
Rödstenskleven på Kinnekulle i Västergöt land
ur fr imärkshäftet " Linnes resor" från 1978 .
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Förord
Foreword

Årets upp laga av Postryttaren är den fem tio-
ätt onde som utkom m it sedan starten 1950 .

I år upp m ärksam m as in ledn ingsvis den
stora betydelse som C zeslaw Slania haft för
den svenska frim ärksutgivn ingen . Ett av
hans frimärken har också fått utgöra un der-
lag till om slagsbilden . I art ikeln får vi m öta
en sam lare, sex kolleger sam t en god vän
och m edresen är, vilka alla vittn ar om Slan i-
as betydelse för dem .

H ur Världspostfö ren ingen försökt e styra
valet av forger på frimärken för de van ligas-
te slagen av in ternationell post, näm ligen
brev, b revkort och trycksaker, skildras i den
andra artikeln . H är får vi reda på att detta
b lev en fram gång för U PU un der en ganska
begränsad period , frän 189o-talet ti ll 1920-ta-
let.

Ett sam lingsom råde som b livit mycket
p opulärt under senare år, näm ligen vykorts-
sam lan det, p resen teras i den tredje artikeln .
H är ges en h isto risk bakgrun d gen om en
redogörelse för vykortens t illkom st och
utveckling under 18oo- och 1900-talen . Vi fär
också veta hur sam landet u tvecklats un der
årens lopp . D essutom ges en aktuell bild av
h ur m an sam lar och t.o .m . ställer u t sina
vykort idag.

Sedan en tid tillbaka har frimärkssamlar-
n a varit in tresserade av tidiga avstäm p lingar
pa sven ska frimärken alltifran start en 1855.
Artikelförfattaren har gjort ett mycket am bi-
tiöst försök att kartlägga förekom sten av
förstadagsstäm plade frimärken , likso m av
frim ärken m ed de tid igaste avstäm plingarna
fram till 19n1. Föru tom m ateri al i m useets
egn a sam lingar har et t stort an tal filatelister
tillfrågats om sitt innehav av tidigt stäm p la-
de frimärken .

Ett annat sam lingsom råde som b livit
allt m era populärt un der de senaste decen-
n ierna är sam landet av s.k. avarter på fri-
märkena m ed O scar II :s b ild i koppartryck.
Under årens lopp har det upp täckts alltfler
sådana avarter, som främst uppstått genom
utm attn ingsskado r på tryckp låtarna. I art i-

keln p resen teras fram för allt de ätta klassis-
ka avarterna som sedan länge varit välkända
bland specialister inom detta sam lingsomrä -
de.

En av Postens m era ovan liga tjänster,
lördags- resp . söndagsu tdeln ing un der an dra
hälften av 1900-tal et, redovisas i en särskil d
artikel. U ppslaget till denna fick vi då m use-
et är 2007 mottog en imp onerande sam ling
m odernt posth isto riskt m aterial, sam m an-
bragt av den fram lidne filatelisten Åke Tor-
kelstam . Artikelförfattaren har, förutom sitt
eget m aterial, också kunnat bo tan isera
b land donationen s rikh altiga m aterial in om
detta om råde.

Sveriges Geologiska Un dersö kn in g,
SG U , firar i är sitt 150-ärsjubi leum . Detta
uppm ärksam m as m ed en art ikel o m den
stora m ängd m ineral som upptäckts i
Sverige, främ st av sven ska veten skapsm än .
M ånga av dessa m in eral har u tgjort illustra-
tion er till frim ärken över hela världen . För-
fattaren visar också h ur m an kan bygga upp
en m otivsam ling m ed hjälp av dessa frim är-
ken och annat filatelistiskt m aterial.

Avslutn ingsvis inn eh åller årsboken en
fortsät tn ing av en artikel om svenska filate-
listiska t idskrifter som ursp rungligen presen-
terades i 2o03 ärs upp laga. Nu förs redogö-
relsen fram till 1949 och det är m in fö r-
h oppn ing att det ska bli m öjligt att i en
kom m ande u tgåva fora berättelsen fram till
våra dagar.

Verksam hetsberätt elserna fö r zoo7 frän
Postm useum resp ektive Postm usei Vän ner
presen teras avslu tn ingsvis, liksom un der ti-
digare år.

Finally, I would like to welcome our internatton-
al readers to our y earbook 2o08, in which you as
usual will find extensive summaries of all articles
in English. A ll pictures have texts in both Swed-
ish and English.

Gunnar N ordlinder
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