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Härmed föreligger den sextiotredje årgången
av årsboken Postryttaren ,  som numera utges
av Föreningen Postmusei Vänner. Liksom ti-
digare vill föreningen slå vakt om Post-
museums samlingar och genom årsboken
bjuda medlemmarna på intressanta och
varierade artiklar om filateli och posthistoria.

I årets upplaga av Postryttaren inleder
Gustaf Ankarcrona, vänföreningens ordfö-
rande, med en artikel om tre försändelser i
Postmuseums samlingar. Dessa har alla, likt
stafetter, sänts jorden runt i slutet av 1800-
talet, när förhållandena ännu medgav att för-
sändelser kunde skickas på detta sätt.

Numera är det omöjligt att följa den sam-
lade frimärksutgivningen genom att samla
frimärken från alla länder i världen. På se-
nare tid har dock frimärkssamlare över hela
världen börjat samla på samma sätt som man
ofta gjorde före första världskriget. Gamla
förtrycksalbum från tiden kring år 1900, med
plats för alla då utgivna frimärken, anskaffas
och fylls efter hand med de frimärken som
man får tag i. I den andra artikeln berättar
Claes Arnrup, som här debuterar som med-
arbetare i årsboken, om sitt eget intresse för
detta sätt att samla.

I det tredje bidraget berättar Jan Billgren
om när och hur svenska författares liv och
verk uppmärksammats i den svenska fri-
märksutgivningen. Artikeln speglar på detta
sätt svensk litteraturhistoria ända in i vår sam-
tid, från 1600-talets Georg Stiernhielm till
2000-talets deckarförfattare.

Med några undantag har svenska fri-
märkshandlare och den svenska frimärks-
branschens historia inte uppmärksammats i
svensk filatelistisk press. Christer Brunström
presenterar dock i sitt bidrag den idag nästan

helt bortglömde Theodor Ljungberg, som
länge var verksam som frimärkshandlare i
Halmstad.

Den femte artikeln är författad av Per
Gustavsson och ger en översikt av det
svenska postverkets fem ångfartyg som gick
i vintertrafik på Östersjön under närmare
etthundra år. Vi får också veta vad som hänt
med dem efter tiden i postverkets tjänst.

Det längsta bidraget i årsboken är Erik
Hambergs resonerande bibliografi över vad
som publicerats i Sverige när det gäller fila-
teli och posthistoria, alltifrån det sena 1800-
talet fram till idag. Artikeln speglar samtidigt
frimärkssamlandets utveckling under perio-
den.

En andra debutant i denna årgång av års-
boken är Emilie Karlsmo, som berättar om
arkitekten Lars-Erik Lallerstedt. Han anlita-
des under ett par decennier av postverket
vid byggandet av en rad postkontor över
hela landet. Det var en tid av expansion och
framtidstro, där Postens byggnader manifes-
terade statens närvaro och gav allmänheten
en mångfacetterad service.

Den sista artikeln skrevs av Olle Lyrinder
en kort tid innan han gick bort 2011.
Lyrinder var en passionerad samlare som
ägnade mycken tid åt att forska om Oscars-
frimärkenas tillkomst och fick möjlighet att
studera Postmuseums helark med dessa fri-
märken. Hans postuma artikel är en hyllning
till detta studiematerial.

Årsboken avslutas med en redogörelse
för verksamheten i Postmusei Vänner under
2012, som bland annat innefattar en studie-
resa till Stralsund. Postmuseums verksamhets-
berättelse publiceras inte längre i Postryttare n .

  Gustaf Ankarcrona Erik Hamberg
ordförande  redaktör

Förord
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