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Förord
Årets upplaga av Postryttaren har som om-
slagsbild rikskansler Axel O xenstierna. Det-
ta är föranlett av att Postmuseum i inled-
ningen av året hade en uppmärksammad
och mycket populär utställn ing "Brev från
Axel O xenstierna" som åtföljdes av ett antal
välbesökta föreläsningar på samma tema.
O xenstiernas tid var en epok med stora om-
välvningar, precis som idag. Bl.a. grundades
den svenska posten 1636 pa hans in itiativ.
Det är roligt att konstatera att in tresset för
den gamle rikskans lern fätt ett uppsving 350
år efter hans död och att h istorieintresset
hos det svenska folket verkar vara större än
någonsin .

I den in ledande av årets sju artiklar an-
knyter författaren till utställningen och upp-
märksammar några brev, skrivna av O xen-
stierna. De är utvalda så att de utgör ett ex-
empel vardera på brev som han skrev i sina
tre roller, som statsman , europeisk aktör res-
pektive privatperson .

H arry Wennberg är den störste och mest
betydande personen inom svensk frimärks-
handel. H ans in satser för svensk filateli
samt liv och leverne i övrigt dokumenteras i
årsboken , bl.a. med hjälp av ett rikt bildma-
terial, det mesta in te publicerat tidigare.

Ar 2004 firas tvä 1oo-ärsjubileer. I är är
det således hundra år sedan som det börja-
de ges ut frimärkshäften i Sverige. H öjd-
punkterna i den svenska häftesutgivn ingen
presen teras här, med tyngdpunkt vid de för-
sta 20 årens utgivn ing.

Ar 1904 bildades Stockholm s Filatelist-
Sällskap, en förening som varit tongivande
bland filatelistföreningarna i Sverige under

många år. H är beskrivs fören ingens historia
med hjälp av de bevarade styrelseprotokol-
len samt andra handlingar och föremål.

En kanske inte alltid så uppmärksam-
mad postal verksamhet är Postens diligens-
trafik. I denna artikel får läsaren ta del av
hur verksamheten fungerat under hela 19oo-
talet. Särskilt bilderna av de tidigaste motor-
försedda diligenserna bör vara av intresse ef-
tersom flertalet in te varit publicerade tid iga-
re i Postryttaren.

För drygt 25 är sedan publi cerades i ärs-
boken en artikel om lokalpostfrimärkena i
Wenden , ett distrikt inom nuvarande Lett-
land , vilket ären 1863-1903 gav ut egna fri-
märken . I årets upplaga har vi fått en redo-
görelse för hur posten fungerade under den-
na tidsepok.

Ytterligare en artikel av historiskt in tres-
se är berättelsen om Gustaf II Adolfs liv, il-
lustrerad med filatelistiskt material. Arti-
keln är samtidigt ett exempel på hur man
kan bygga upp en modern motivsamling
med hjälp av frimärken , brev och andra fila-
telistiska objekt.

Postryttaren 2004 är den 54:e i ordni ngen
och som vanligt ett samarbetsprojekt med
museets vänfören ing, Postmusei Vänner.
Föreningen bidrar med arvoden til l förfat-
tarna medan museet står för produktions-
kostnaderna. N ästa år beräknas boken ut-
komma redan i maj 2oo5 och ägnas da det
svenska frimärkets och enhetsportots 150-
årsjubileum .
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