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Förord
Foreword

Årets upplaga av Postryttaren har en omslags-
bild med ett provtrycksark med O scar II -
frimärket i valören 1 kr. Detta var endast ett
i den långa raden av provtryck som gjordes
för att ge en värdig bild av vår dåtida
monark. Först efter 17 försök att framställa
frimärket kunde det godkännas, en nog så
omständlig procedur i jämförelse med
dagens förhållanden .

Provtrycksarket ingick i ett ganska om-
fattande material som Postmuseum på sena-
re tid erhållit från Posten Frim ärkens fri-
märksförräd . Detta material omfattar prov-
tryck frän andra hälften av 18oo-talet fram
till 1920-talet . Inom museet uppm ärksam-
mas "fyndet" med en särskild utställn ing
under året. Men redan i ärsboken presen te-
ras en del av materialet i den första artikeln ,
"Märkliga nyförvärv till Postmuseum".

Den andra av årets sju artiklar handlar
om post som skickats med de första luft-
skeppen som besökt e Sverige 1919 och 1930.
H är får läsaren också en inb lick i hur det
var att vara passagerare i dessa farkoster
under både lugna och orol iga väderleksför-
hållanden .

Den tredje artikeln behandlar ett under
2007 högaktuellt ämne, nämligen Carl von
Linne som brevskrivare. Linne är en av Sve-
riges stora brevskrivare och denna förmåga
hos vår store forskare har insp irerat till årets
största utställning i museet, "Linne, brev-
skrivaren". H är visas b l.a. ett litet men re-
presen tativt urval på 20 av de tusentals brev
som Linne mottog eller sände till sina släk-
tingar, vänner, kollegor och lärjungar över
hela världen .

Under andra hälften av 16oo-talet och de
första tvä decen niern a av 17oo-talet uppstod
ett omfattande missbruk av rätten att skicka
s.k. fribrev, dvs. tjänstebrev. D e tjänstebrevs-
berättigade utnyttjade alltför ofta möjlighe-
ten att skicka p rivata brev utan att betala
porto . Vår fjärde artikel belyser hur postver-
ket försökte stoppa detta missbruk genom
olika åtgärder som inte alltid var framgångs-
rika.

I den ärsbok som utkom 2oos redovisa-
des i en artikel vilken vetskap vi då hade
om vårt mest kända frimärke, den gula tre-
skillingen . Nu har författaren till denna arti-
kel vid ytterligare efterforskningar funnit en
del tidigare okända fakta om omstän dighe-
terna kring upptäckten av detta frimärke,
liksom kring den första försäljningen . Köpa-
ren , frimärkshandlaren H einri ch Lichten-
stein , får också en mer ingående presen ta-
tion än som redovisats tidigare.

I åtskilliga tidigare årgångar har vi kun-
nat presen tera en stor del av de gravörer
som hjälp t till att göra de svenska stålgrave-
rade frim ärkena uppmärksammade i hela
världen . N u har turen komm it till Majvor
Franzen , som, vid sidan av C zeslaw Slania,
var den främsta gravören av de svenska fri-
märkena under tjugo ärs tid, 1967-1987.

Slutligen vill vi i Postmuseum uppmärk-
samma den omfattande pedagogiska verk-
samhet som förekommer inom enheten
Post F@ktum . Det rör sig framför allt om
kurser for gymnasielärare och deras elever
som står i begrepp att genomföra ett skrift-
ligt projektarbete. Syftet är att man ska upp-
täcka nyttan av det omfattande arkivmateri-
al som finns i huset (och i andra museer)
och att man ska inse betydelsen av källkri-
tisk granskn ing av det material som inför ett
uppsatsarbete i många fall hämtas, kanske
uteslutande, från Internet .

Verksamhetsberättelserna för 20o06 frän
Postmuseum respektive Postmusei Vänner
presenteras avslutningsvis, liksom under ti-
digare år.

Finally, I would like to welcome our interna-
tional readers to our y earbook 20 0 7, in which, as
usual, y ou will fi nd extensive summaries of all
articles in English. A ll pictures have texts in both
Swedish and English.

Gunnar Nordlinder
MUSE IC H EF/ D I RECTO R
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