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Förord
Foreword

Årets upplaga av Postryttaren är den sexti-
onde sedan starten 195o. Den inne häller i är
åtta artiklar i olika posth istoriska ämnen .

In ledn ingsartikeln presenterar en på sin
tid mycket omtalad världsomsegling, inte
minst i den svenska dagspressen . Un der 17
mänader 1883-1885 seglade den svenska fre-
gatten Vanadis jorden runt med 34o mans
besättn ing. Åtskilliga officerare ombord blev
senare kända i andra sammanhang: O scar
Bernadotte, bliv ande KFU M-ord föra nde,
Arvid Lindman, senare statsmin ister samt
de blivande sjömin istrarna, W ilhelm D yrs-
sen och H enn ing von Krusenstierna, m .fl. I
artikeln uppmärksammas särskilt den post
som utväxlades mellan besättn ingen och
deras anhöriga i Sverige.

I den andra artikeln fortsät ter en redovis-
n ing av svenska filatelistiska tidskrifter som
presenterats i två tidigare ärsböcker: 2003,
dä t idskrifter som int roducerades 1886-1919
beskrevs samt i ärgäng 2008, dä perioden
1920-1949 behandlades. I är förs redogörelsen
fram till 1969.

En i sin ungdom sommaranställd vid
Postverket skild rar i nästa artikel sina upple-
velser som lantbrevbärare i sydvästra Värm-
land i början pa 195o0-talet. Vi fär följa honom
pa den 15 km länga dagliga turen och samti -
digt få en bild av de m änn iskor som lantbrev-
bäraren mötte på sin färd och de tjänster
som han kunde hjälpa ortsborna med.

Årets filatelistiska specialart ikel beskri-
ver det mödosamma arbetet med at t försöka
rekonstruera våra första frimärksark. Arti-
kelförfattaren är ett gott stycke på väg med
rekonstruktion av 4 skilling banco. I artikeln
redogörs också för olika företeelser i sam-
band med tryckn ingen , vilka givit upphov
till int ressanta variationer i frim ärksbilden .

D e tid iga svenska poststämplarna under
18oo-talet uppmärksammas i en egen art ikel.
Likaså presenteras de gravörer som fram-
ställde stämpelstamparna fram till slutet av

18oo-talet . Aven för söksstämplar behandlas
i denna artikel.

Under ett an tal år h ar årsboken uppmärk-
sammat de svenska frimärkenas formgivare.
I år är det Inga-Karin Er ikssons tur. H on har
frän debuten 1982 under närmare trettio är
formgivit ett femt iotal frimärken for Posten .
Förutom ett urval av dessa frimärken visas
också något av hennes övriga produktion .

Årsbokens h istoriska artikel utgörs av en
intre ssant skildring av 1700-talets konflikter
mellan landshövdingarna och postmästarna.
H är får vi speciellt följa landshövdingarna i
Stockholm och Uppsala och deras kont ro-
verser med postmästarna i Enköp ing, N orr-
tälje och Uppsala. Även överpostdirektören
blev inblandad i dessa händelser.

D en avslutande artikeln tar upp vad som
hände i Posten under är 188o. D et gällde
främst negativa händelser, såsom feltryckta
frimärken och återanvändn ing av tidigare
använda frimärken . D etta år drabbades
Posten också av en stor stöld, i dåtida mynt
ca. 70 .000 kr. Tjuven in fångades dock efter
några månader och fick skaka galler i flera
ar.

Verksam hetsberättelserna för 2009 från
Postmuseum respektive Postmusei Vän ner
presenteras avslutn ingsvis, liksom under
tidigare år.

Som en service till den växande skaran
av engelskspråkiga läsare har vi i år, liksom
under de senaste fem ären , sammanfatt-
n ingar på engelska i anslutn ing till varje
artikel.

Finally, I would like to welcome our international
readers to our y earbook 2 0 10 , in which y ou as
usual will find extensive summaries of all articles
in English. A ll pictures have texts in both Swedish
and English.

O lle Synnerholm
MUSEICH EF/ DIRECTOR
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