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Motivnavigering i Ostersjon

av Arne Karlsson

Srockholms Motivsamlarklubb (SM K) gick
ut med ett pabud till medlemmarna: T itta
igenom E ra samlingar och notera de objekt
som anknyter i ll O stersjn! T an ken var att
material skulle Janas ut. Detra i syfte att pa
et t praktiskt satt genom grupparbete tra na
att d isponera och montera en motivsam-
ling.

Forst gallde att definiera: Vad omfa ttar
O stersjon? N ordisk Familjebok, t redje
upp lagan fick vara var ledfyr. U tover egent-
liga O stersjon inrakn as Bottenh avet, in-
klusive dess nordligaste de! (Bottenviken),
Finska vi ken, Rigabukten och Kielbukren.
T ill O stersjon r kn as aven de sydlig a
strandsjoarna Stet t iner H aff, Frisches H aff
och Kurisches H aff. De ere havsarmarna
Baleen och O resu nd , Ostersjons utl opp i
Kattegatt , till hor daremot int e O stersjon.

Redan har fanns dee opponent er. En
medlem som vuxit upp vid Finska viken
hade aldrig uppfatt at att detta var O ster-
sjon . I demokratisk anda sankt ionerades
den tankta geografiska omfatm ingen.

Dec visade sig att dee fanns massor av
objekt som har anknym ing ti ll O stersjon.

ARN E KARLSSON r f dd 1947. Han arbetar
med utredning och information inom Tullverket.
Han har l nge varit intresserad av kulturfi lateli
och skrivit mi nga artik lar i fi latelistiska tid-
skrifter.

Vi har nojt oss med att ta med material
utgivet i lander som grins ar till O stersjon.

M ate rialet utg ors av frimarken, fri-
markshaften, lokalpostmarken, helsaker,
motivstamplar, frankostam plar och ordi-
narie poststa mplar, dvs motivfilarelistens
vanliga byggstenar.

Aven i ett grupparbete behovs nagon
som fungerar som sammanhallare. C arl
Fredrik Lindahl pa tog sig rollen som skep-
pare pa var ostersjoskuta. Annu en gang
besannades att den som tatt Iara sig att peka
med hela handen ar anvandb ar. Art ikel for-
fattaren kand e bavan in for fort roendet att
bli styrman. I gamla handlingar kunde jag
notera att om en resa slutade med olycka
kolhalades styrmannen.

Plan
Vi har arbetat enligt foljande plan :

I Karto r och sjomat ning
2 Landern a
3 Kuse och oar
4 Staderna

5 H istoria

All samman-
6 Faunan

hangande 7 Floran
vattenmassa 8 Samfardsel
innanf6r de tre 9 Postbefordran
havsarmarna
Balten och 10 N aring sliv
Oresund ingar 11 Kultur
i Stockholms 12 Sport
Motivsamlar-
klubbs 6stersj 6- 13 Forsvarsvasen

proj ekt. 14 Vetenskap och miljovard
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H ar blev der en de! d iskussion . D er ar
oerhort viktigt arr man noga ranker efrer i
sam band med arr p lanen u rarberas. D en
ska bli exponatets ryggrad . En samlare
fram forde en verrig synpunkt som noga
behand lades:

M ax tio p unkter i innehallsfort eckningen!
Prova far N i se! M er kan man inte ha i
minnet.

Vi enades dock om arr den porenrar som
ansag att hjarn an in te kunde hanrera mer
anrio punkcer alltfor daligt kand e kapaci-
teten h os kvalificerade mot ivsamlarhjar-
nor.

Exponatet kom att innehalla ungefa r
tusen objekt , som dee varit st imulerande act

u rforska. Jag har levr i et t ostersjorus. N ar
jag nu ska exem plifiera och lata nagra av
obj ekt en berat ta gr i ps jag av forlam ning.
N i har val hon calas om Bur idans (1300-

tale) asna, som fann valet mellan tva

hotapp ar omj ligt och sta r dar tills ho n
svalter ihj al.Jag aromringad av "hocappar"

i form av st im ulerande filacelist iska objekt.
H ar jag cagic m ig ostersjovatt en over h uvu-
dec?

Jag forsoker ruska av m ig forlam n ingen
och konstaterar act dee end a moj liga ar att
gora ett heir subjektivr u rval. O bjekren

anv ands som cram poliner for d iverse kul-
tur ucblickar.

N ar jag i dee foljande aterger m innes-
poststa m plar valjer jag o fra arr visa kopio r
av fristam plar. I mot ivexponate t argivetvis
stam plarna bundn a rill frankotecken .

Kartor

I april 1944 ut gavs i Sverige ett frimark e ti ll
Sveriges sjokarta s 300-ars jubi leum . M ar-
ker visar en sriliserad b ild av den oversikrs-
karca som at foljde Joh an M anssons (dod
1659) "Een sio-book" u rgiven 1644 . D er

ror sig om den forsta kanda seglingsbe-
skr ivn ingen over O stersjon . D et ta marke
blev var "maskor" och rryckces som vinjerr

i ovre hogerdel pa monceringsbladen. M ar-
ker fick b li var maskot t rots arr der inte
visade Bott enhaver och Borrenviken, som
ocksa ingar i "var " 6stersjob egre pp .

Pa 1920-calec utko m M anssons sjob ok i
ett omrryck m ed kom menr arer. Art ikelfor-

farraren fann den pa b ibliorek och fascine-
rades av den decaljerade seglingsbeskriv-
n ingen med massor av o rtsangivelser.

Den 15 april 1944
visades pa frim arke den

sjdkarta som atfoljde
Johan Manssons sj obok

utgiven 1644.

O stersjon - fredens hav, et t valkant be-
grepp under dee kalla kriger. Begreppet
"Fredens hav" kan aterfinnas pa tyska sp ra-
ket (M eer des Friedens) pa ett frimarke fran
forutvarande D O R . T exten aterges ti ll-
sam mans m ed symbol for "O scseewoche
1962" mot bakgrund av en oste rsjokarta.
U cgivn ingen skedde i juli 196 2 da O scer-
sjoveckan anordnades for femte gang en .

Marke utgivet i
DOR 2 Juli 1962

till 6 stersj 6-
veckan.

Rn . 10DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Sjomatni ng
D et svens ka sjokart evasend ets 350-arsju-
b ileum firades i oktober 199 3 med tva
frim arken pa temat "sjomatn ing forr och

nu" . U nder ett av mark ena anges S jomat-
n ing 1643". I Posten Frimark ens Bul let in

nr 5/93 sager man arr motivet artaget fran

Joh an M anssons O stersjbok fran 1644 .
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Aven "Fredens hav" har berorts av
rustning. Svensk minnespoststampel
firar att orlogsbasen Muska fyller
20 ar. Den tyska stampeln aterger
motortorpedbat fran den tidigare
vasttyska marinen.

Jag hade tillgang till boken och kunde finna
de tva fartygen, manspersonen (spegel-
vand), handlod, timglas och kompass ham-
tade fran en forsattsplansch , ett osignerat
kopparstick.

I nedre marginalen, till
vanster, anges "Sjomat-
ning 1643", men sj okor-
tet fran Oregrund- Graso,
som aterges, ar mer an
hundra ar yngre.

Frimarkets karrbild kunde jag int e iden-
rifiera pa M anssons 1600-tals sjoko rt trots
an jag tog rill luppen . En nodraket utsan-
des rill Srig Goransson med erfarenhet som
sjomatare och kartsamlare. Srig kunde
upplysa mig om an kartbild en ar fran O s-
tersjon (O regrund-G ras6), men in te ham-
tad ur M anssons bok. Kartan tillkom mer
anhundra ar efter artal et 1643, som anges
under frimarksbilden. Bilden har hamtats
fran Gustaf af Klines Arias nr 6 1805- 13.
Sjokortet har upprattats av Johan N orden-
ankar, forbam ad 1800 av gravoren Fred rik
Akrell. Srig kunde rapportera att felet for-
orsakat sror oreda i de karrfilarelist iska
kretsarna ure i varlden.

D e namnda Johan M ansson, G ustaf af
Klint och Johan N ordenankar har gatt ill

sjomatningshisto rien och fatt ge namn at
sjomatn ingsfarty g.

Jag hade last pa en del om sjomi ni ng
och srallde mig tveksam aven t ill dee andra
markers p resent ation i Bullet in nr 5/93:
"Sjomam ingsfarryget N ils Stromcrona
med en modern lodningskratta." Aven
denna uppgift visade sig vara felaktig.

Nutida oustir o. 290 °
Sjomatningsfartyget 

1 
"Nils Stromcrona" <;

med en fartygsram - - - - - - - - >ifor mekanisk g
avkanning.

Lodn ingskratt a arover huvudraget ing-
et foremal utan en benamnin g da flera

bt ar parallell t glider fram och gor ekolods-
mati ng. Det vi ser pa market ar en s k
farrygsram, som sanks ned i vattnet for
mekanisk avkanning. Fartygsram anvands
nar det ar krav pa sror noggrannher, r ex i
tranga farleder. Farren vid s k ram ning
maste vara mycket lag.

Kust och oar
N O RD EN -frimarkena 199 1 hade remat
"T ur ism". D anmark gav ut ett marke fran
sin ostligaste utp ost: O stersjoparlan Ch ris-
t ianso, 16 km nordosr om Bornholm . Pa
market narmar  vi  oss fran havet . H ar maste
man ga iland och kryssa bland sma idylliska
tappor med magnolia och vinr ankor.

Den danska N O RD EN -urgavan 199 1
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CHRI STIANSB

Pa det danska Norden-frimarket 199 1 ses
Christianso saluterat av Dannebrogen. I stam-
pelns nedre def Lille Tham (Lilla Tornet) som
hyser museum.

omfattade aven ett mark e fran Fan6. Pa en
sandsrrand har bakifran avbild ars en harfa-
ger ropless Aicka . En motivsam lare onskar
arr grundligr urforska m oriven . Bland
SM K:s m ulliga mansgrisar verkade fin nas
err srort in t resse av att kartl agga dett a fri-
m arksmoriv. Fano ligger emellerr id inre i

O stersjon u tan ar den vast ligaste danska

nordsjoon . D arm ed klarade sig rop less-
Aickan fran o rillbo rligr narmande.

O srersjons ovarld blir mer och mer en
glesbygd . D en a visar sig i m inskad sam -
hallsservice. En vacke r ska rgardsnatu r kan

int e ensamt rat tfard iga et posrkonror.
Valborgsmassoafron 1993 var det dags for

KAU N ISSAARI

€ 1.s.s }- ., e, .,

Ett besok pa Fagero
utanfor Kotka kan
dokumenteras med en
bildstampel som visar
saltstankta sj obodar.

6 7 6
'j'I

14.05 9 3 ....
$ #

1 aO
Nutida posthistoria. Seskaro forlorade
sitt postkontor och i Hano blev det
post i butik (pib).
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gravol i posthornet da postko n tore t i
Seskaro , cirka tva m il sydvast H aparand a,
ned lades.

En halvm il uranfor Blekingekusten lig-
ger H ano . O n har givir namn at hela buk-

ren , som ocksa kallas Sveriges Biscaya. Nar
der i maj 1993 var d ags for andrade forhal-
landen blev de fraga om post i bur ik (pib) .

Stadern a
D eraljd isposirioner och vissa komm em a-
rer har in lagrs fore vissa avsn irr. Fore av-
sn itte t "Stadern a" konstateras arr for Sveri-

ges de! har vi ragir med de on er som be-

nam ndes stader fo re komm unindeln ingen
under 1950- och 60-ralen .

M ot iv fran manga stader vid O stersjon
finns pa en mangd fr imarken och m innes-
poststam plar. Bland dessa har vi valr arr
gallra hare och ta med endasr objekr som
visar sd an t som kan ses fran eller finns i

nara anslutnin g ti ll O stersjon.

Viborgs slott mot bakgrund av
inre de/en av Finska vikens
strandlinj e. Innanfor strandlin-
Jen har markerats en kurirrutt.
Frimarket utgivet 1993 da slot-
tet var 700 ar.

V issa ostersjostader sakn ar vi objekr
fran. Projektetet har genom forrs i Kajsa
Vargs anda ( "man tager vad man haver '),
vi Iker beryder arr vi har nojt oss m ed sadan t
som medlem mar spon rant kun nat stalla ti ll

forfogande.
Ib land uppsta r prob lem att avgora i vi I-

ker avsn irr err objekt ska inplockas. Frimar-
ken och andra filarelistiska objekr med
ham nmotiv redovisas i avsn ittet "Sam-
fardsel".
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111 POLSKIE MORSKIE PORTY HANOLOWE 
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En stiliserad bild av po/ska kusten med mar-
kerade hamnstader. Marke fran 1976 ur ut-
gavan "Polska hamnar".

b stersjons Pompeji
"Vikingarid ", "M edelrid ", "H ansan",

"Srormakrsrid", "Kr ig med Ryssland " och
"Skepp som sankts" arun derrub riker so m

formedlar his to riens vagskvalp. U lla
W engraf och M illan M agnusson samarbe-
tade for arr d ra upp rikrlinjer for hur den
h isroriska roda tra den skulle kunna foljas.

g KALM AR I
G) )>
J>  • z' ii 15 C1JUJ 5
. · rs · 5g
u 1668 - 1676
T, R ONAN z

En stampel med
korslagda svard mot
bakgrund av fartygsan-
kare uppmarkssammar
200-arsminnet av
sj os/aget vid Svensk-
sund (Ruotsinsa/mi)
utanfor Kotka.

Rega/skeppet "Kronan"
gick under  vid  sjoslag
utanfor Oland 1676.

O stersjon ar en skeppskyrkogard av sail-
sam e slag eftersom skeppsmasken inte trivs

i den laga salthalten. Regalskeppet Vasa har
blivir uppmarksamm ar. Kans ke anda mer
fanta stiska ar fynden fran Regalskeppet
Kronan . Vid un dergang 1676 i srrid uran-
for O land var hon fullr utr ustad. D ati dens
slagkrafrigaste i::irlogsskepp och srormakren
Sveriges srolrhet. So m "O srersji::ins Pom-

pej i" kan hon visa oss rakt in i 1600-raler.

N ar de bargade fynden sam lars rill err
museum i Kalm ar salurerades derra med en
minnespoststam pel.

"Jan Hewe/iusz"
sattes i trafik
1977. Forliste
1993 utanfor

Rugen.

«S O"to ,
PKP- PLO

+j i i f ;
g S» OU. CE ! 2

- 4, 07.77. CJ= oSh u 5
: = z so
-s-ii= , $

Oo3woo ?

"Jan H eweliusz" som rrafikerade Ystad-
Swinoujscie vacker viss uppmarksam her.
Farryger forlisre i en hard storm den
14 januari 1993 uranfor Ri.igen och
52 mann iskoliv slackres. I i::istersji::iprojek-

ret har vi en stampel fran juli 1977 d "Jan
H eweliusz" gav sig ur pa sin jungfru rur.

Faunan
Rub riken Faunan har fart u nderrubrikerna
"D aggdjur ", "Faglar", "Fiskar", "Fjarilar".

Av O srersji::ins daggdjur ardet endast tva
salarrer som fin ns pa posrala objekt fran
staterna vid O srersji::in.

For nagra arsedan hoade en licen upp-

kaftig larskr ivare, som en uggla: 'Jag mar

Sal ur haftet "Skydda
dj uren".

Vid frimarksutstall-
ningen NORD/A 1993
i He/singfors hade en
dag temat 6 stersj 6n.

Stampeln visar bl a
en sat.
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illa!"Di kan jag namn a nagra som verkl i-
gen har an ledn ing arr hjarrskarande skrika

"Vi mar illa!" Jag tanker pa O stersjons
salar. I svenska hafresu rgavan "Radda dju-

ren " 1973 acerges en gra sal foro grafe rad pa
Skansen . I avvakcan pa O scersji:ins rill-
frisknande haller Skansen en "genr eserv"

av grasal.
M anga fagelarter kan ses i ostersjoom ra-

der. V i h ar vale act ca med de sjofagel- och
vadararrer sam e rva rovfagelarrer som regel-
massigt upptra der i om radet . D e an er av

smafa glar som endasr passerar O scersji:in
vid var- och hi:isrf1ytt n ing har im e face vara
m ed i vart exponat . Var fagelsaml an de
klubbmed lem Seen O srerli:if var t ill sror
hjalp nar det gallde att so rrera ur de beving-
ade vanner som sku lle fa landn ingsrillsrand

i SM K:s O srersji:iprojekr.

Den statliga havs-
6men har landat pa

en klippa i havet.
Bruno Lilj efors har

atergivit det i granit-
skulptur som vi kan

se i 6 msk6/dsvik
och i denna stampel.

Viggen Viggo
Frimarken vacke r m innen . N ar artikelfor-

fattaren asag ett m om erar b lad innehallan-
de frimarken , frim arkshaft e och stampel

med fageln vigg vackt e det m innen frn
1950-raler. I m in hjarnas m innesvideo har
jag inspelar en svarr/vir TV-film . Pa i:in
T rulsi:ir u ranfor M i:ija i Stockh olms skar-
gard skapade Berr i! D an ielsson (19 14-
1982) den srillsam ma korrfilmen "V iggen
Viggo". D en 2 decem ber 1955 visades den

Sa har ser ett monterat blad ut.
Frimarken, ha ftesomslag och stampel

visar fageln vigg.

Vi gg

y thya f ul i qu l a

Vi gqe n i r vhr i ns t a dykand . Den l r e n vanl i q htickt l qe l i nom

t er s j dor l de t . Fl e r t a l e t ove rv i nt ra r i vi s t ra Eu r o pa .

Stockholms Moti vsamlarilubb
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for forsta gangen och har sedan sants
manga repriser.

Samfardsel
En store och vikrigr avsnitt ar "Samfard -
sel." H ar redovisas material med rejalt os-
tersjovagsvalp t ex "Farjeleder", "Passage-
rarfarty g". "Skargardstrafk", "Segelsjo-
farr", "Seglande skolfarryg", "Servicefar-
y g" , "Sjoraddning" , "Fyrvasen", "H am-
nar", "Kanai er", "Broar" och "Luftfart".

In for den viktiga rubriken "Samfardsel"
hade skepparen och styrmannen krisrad
pa O stersjoprojektets kom mandobrygga.
Skepparen konstaterade att nu hang de
mycket pa an vi lyckades faigang klubbens

Ga/easen "Albanus"
nybyggdes pa
1980-talet efter
bevarade ritningar.
I sift tidigare /iv
transporterade
"Albanus" ved over
Alands ha.

HAAHTALl 13·3·67

En finsk stampel erinrar  om
premiar f r tagfarjetrafik Na-
dendal (Naantali)  -  Varta-
hamnen, Stockholm. Tagfar-
j e/eden ned/ades 20 decem-
ber 1975.

barsamlare Sven C osta Liljekvisr. Efter en
spannande t id borjade objekten och syn-
punkterna d roppa in. Fran kommando-
bryggan kunde ges order om full fart fram-
at.N ar sa ocksa Bengt Bendelius kom med
vardefulla batsynpun kter kande vi att pro-
jektet fick ordenrlig vind i seglen.

Segelsjofarten aren fascinerande epok.
N ar man idag hissar segel ar det oftast fraga
om nojesseglatser.  En  gang var vinden den
vikriga "farrygsmotorn". O riket Aland
uppmarksammade i juni 1988 den inhem-
ska segelsjofarte n med tre fina marken .
Galeasen "AJbanus" seglade ved rill Stock-
holm . U ttjint ruttnade fan yger vid en
strand . Savitt kant finns den inre avbildad .
H ur kan "Al banus" da ha atergi vits pa
frimarke ? Jo, dee som arspeciellt med "Al-
banus" ar at t pa 1980-ralet nybyggdes hon
efter bevarade rirningar.

Postbefordran
Posrverker bed rev under manga ar egen
rederirorelse for att na postforbi ndelser
med andra lander. Sommaren 1683 opp-
nades mellan Ystad och W ittow den forsra
regelbundna sjopostlinjen till konr inen-
ten . W ittow aterfi nns pa on Rugens vastsi-
da. Efter en rid blev Stralsund (pa fast!an-
det vid Ri.igen) andpunkr. V id 300-r s -
minnet anvandes en minnespoststampel
som visade postjakten "H iorten , som var
ett av de forsta fan ygen som rrafikerade
!eden. "H iorten" finns i dag som modell i
Postmuseums fina permanen ta sji::iposrut-
stalln ing. D etta och andra posrforande far-
ryg far en fin int roduktion av Pia O dmark
i "Postt ransporter pa haver" i m useets ka-
ralog "Brevet - en resa genom sekler".

N ar postjakte n "H iorten" skull e hamna
pa svenska frimarken 1936 och 1966 blev
det nagra missar. O m dett a och an nat pa
Postmuseum som anknyter till ostersjofa r-
der beratta s i an ikeln "M orivsamlarrankar
pa Postm useum" i "Postryttaren" 1980.
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Stiliserad bild av
postjakten "Hiorten",
ett av de forsta
fartygen som
trafikerade /eden
Ystad- Wittow
(Stra/sund) .

"H ion en" d revs med segel och da tog over-
farren vanligen err dygn . I hart vader upp
rill en vecka(!) . N ar vi kom in i angans
arhundrade (1800-tale) upp ratt ades pa
1820-talet en overenskommelse med
Preussen om anvandning av angb atar for
posten mellan Ystad och Srralsund . Den
svenska hjulangaren "Consti tutionen tra-
f kerade stra ckan 1824- 183 7 och klarade
overfarten pa omkring 13 rimmar.

"Constitutionen",
Sveriges forsta
postangare,
byggdes pa
flottans varv i
Kar/skrona 1823.

6 ALS /Ny
6 '255 " }

j!'.>OOJ; .;i ;:el
15.02./@2gs] s-1o

wesen

2sh
bg a a t r 10y%

Hjulangaren "Oscar",
byggd i Norrkoping
1865, svarade for trafik
me/Ian Stralsund-
Y stad/Malmo till 1896.

Anno 1990 firade man i T yskland arr
posrverksamheten fyllde 500 4r. I Srral-
sund uppmarksammade man dee genom
arr i stampel visa ett lokalr moriv, som
anknyter rill postfarder over sodra O ster-
sjon. Hjulangaren "O scar" byggdes i N orr-
koping 1865 och var t o m 1869 under
svensk flagg for arr sedan aren 1870- 1896
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vara i preussisk ago. H ela riden svarade
angaren for posrbeford ran mellan Srral-
sund- Ysrad/M almo.

De tar det med ro
I Postm useums permanent a avdelning in-
gar isbaren "Simpan" . D en rrafikerade
G rissleham n- Eckero. Sedan nagra ar har
postrodden ateruppvackt s i form av en
tavling med liknande batar. Varje tavling
har uppmarksammats med motivint res-
san ta poststamplar - bade i Sverige och
Finland/ Aland . M innespostsram pelsviten
present erades i an ikeln "Posrrodden" i
Svensk Filatelistisk T idskr ifr nr 4, 1979. I
tidigare argi ngar av "Postryccaren" har be-
rattats om denna in rressant a postbeford-
ran : "G risslehamn och sjopostforingen
over Alands hav" (Jonas N aucler, "Postry t-
raren" 1966) och "Isbate n Simp an" (Peter
Skanse, "Postryttaren " 1987).

lsba ten "S imp an" fran
rutten Griss/ehamn-
Eckero kan beses i

Postmuseums perma-
nenta utstallning.

GR I SL EHAMN
18.0
1977 " 5 IMPAN"

POSTRODOEN

Postkagge i
foren pa en

postbat. Finskt n ae
stampelmotiv vid  -
postrodden 1976

och 1977.

I SM K:s ostersjar b ete ing ar manga ob-
jekr med anknym ing rill denna postbe-
fordran . Exponatet innehal ler aven min-
nespoststamplar fran postroddevenemang
mellan O land och Gorland samr over
Kvarken .

Finland har pa senare ar vid flera rillfal-
len givit ut samlarlocka nde miniark. Sa
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Fyra postba tar. Pa kartan har inlagts ba tarnas sj 6postrutter pa 1800-talet. Till h6ger SIS "Express
II". Denna angare byggdes i Sverige efter ritningar av Robert Runeberg, son till nationalska/den
Johan Ludvig. SIS "Express II" kunde klara viss istj ocklek me/Ian Hang6 och Stockholm.

sent som infor frimarksutstallnin gen Fin-
landia 88 i H elsingfors utgav Finlands
posrverk for forsta gangen mi niark. D er
andra arker uckom i augusri 1986 och
visade gamla postbatar som rrafikerade
O stersjon . Samtli ga fyra farcygsnamn fore-
gas av bereckningen SIS som scar for Steam
Ship, angfary g.

Angbatspo st
For inspiration infor ett angbatsavsni tt lat
jag i rankarna forflytta mig bakat ett tioral
ar. D a lunchade jag ibland pa Sjofarrshorel-
ler i Stockholm. Marsalens inredning, sof-
for, ba rd och vaggpanel har hamtats fran
den vackraste skargardsangaren , S/S "Ex-
press", som skrotades 196 1. Systerfarty get
SIS "N orrrelje" lever annu, men arupplagd
som kafe och resraurang i N orr talje. Vid

Roslagens Dag pa Skansen i juni 197 1
anvandes en minnesposrsram pel som visar
SIS "N orrrelje".

SIS "Norrtelj e",
byggd 1900,
i dag vid kaj

i Norrtalje.

C KH4$
1971

()

ws

En gang i riden fanns angb atspostexpe-
dirioner. Der berydde arr vissa angare fick
rangen av flyrande postansralrer. I sam-
band med Postm useums sommarutstall-
ning 1979 "Farryg och sjopost anordna -
des pa W axholmsbolagers SIS "N orrskar"
for en dag en angbarsposrexpedirion . Per-
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sonal fran Postmuseum bemannade expe-
d itionen som var inratta d i roksalongen pa
ovre dack.

O ch nere i "N orrskars" maskinrum
purrrar brannvinspannan. Jo, sa ar det fak-
tiskr. Angpannan byn es 1970 lit mot en f d
brannvinspanna. "N orrskar" hette rid igare
"Sandhamns Express" och trafikerade tra-
den Stockholm- Sandhamn med angbats-
postexped i tion nr 146.

r n h n nnr,
' )

s
)

'-cw. )
)

Minnespoststampel
som aterger hur
stampel franangbats-
postexpedition 146 pa
SIS "Norrskar" sag ut.

Nar Ingalill Axelsson
formgav 1988 ars
rabattfrimarken ham-
tade hon inspiration
fran "sin " arkipelag.
Har ett av markena
med SIS "Norrskar".

An no 1989 var det anyo dags for en
b tuts tallni ng pa Postm useum, "Angba-
tar". I samband med utstallningen ater-
uppsrod for en dag angb atspostexped ition
nr 39 pa "G ustafsber g VI". Den a trots att
"G ustafsberg" sedan 1985 inte langre ar
nagon angbat. Angmaskinen har byns lit
mot en d ieselmotor. D etra fan yg har haft
en m inst sagt avenryrlig levnad . D er bygg-
des 19 12 vid smalandska O skarshamns
varv och sjosattes med nam net "Gustafs-
berg VII" for Gustafsber g sbolagets rak-
ning. H on saldes 1930 0ch doptes  till  "Sax-
aren". Ar 1964 grun dstorte hon och sjonk,
men visade sig vara en seg smalandska som
lockade till bargn ing mot alla odds. Anno
1974 aterfick hon nam net "Gustafsberg
VII" och san es in pa llrsprungliga traden
till G ustavsberg.
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Finsk utstalln ing "M otiv
och posthistoria ".

Minnespoststampeln
aterger poststampel

fran angaren
SIS "Express " pa
strackan Hango/

Hanko- Stockholm.

Stampel fran angb ats-
expedition nr 39 pa

SIS "Gustafsberg VII"
atergiven i minnes-

poststampel anvand
pa MIS "Gustafs-

berg VII".

b stersjo flyghamn
Att vi tagir med luft fart vackt e forundran:

-  Vad har flyg med Ostersjon att gora?
Jo, t ex f6ljande. N ar Bromma flygplats
invigdes i maj 1936 fick Stockholm and i-
gen en landbaserad flygplats av int ernatio-
nellr formar. T id igare hade man fan noja
sig med sjoflyghamnen pa en inre vik av
O stersjn, Lindarangen.

I hafter "Postflyg" fran seprember 1977
ing ar ett moriv som visar hur Junkerplanet
"Sodermanland" landar pa Lindarangens
sjoflygplats. Den p raktfu lla serien som den
tjugonde februari 1936 markerade det
svenska postverk ets 300-ars jubi leum inne-
haller ett marke som visar ett hydroplan,
vilket lyfter fran Lindarangen .

Ute vid Lindarangen foregicks flygham-
nen av Srockholms forsra egenrliga hast-
kapplopningsbana. An ikelforfattaren kan-

n t o n n r or n r n r n t n » n onn n n n n er

5 ?

8

"Soderman/and", tremotorigt Junkers-
plan landar pa Lindarangens 6 stersj 6-
f/yghamn.



de sig inspirerad av derra och sad lade apost-
lahastarn a for en lunchurflykr. I nuvarande
frihamnsomradet star flyghangaren kvar
med akur rivningshot over sig. H angaren
Jigger idag ling upp pa land . U rfyllnad har
skett for att ge friham nen storr e kajyta.

Fyrar
Den 26 januari 1956 urgavs i Finland ett
frimarke som visar en kan bild over Porkala
udde och i forgrunden en fyr. M arket arett
gott exempel pa att ett objekt kan ing a pa
fl era stallen i ett exponar. M arker passar vid
underrubriken "Fyrvasen" i avsnitter
"Sam fardsel", men skulle ocksa kunna inga
i avsn ittet "H istoria". Anled ningen till ut-
givningen var att man ville fira att Porkala-
om radet var fritt efter att under aren 1947-
1955 varit besatt av Sovjerun ionen.

N ar jag ser hur fyrfrimarkena lyser upp
albumbladen gar m ina rankar rill en sam-
larvan som in te langre finns ibland oss.
Finn Holmberg agnade sig at massor av
om fat tande mot ivomraden, bl a fyrar.
D rygt 80-arig brann hans brev av enrusi-
asm nar han konsrarerade:

Finskt frimarke
visande kartbild trim
omradet vid Porkala
udde. Forstadags-
sta.mpelns lyftade
gransbom markerar
att omradet ater blev
fritt efter sovj etisk
ockupation.

"Sja lv har j ag samLat fr imdrken sedan
7 ars alder. Jag tror eLLer snarare j ag vet av
egen erforenhet att en vdL tiLLtagen fr itids-
verksamhet dr bdsta LivseLixiret!"

I an ikeln "Sa gick dee rill" i "Posrrytt a-
ren" 1984 skr iver Finn H olmberg ned
m innen fran ett trekv arts sekel langt fri-
marks samlande och avslurar med err kon-
srarerande:  'Jag kan knappast tdnka mig en
mer fangslande hobby dn fr imdrkssamLande
och fl a teli.  "

Det finns tva fina fyrfrimr ks serier fran
davarande s ty skland . Urgivningen
skedde med fem marken vid varje tillfalle
1974 och 1975. D et ror sig om mycket
dekorariva moriv med ate rgivn ing av fyr
mot bakgrund av kan bild .

Lat mig exemplifiera med ett marke fran
en on som forekommer i svenska sjova-
dersrappon eringen : Arkona pa on Ri.igens
nordudde. H ar byggdes en fyr 1827 efrer
planer av Berlins store arkirekr K F Sch in-
kel (178 1- 184 1). Den ar nu slackt , men
cornet star kvar sydosr om den fyr som
restes 1902. Bada fyrarn a syns pa frimar-
ker.

Den nya (t v)
och den gam/a

fyren vid Arkona
pa Rugen.

Dagerort och Sandhammaren
Forutvarande Sovjetun ionen har givir ut
nagra fina fyrfri marks serier. U tgavan 1983
visar fem ostersjofyrar. H ar var det span-
nande an pricka in dem pa sjoko rtet . Ett
marke med en basranr fyrtorn gackade oss
li nge. I frimar ksk ataloger anges "Kipu".
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Det statliga
byggnadsminnet
Dagerort (Kopu)
pa Dago, Estland.

D enna ort kunde vi inre finna. N ar vi hl l
pa act ge upp var der som m ed den rredsk-
ande kerchupflaskan. All information kom
pa en gang. Vi hade ruren act kasra blick-
arna i Berri! Kumliens "Ursikr over sjodi-
srrikr'' och Soren Sorenssens "h ara i O st-
ersjon". Slutlig idenr ifieringsbekrafrelse
fick vi genom act ta de! av en deraljerad
karra over D ago som en estnisk batfl ykting
fort med sig rill Sverige pa 1940-raler.

Pa vast ra D ago i Estland fin ns der vackra
gamla tornet D agerort (estniska Kopu).
D en andra boksraven i der estniska nam net
Kopu ar inget vanligt o utan den speciella
esrniska boksraven o med en vagro relse
ovan for. D er fyrkan tiga stodforsedda tor-
net star pa en ordenrlig kulle sa ljuser
befinner sig inre m indre an 100 meter over
haver. Redan 1499 kom anmodan fran
radet i Reva! (T allinn) om arr bygga fyrror-
ner som stod fardigr 1530.

N ar Johan M ansson i sin "si6-book"
fran 1600-taler namner att pa D ago "star int
Torn som the Refvelska hafwa uppsatt ia
latit "sa far vi en fornimmelse av historiens
vingslag kring D agerorr. D en bild som
projicerades pa 1600-talsmanniskans nat-
hinna kan ocksa gora intryck pa nutids-
manniskans TV och videofo rdarvade
ogon .

I Sverige urgavs i januari 1989 fyra fyr-
frimarken, varav tre vagleder sjofarare i
O stersjon . Sandhammaren herer den vita
strand srrax inr ill Kaseberga ''dar kusten
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stupar me/fan hav och himmel.  . .  vid brus av
Ostersjon "(An ders O srerling). Va ekert for
ogat - farligt for sjofarande med sandrev.
Fyren pa Sandham maren har rirars av N ils
G ustaf von H eidensram (1822- 1887). I
sam band med arr han 185 1 visrades i Kal-
mar for arr bygga sin forsra fyr pa G rimska-
rer publicerade han en foljetong i Calmar-
Posten , "En skargard sskiz ". Fredrik B66k
(1883- 196 I) konsrarerade arr han var
battr e pa arr bygga fyrar. Skrivander borde
han overlata at sonen . O ch sonen, det var
nationalskalden Verner von H eidenstam
(1859- 1940).

I motivsamlar-
varlden kan man
lata Verner von
Heidenstam fa
betrakta fyren
Sandhammaren,
som ritades av
fadern Nils
Gustaf.

Kultur

Vad som ska innefarras i begreppet kulrur
kan diskute ras. Vannen Bjornstjerne
Bjornsson (1832- 19 10) konsrarerade arr
"Kultur borjar med att man tvdttar fotter-
na  ''. I kulrur filarelisriska sam manhang kan
der vara verrigr arr srarra med att aven tvaga
handerna.

Kulrur har forsetts med underrubrik-
erna "Litt erarur", "M usik", "Konsr",
"Konsrhanrverk", "M arina museer" och
"Evenemang". I avsnirren "M usik", "Lirre-
ratur " och "Konsr" har in fogars kulrur per-
sonligherer som skapat nagot med anknyr-



ning till O stersjon . Personer som endast
forts och/eller bore vid Ostersj n har int e
givits plats.

Verner von H eidensram skrev master-
ligr om allr annat an faderns ostersjofyrar.
Vad som kvalificerar Verner for art vara
med i van projekt ar att han skrev berat tel-
ser som handlade om O stersjon i saval
"Svenskarna och deras hovdingar" som
"Karolinerna". Och sa f rade han broil op
pa Bia Jungfrun . Vi i ostersjoprojektet
uppskattar arr han var visionar nar han
skickade bjudningskort till brollopet. H an
inviterade bl a Albert Engstrom och Gus-
raf Frod ing, vilka skulle kom ma pa frim ar-
ken sa sman ingom .

Styrman Karlssons flammor
N ar vi hall pa med kulrur avsnitt et och
radade upp endasr man var dee plorsligr
nagon som oppnade nabben. Denn e nagon
var i sin ordval paverkad av riteln pa en av
Sigge Srrombergs (1885- 1920) humoris-
riska backer:

- Styrman Karlsson, var har du dina flam-
mor?

Och da kunde jag avsloja min verkliga
favorirflamm a. En litterar tjej som haller
till pa en ostersjoo. Den 18 januari 1964
hade TV-serien "Vi pa Saltkrkan " prem i-
ar. I 13 delar fick vi ta del av handlingen
i idyllisk ostersjoskargard . O n N orrora
utanfor Furusund var plat sen dar farb ror
M elker badade med kladerna pa. Astrid
Lindgren hade skrivit originalmanus. D en
!ilia flickan  Tjorven  med ut trycket  "Vet du
va  . . . "blev omattligr popular.

Det galler art smida medan jarnet ar
varmt. Barnens D ags somm arvecka 1964
tog Saltkr akan som rema och givervis var
det Tjorven som fick pryda stampeln .

Hato svan sar
"IRoslagens fomn p a den blommande o dar
vagorna klucka mot strand  . . . "

Tjorven mot
bakgrund av

Barnens Dags
b/omma.

O n dr T aube later ostersjovagorna
klucka ar H aro. Svenska postverket tillam-
par en regel arr om minnet av en person ska
uppmarksam mas pa frim arke ska det rora
sig om jamnt 100-tals arsfirande. D enna
regel "sopades under mattan" nar haftet "I
Roslagens fam n" gavs ut som rurisrhafre.
Evert T aube (fodd 1890) avled 1976. Re-
dan aret efter tog posrverket t illfaller arr
frimarkshylla honom . M an gjorde det un-
der forevandning arr det gallde et t turisr-
hafte med temat Roslagen. H aftets fem
motiv bildsat ter dikt en "Calle Schewens
vals".

FDC-sta.mpeln vid
utgavan "I Roslagens

famn" t erger sj okortet
vid  Hato svansar.

,45Al9 2,
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Evert T aube skrev dikt en da han 193 1
in val des i Pelarorden -  "en sammansfutning
mellan de svenska man som p loj er skargar-
dens boijor, kanner dess forvatten och alskar
dess natur "  Forsta sondagen i juli moter
man upp pa Storsvansen av H a.to svansar i
Stockh olms skargard.

Postverket pastar att de fem frimarkena
visar motiv fran Roslagen. Som svar pa
derra kan jag travestera "Den ensamma
hunden" (Fridolf Rh udi n): "D ljuger
posrverker delvis". M arker som bildsarrer

.  och vittja tva hundrade krok  . . . " ater-
ger foto som Sven Gillsater tagit vid H al-
singekusren  (!)  visande natfi ske  (!).  M en i
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sjalv blandar j ag fredligt mitt kaffe med
kron  ..."  Det ar in te 6 stersj 6vatten i flaskan.
Utgavan fororsakade en storm i en grogg-
kopp. For att eliminera rusdryckspropagan-
dan har artikelforfattaren valt att aterge mar-
ket makulerat med stampel fran en nykter-
hetskongress.

vart ostersjoexpon at plats ar aven det ta
marke. Art ikeln "Evert Taube pa alla s lap-
par" i nr 1, 199 1, av "Filatel isten" beratt ar

om "I Roslagens fam n "-utg avan och and ra

filarelistiska objekt med T aube-anknyr-
n mng.

• ..  och vittj a tva hundrade krok ... "Frimarkets
utgivningsar fyllde Pelarorden 85 ar. Stampel-
motiv: Ordens standert.

Ostersjons guld
Bam sren ar err gulakrigr fossilr harts, som
bl a anvands rill smycken . I jan uari 1993
urgavs i Polen fyra marken som visade

bam srensklumpar. M en som pricken over
i-er in neholl urgavan aven err block visande

po lska ostersjokusren och i forgrunden err
bam stenshalsband .

Barnsten  -  6 stersj 6ns guld
-  kan anvandas till konst-

hantverksprodukter t ex
halsband. Pa frimarks-

blocket aterges den po/ska
Ostersj 6kusten.
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Symbol
for Ostseewoche
(Ostersj ovecka)
-  faglar vid vatten
-  i osttysk stampel.

En blekingeeka
anvands  som
blickfang vid 6 ster-
sj ofestival i Kar/s-
hamn.

O stersjons sydostra horn, i rrakrerna av
Kaliningr a d , arden klassiska barnsrenskus-
ten. N ar vi fann en posrbrev (helsak) vars
sidobild visade en barnstensmuseum i
Kalin ingrad kunde vi monrera en finr blad
uppmarksammande O stersjons guld .

Evenemang
U nderavsnin et "Evenemang innehaller
huvudsakligen minnespoststamplar. Pa
varje enskilt blad har forsokts at t samla
likarrade evenemang. H elt har inre denna
tanke kunnat genomforas varfor avsnin et
kan ge en "brokigr" inr ryck. Vissa stamplar
innehaller motiv som gor at t objekten aven
skulle kunnat hanforas rill andra huvud-
rubriker.

Sport
Regarror av olika slag har agt rum pa O st-
ersjons vatten . Vid fyra olympiska spel
(Berlin 1936, H elsingfors 1952, M i.inchen
1972 och M oskva 1980) har seglingsrav-
lingarna varit lokaliserade rill O srersjon.

M oskvaspelens seglingsravlingar holls i
Sovjerrepubliken Esd and . I Pirita ut anfor
T allinn byggdes en nyn seglingscenr rum.
Bland episoder fran dessa tavlingar kan

t O M I C I EHTP
n AP YC HO r o c n O P TA 1• "1rpt,i XXII 0- flHOAbl Tan nHH

4 · .1 :f--
so .A

O O 'I T A C C C P 19 8 0 K

- -------

a Kyoa _

KOMY- - - - - - - - - - - -

H dexc npednpum u cs3 u u aopec
omnpasumea

l MqeK I D ] [ D T g B 3H M T a ll a3Ha4 eHHil l l

6 ststatshelsaker ar "gefundenes fressen" for motivsamlare. Har erinrar ba de vardetecken och
sidobild  om  olympiska segeltavlingar i Pirita utanfor Tallinn .
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namnas att Finland d irrills aid rig hade vun-

n it nagon olympisk seglingscavling. M en
har hande det i finnj olle klassen da Esko
Rechardc crium ferade. O ch detta fick rill

foljd arr i sovjecrepub liken ronade ut en
hymn som det lange vari t o tankbarr arr
spela i Estland . D en finska nat ionalhym n-

ens melod i pam inner nam ligen om den
esm iska. D er har beratta ts om arr derra

gjo rde scarkc incryck pa nacionalisciska esc-
landare.

Svenska
6 stersj 6regatten
har begavats med
minnespoststampel.

n n n n n n , n r n n n nr N n,

• ?

"Tall ships race"
har flera ar berort
6 stersj 6n.

Ostersj oomradet
,  avbildas i skeppets

segel. Skoldarna
har fargsatts efter

E. E.ST I l '-¥zss ' ostersj olandernas
flaggor.

I nadens ar 1993 anord nades i Escland
Balcic Sea games (O scersjospelen) och fri-
marken gavs uc. En av valorerna visar ett
vikingaskepp dar i seglec avbildas karta over

ostersjoomradet . Ute fter skeppecs sida
finns skoldar som fargsaccs efter ostersjo-
landernas Aaggor.

Miljovard

Finland u tgav i mars 1974 e t marke med
texten "O ste rsjon - var mil j6" och "M are

Balcicum ". Sju gracrucar flyger over ett till

synes rent hav och sym boliserar de pa den-
na ciden sju oscersjolanderna. M arket uc-
gavs med anled n ing av en m iljovardskon-
gress for att forh indra vidare nedsm uts-
nmg.

O stersjom ilj on har varic sam ralsam ne i

sam band med planerna pa en oresundsbro.
Van oscersjoprojekr har givit oss mycken

kunskap . Err scalln ingstagande i o resunds-
b rofragan beredde oss inga problem . O m
nagon fran Sveriges regering hade givic sig
rid art delta hos oss skulle m an ince behove
aterre m ittera oresun dsbrofragan till Vat-
tendom 5tolen .

6 stersj 6n  -  var mi/Jo. Kongress
i Finland 1974. De vid denna tid
sj u 6stersj 6staterna flaxar
omkring som gratrutar.

Varldens
vackraste

skargard finns i
6 stersj 6n. Den
ska vi ha /la ren

enli gt vadjan i
frankostampel.
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O resundsbron skulle inte kom mit m ed

i van exponat aven om den varit byggd och
funn its atergiven pa filarelisriska objekr.
O resund om fattas inr e av van i:istersjobe-
grepp . M en det finns en hel del b roar inom

van revir.

T, , = Bron over AIsund

2i i [, , , mel an AIs och
'J' u .-,: S6nderborg
\1 1-  0 '-'1 pa Jylland.

€ "t"  2

0 . %2°

«AHA
549 %
249 88  _

CJ

Bj ursundsbron over
Bergholmsfjarden,
2 mil norr
om Vastervik.

Montering
Skepparen och styrmannen kopplade av
vid mont eringsrraffarna medan marros-
erna kam pade med !iv och lust. O bjekten
h ar geno mgaende stallts til l forfogande av

medlem mar. D etta inneb ar att materialer
maste han teras m ed akm ing. Pa err ganska
store kuverr kanske bara delen m ed frimar-
ker och eventu ell sta mpel har inr resse.

Klubbens hedersm edlem G eorge B
Lindberg underh i:ill oss med skildringar
franf lateli ns genrila salar. N ar han asag de

3 p ence,
de, -<f re e l eg
cf c' ardncwer

talamodsprovande monteringsovningarn a
forsi:ikte han hetsa oss med rill roper: 'Klipp
sander kuvertet!"

Vi foll int e for fresrelsen utan anvande

israller metoden att i:ipp na "fonster" i m on-

teringsarket. 0 6 j ektets motivin tressan ta
del fick like "Flickan i H avanna" titt a ut

genom fonstret. D etta ar en utm arkt me-
rod for an undvika an "slakra" objekr.

Lat hjartat vara med!
Vid en mon tering straff d6k en tillfa l lig gi st
upp . Plorsligt spon ade han ut en fraga:
"Ingar det ni gra v rd ef ulla obj ekt?"

Fra gestallaren sag forundrad ut nr vi
like Fritiof Andersson skall inrala C armen-
cita att lyckan inre star i p roport ion till
agodelars varde. Vart svar blev arr det ar

vett igare att samla med hjarrar an med
planboken . Allmanh eten far Ian uppfatt -
n ingen att samlanders ytt ersta m al arjakt
efrer rariteter. Lat nojet vara d rivfjader
annars kommer der Ian smolk i den filare-

lisriska gladjebagaren .
M an kan rycka art det ar m arkl igt att

vuxna mann iskor kan finna n i:ije i att leka
m ed filarelistiska objekt. Kanske ar det en

langtan tillb aka rill den ljuva tiden d man

byggde sandslott . O ste rsjopro jekt et ar for-
gangligt som en sandslott . En kort rid
bestar exponatet . Sedan ska marerialer acer

rill dess agare.
Srockholms M orivsamlarklubb har tid i-

gare grupparbetat kring "Stockh olm ",
"O srergi:itland", "Sveriges lin eratur " och
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Vogelfluglinie (Fagelflyg linj e), tarj eleden Rodby- Puttgarden. Frankostamplar aterfinns
ofta pa s/addriga firm akuvert dar det kan vara berattigat att gora klipp i kuvertet.
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"Skansen". Av dessa har "O stergorland"
och "Skansen" dokument erats i enrusias-
t iska filatelistiska artikl ar: " H embygd ro-
ligt satt att samla" av Evert Sverkman i
"Frimarksaret 83" respektiv e "Skans en
fran motivsamlarsynpunkt av U lla
W engraf i en sli:isande rikt illusrrerad kr ia
i "Postry t taren" 199 1.

"D et i r med ideer som med barn. M an
tycker bast om sina egna "(M oa Mart inson).
D essa traffande ord av M oa visar pa arr det
kan bli vissa komplikationer med err
grupparbete. N ormalt ska varje blad i ex-
ponatet ha likarrad montering och text-
mangd . I err grupparbete kan man slappa
pa detta och Iara varje rubrik leva err eget
liv. Pa det satte t kan olika ideer komma till
sin rat t .

T rots arr denna arrikel blivit ganska
omfangsrik har den endast skummat pa
ostersjoyta n. D et finns mycket at t upp-
tacka for den som djupdyker. M en om man
gapar over for mycket finns risk for kallsu-
par. N ar jag skulle skr iva arrikeln gav
"Postryrrarens" redaktion mig err par for-
maningens ord. Err par ord som man bor
tanka pa for att besinna sig nar man ska
navigera i den valdiga flod av filatelist iska
objekt som valler fram inom snart sagt alla
motivom raden. De tva orden vidarebe-
fordras som avslurn ingsord: "Simma
Lugnt!"

Att Hansan hade
en kogg som symbol
visar paatt 6 stersj 6n
var tidens "autobahn".
Efter manga ar
har Hansan nu
fatt en dotter: EU.

Litteratururval:
"Een sio-book"av Johan M ansson. D en forsra
seglingsbeskrivningen over O stersjon fran
1644 . Boken kom pa 192 0-raler i en kommen-
terad nyutgava.

"G reenpeace bok om O srersjon", redakror
Rune Leithe-Erikson . O stersjons fascineran de
undervatt ensliv, skargard ar och varierande
kusd injer skildras i o rd och b ild .

Sveriges N arionaladas band 7 "H av och kusr".
Riksdagen beslot i april 1987 arr Sverige skulle
fa en narionaladas.

"O arna i O srersjon" av Soren Sorensen . H isto-
ria och nutid pa de stora oarna i O stersjon.

"U tsikt over sjodistrikt " av Berri! Kumlien . I
SM H I:s farvarren rapporreras i text och bild
( teckn ingar) fran sjorapp ortplats erna.

"Ljus langs kusren" av Anders H edin . En in-
trangande rikt illustrerad berattel se fran tio
fyrplarser vid Sveriges kuster. Lasaren far en god
uppfarrning om hur fyrv asendet u tvecklats .

"T relleborg- Sassnirz 1897- 1945" av Ingemar
W agerman. Sveriges Filatelisrforbunds special-
handbok nr 26 ger en imponerande fullstand ig
redovisn ing. D er har befunnirs omot iverar arr i
n u akruell arrikel visa exempel fran T relleborg-
Sassnitz-forbi ndelsen.

"Angbata r i postens tjans ". U tstalln ingskatalo g
rill Postm useums som marursrallning 1989. Ur
m useichefens forord : "Ett stycke svensk
kul urhistoria. . .angbatarnas g llene tid i

Sverige . . . "

"Brevet - en resa genom sekler". Posrm useums
inr rodukrion till bottenvaningens basutsta ll-
n ing. Denna !ilia skr ift stracklaser man garna.
D en ostersjointresserade fordjupar sig extra i
Pia O dmarks arrikel "Posttransporter pa ha-
vet" .

"Stockh olms skargard fran A i ll O " av And ers
Akerman. En overskadlig presen tation i bok-
sravsord ning av uppgifrer man kan ha nyrta och
noje av i varldens vackraste skirg ard .

"Postfarder over Alands hav och de ali ndska
oarn a av Broge W ilen . M ycker finns skr iver
om denna posttransporrled . I har angiven bok
ges en sam manfarrning.
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