets permanenta utstä llning.

Postiljonsbricka
Föreningen Postmusei vänner firade 1976 sitt 50-års j ubileum med en

utstä llning i samtidigt 70-å riga Postmuseum. Ut ställningsstämpeln visade
Postmusei vänners emblem - en postilj onsbricka från 1870-talet. År 1636
då det svenska postverket inrättades bestämdes att postförare skulle vara

al le postale

SVERI GE 85

Brevläda fran j ärnvägsstation ca 1890. Värdetecken pd postkort 1976.
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Posti/jonsbricka f rån /870-talet i utställningsstämp el

136



försedda med »ett sä rdeles vapen på bröstet». Postvapen eller posti lj ons-
bricka har sedan använts inom Postverket till I 87 1. Motivet i den postil-
j onsbricka som återges i Postmusei vänners emblem går tillbaka på en
kunglig förordning den IO februari 17 18 där det bestämdes » Ryttarposten
hafwer ett särskilt tecken gjord t af en rund mässingsp låt som ofwan wisar
en Kongl. Crona, innuti en Postryttare». I monter med postuniformer
finner vi en postilj onsdräkt frän 1800-tal ets mitt . En postilj onsbricka bärs
på bröstets vänstra sida . Postilj onsbricka med det aktuella utseendet kan vi
även finna i bordsmonter .

Posthorn  -  vanligaste p ostsymbolen
Vid en rundvandring på Postmuseum får vi inte glömma den främsta

postsymbolen posthorn et . I monter finner vi flera exempel på posthorn
s k natur horn utan ventiler. Posthornet går som en röd tråd genom post-
verkets historia . Först hade de praktisk funktion för a tt nu fungera som
postsymbol. Gamla tiders postbud var utrustade med posthorn vilket skulle
användas när han närmade sig ett ombytesställe . Men han fick inte »tuta»
hur som helst. Det fanns noter för att symbolisera olika typer av postslag.

Att på filate listiskt dokument direkt identifiera Postmuseums horn kan
vara knepigt. Jag välj er att hänvisa t ill bruksfrimärke från 1965 med stilise-
rade posthorn. Det första svenska tvåfärgade stå lsticksfrimärket. På dett a
märke finns en kuriositet. Nedtill under märkesbilden är tryckåret utsatt.
En notering som normalt är förbehållet minnes- och j ubileumsfrimärken .

Konst
Den konstintresserade filatelisten har e n del att hämta på Postmuseum.

Både i konst och litteratur är det hästdiligensen som har förknippats med
I 800-ta lets lands vägsresor. På våning en trappa på Post museum brukar i
den permanenta frimärksavdelningen hänga en olj emålning i kolossalfor-
mat. Konstnär E igil Schwab har fångat en framrusande postdiligens. År
197 1 utgiord e denna målning förlaga till ett frimärke graverat av Czeslaw
Stania . Hovgravören brukar nä mna dett a märke när han blir tillfrågad om
några favoritfrimärken.

Posthorn -  Postens vanligaste symbol  - pafrimä rke 1965. Konstnär: Philip vo n Schantz .
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»Postdiligens » av Eigil Schwab p å f rimärke 1971.
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» Trosavy » av Reinhold Lj unggren och » Vy av Stockholm f rån Fåf ängan på Södermalm » av
Johan Fredrik Martin. På f rimärken 1973 resp ektive 1972.
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I den permanenta frimärksavdelningen finns ett rum med iögonen fallan-
de frilagda takbj älkar . På ytt erväggen i detta rum brukar hänga ett par
konstverk som finns på frimärken .

Trosa , »värl dens ände», är sedan länge en st illa idyll befäst i konsten av
målaren Reinhold Ljunggren som i många år var verksam i staden . Här på
Postmuseum hänger en litografi av Lj unggren. Motivet är Trosa klocksta-
pel och förgrunden några träd avbildade på karakteristiskt Lj unggren-ma-
ner . L itografin utgjorde 1973 förlaga till ett frimärke . Konstnären , ur-
sprungligen smålänning , är helt förknippad med Trosa . Miljöombyte är för
de flesta konstnärer ett livsvillkor. Efter mer än tre decennier i Trosa bröt
han 1973 upp och flytt ade ned till landsbygden på gränsen mellan Småland
och Östergötland . Efter fem år kände han på nytt småstadens lockelse .
Småländska Vimmerby med medelt ida anor och bevarade hantverksgårdar
och köpmanshus frän 1700-talet tillt alade konstnären. År 1979 lyckades
Lj unggren förvärva Tenngjutargärden - e n byggnadsklenod som bevarats
i närmare tre sekel. » Trosamålaren» håller a lltså på att förvandlas till
» Vimmerbymälaren». Mitt eget småländska ursprung gör att j ag med spe-
ciellt intresse spanar efter det som anknyter till Småland . Kan j ag kanske
till och med börj a hoppas på ett Lj unggren-frimärke med en Vimmerbyvy
eller något annat t illta lande Smålandsmotiv?

Här hänger även Joha n F redrik Martins » Vy av Stockholm från Fåfängan
på Södermalm». Det vi ser är ett nytryc k av kopparst ic k. Motivet ingick i
frimärkshäftet Gustaviansk Konst från 1972.

Glädj espridande smålänning
Tjänstemän från Postmuseums historiska avdelning ses ofta gå omkring

med ett leende på läpparna . Jag tror att j ag har kommit på anledningen till

- Tä nk ändå alt di kan tele-
grafera utan trå, ja du kan
ge dej på, Johan,' att snart
ken dl skicka brev utan fri-
märke.
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Albert Engstrom- teckning pahäft esoms lag 1969.
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glädjen . När man går runt på våning två trappor passerar man en korridor
där det står »Posthistoria» på ett par dörrar. I korridoren hänger fem
skämtteckningar med brev och post som tema . Två av teckningarna har
Albert Engström som upphovsman. Här finns bl a den teckning där Eng-
ström låter figur en Söderblom sprida sin visdom , » Tänk ändå att di kan
telegrafera utan trå , j a du kan ge dej på Johan , att snart kan di skicka brev
utan frimärke». Denna teckning återgavs på frimärkshäftesomslag t ill 55-
öres märket som 1969 uppmärksammade l 00-å rsminnet av Engströms fö-
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delse . De svenska frimärkshäftesomslagen har numera ofta trevliga motiv .
För att illustrera sitt tema i en motivsamling har man tillåtelse att använda
även häftesomslag.

Världspostf öreningen
Världspostföreningen bildades i Bern 1874. Vid förening ens 25-ä rs j ubi-

leum 1899 invigdes i Bern ett monument utfört av Rene de Saint-Marceaux .
I monumentet ingår föreningens emblem - brevet som förbindelselänk
mellan j ordens folk . Vid Världspostföre ningens 100-ärs j ubi leum 1974 ut-
gav Sverige frimärken. Föreningens emblem återgavs både på häftesomslag
och i den speciella förstadagsstämpeln . Emblemet har även vid andra
t illfällen återgivits i stämplar. När man ser emblemet kan det vara intres-
sant att ta del av hur monumentet ser ut i sin helhet. I generalpostdir ekt ör
A W Roos minnesrum finns monumentet nedbantat till behändigt bords-
format.

Frimärkskung
Kung Gustaf VI Adolf besökte Postmuseum vid 60-årsj ubileet 1966. Den

bok- och grafikintresserade monarken slog sig ned och beundrade ett album
med gravyrprover. När kungen rikt igt försj unkit i albumet passar Postmu-
seums eminente fotograf Yngve Hellström på att föreviga ögonblicket.

Vid kungens 90-års dag I 972 utgavs fem frimärken samlade i ett häfte .
Bland de utvalda fotoförlagorna fanns fotot som Hellström tagit på Post-
museum.

Frimä rken som museiguide
Ett besök på ett museum bör planeras . Man kan inte svälj a allt på en gång

varför det är lämpligt att koncentrera sig på ett urval föremål. På museer
finns förlagor till en hel del frimärken . Förbered museibesök genom att
botanise ra i frimärkskataloger ! Först sitter man hemma i sin kammare och
studerar de filatelistiska obj ekt som kan tänkas anknyta t ill museet. Med
målmedvetna steg kan man sedan uppsöka det som intresserar . Att se
motiven i verkligheten ger en ny dimension åt det filatelistiska intresset. I
mitt exempel med Postmuseum är urvalet subjektivt präglat och gör inte
anspråk på att vara fullständigt.

Saml a Postbef ordran
Vid motivvandringen på Postmuseum har vi nästan undantagslöst berört

svenska filate listiska dokument. En motivsamling innefatt ar vanlige n do-
kument även från utlandet. Inspirerade av Postmuseibesöket ligger det
nära till hands att försöka sig på motivområdet Postbefordran. Det är
ganska naturligt att medlen för postbefordran vid ett flertal t illfal len ät ergi -
vits på filatelistiska dokument . 1979 r s E U ROPA-fr imärken uppmärk-
sammade post- och te letj änstens historia . Anknytningen til l posthistoria
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En bukett E UROPA -f rimärken f rån / 979.
Det gemensamma temat är postbef ordran .

blir i många fall postbefordran . Låt oss för exemplifiering fördj upa oss i tre
fantasieggande E U ROPA-frimärken .

Från karriol till kug lep ostvagn
Ett av de danska E UROPA-märkena visar en karriol, en öppen vagn som

rullade en bit in på I 800-ta let. Post ilj onen föll ofta för freste lsen att trots
förbud tj äna en slant genom att ta upp passagerare som placerade sig
ovanpå postsäckarna och knölade till innehållet. Botemedlet blev den
berömda kuglepostvagne n som rullade på de danska vägarna I 8 I 5 - I 865.
Här låg posten innesluten i en äggformad behållare på vars kullriga ovansi-
da det var omöj ligt att hålla sig kvar. Första exemplaret hade t o m spikar
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slagna genom kulans tak . Kuglepostvagnen finns på danska frimärken som
utgavs då de danska frimärkena I 951 fyllde JOOår. Vagnen finns även i
svensk stämpel som användes 1936 i anledning av att Danmark överlämna-
de en kuglepostvagn som gåva vid svenska postverk ets 300-ärs j ubli eum.

Vinterpost över Å lands hav
Ett av Sveriges EUROPA-märken återgav vinterpostföringen med isbåt

över Ålands hav . Märket trycktes i F inland - en händelse som ser ut som
en tanke . Redan 1938 hade Finland utgivit ett märke med motsvarande
motiv . Båda märkena visar strapatserna vintertid . Här gällde det att delvis
skj uta , ro och segla båtarna . Dessa färder berördes redan under vår Motiv-
vandring på Postmuseum.

»Boules de Moulins»
Så riktar vi blickarna mot ett franskt EUROPA-märke . H istorien bakom

detta motiv är minst sagt fantast isk . Under Paris belägring ( 1870 -- 187 1)
försökte man många olika sätt att få post in och ut ur staden. Ballonger och
brevduvor kom till användning. Men man använde sig även av floden Seine
för att transportera meddelanden till den belägrade staden. Man uppfann
ett zinkklot , stort som ett bowlingklot. Häri stoppades brev varefter klotet
löddes ihop . Klotet skulle utnyttj a strömmarna och förhoppningsvis fiskas
upp inne i staden . De som skrev t ill Paris instruerades att efter den normala
adressen göra t illägget »par Moulins» (via Moulins) . I orten Moulins hade
kuriren sin bas . Kloten har därför kal lats »Boules de Moulins». Vad hände
med breven? Ja , det var nog inte så många som nådde adressaten . Man har
hittat intakta »boules» vid fle ra t illfällen , bl a så sent som 1968. Det franska
E UROPA-märket är baserat på »boule» som återfanns vid Melun 1942. På
frimärket finns orten Bray-sur-Seine markerad . Orten ligger ca 20 km
sydöst om Paris och det var här man stj ä lpte de första »boules» i floden
med förhoppning att de skulle nå huvudstaden . Senare fann man en bätt re
plats att lämpa »boules» i vatt net. Man räknar med att sammanlagt 55
»boules» avsändes med i genomsnitt 650 försändelser i varj e . T illsammans

•
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Karrio/ på E UR OPA-f rimärke 1979 orh Kug/ep ostvag n i s tämp el.
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Vinterp ost över A lands ha v på fi nsk t f rim ärke / 938 och s venskt E UR OPA -f rim ärke 1979.

»Boule de Mo11li11s» på f ransk t E UR OPA -fr imä rke 1979.

är det alltså ca 35 000 brev som skickats med den märkliga vatt enposten .
Inga försändelser nådde ad ressaten före Paris ' kapitulation men 25 behålla-
re med ca 15 000 brev har senare å terfunnits . Postmyndigheterna har tagit
hand om äterfunna »boules» och gjo rt vad man kunnat för att få breven t ill
ad ressaten eller någon efterl evande - nägot som var nog så svårt vad
gäller de »boules» som återfanns så se nt som 1942 och 1956. Den senaste
(sista?) »boule» som återfanns I 968 ledde till rätt egång. Behälla ren upphit -
tades av en mudde rverksarbetare som förskräckt stannade sin maskin när
han trodde han stött på en mina . Upphitt aren kände till det stora filate lis-
tiska intresse so m låg i breve n. Han hävdade a tt när han funnit be hållaren
tillhörde den och breven honom . Rätt en följde regeln att »upphittaren är
ägare». Men upphittare n blev å lagd att behålla innehållet och behållaren i
trett io år och vara beredd att lämna ut de brev där brevskrivare , adressat
e ller någon av dess efterlevande hörde av sig. Ja efter ca hundra år måste
det j u bli någon efterlevande som eventuellt skulle hö ra av sig.

Beträffande Postbeford ran har j ag bara »skummat på ytan». Den som
fångas av ämnet har möj lighet göra stimulerande »dj updykningar».
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A tt samla motiv
Många motiv öppnar intressanta perspektiv och inbj uder till utflykt på

fantasins vingar . Varj e motiv har sin historia och något att ge . En motiv-
samling blir personlig. I ämnesvalet har man möj lighet att göra den av-
gränsning och inr iktning man känner för . Samlandet blir därigenom mer
lustbetonat än det »maskinmässiga» ländersamlandet . Man välj er ett ämne
som man känner för. Därför är det så intressant att lyssna på inbitna
motivsamlare när de delger fängslande fakta kring sitt samlande . De besit-
ter riktiga professorskunskaper inom sina områden . Många gånger har j ag
försatts i vad vi kan kalla »Fänrik Stal-stämning»:

»Jag satt där tyst och hörde på
och intet ord förspilldes
och natten hunnit halvt förgå
när j ag från honom skildes»

Det finns många motivområden som kan vara både berikande och me-
ningsfulla - ytterst beroende på den egna insatsen. Motivsamlarna har
upptäckt att det finns ett f olkuniversitet på våra f rimärken, stämplar etc .
Man får inspiration till spännande studier och förkovran .

Men välj inte för stort område . Då trött nar du lätt. Heidenstam säger
visserligen a tt »det är skönare lyss till den sträng som brast , än att a ldrig
spänna en båge». Men j ag vill gärna ge ett råd . Spänn inte båge n för hårt !
Det viktigaste är inte att det blir fint och stort , utan att det är roligt och
stimulerande .

Ja , dett a har blivit en lovsång till motivsamlandet. Det innebär inte att j ag
ser ner på dem som samlar efter andra utgångspunkter. Jag har sj ä lv fle ra
strängar på min lyra . Men j ag måste väl tillstå att j ag förundrat skakar på
huvudet vid åsynen av dem som - tills ögonen blöder - le tar plåtsprick-
or , papperssorter , feltryck och annat »krafs». Det finns å andra sidan de
som tycker att motivsamlare är »underliga dj ur» . Men vi motivsamlare
brukar - och kanske beror det på vår allmänkulturella läggning - tyc ka
att var och en kan få bli sa lig på sitt sätt.
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