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Förord

Härmed föreligger den sextiofjärde årgången
av årsboken Postryttaren, som numera utges
av Föreningen Postmusei Vänner. Alltsedan
starten år 1926 vill föreningen slå vakt om
Postmuseums samlingar och verka för att
dessa kan visas för allmänheten. Genom års-
boken bjuds föreningens medlemmar på in-
tressanta och omväxlande artiklar om filateli
och posthistoria.

Årets upplaga av Postryttaren inleds med
två artiklar av föreningens tidigare ordfö-
rande, Jan Billgren. Den första av dessa är
en historik och översikt av föreningens
många gåvor till Postmuseum, vilka under
årens lopp blivit ansenliga, både till numerär
och belopp. Någon utförlig sammanställning
av Postmusei Vänners gåvor till museet har
tidigare inte gjorts.

I sitt andra bidrag har Jan Billgren gjort
en genomgång av svensk konst på svenska
frimärken. Han har likaså sammanställt upp-
gifter om svenska konstnärer som hedrats
med frimärkesutgåvor av den svenska Pos-
ten. Här finns även en förteckning över
svenska konstnärer som anlitats av Posten för
olika frimärksmotiv.

Årsbokens tredje bidrag har skrivits av
Christer Brunström och erinrar om utbrottet
av första världskriget för jämnt 100 år sedan.
Vid sidan av ett ofattbart och långt lidande
för stora befolkningsgrupper, samtidigt som
den politiska kartan ritades om och nya
nationsgränser uppstod, gav kriget upphov
till många säregna, provisoriska och tillfäl-
liga frimärksutgåvor, något som vi här får
en god inblick i.

Det fjärde bidraget i årsboken har för-
fattats av Per Gustavsson och behandlar upp-
rättandet av den första postvägen från Stock-
holm till Narva i samband med att post-

väsendet organiserades i Finland 1638. Vi får
följa postvägens sträckning förbi postgårdar
och byar, med uppgifter om vilka som fick
ansvara för posten längs den långa sträckan i
den östra halvan av det svenska stormakts-
väldet.

Ytterligare en händelse som inträffade för
100 år sedan var Baltiska utställningen, som
arrangerades i Malmö under sommaren
1914. Utställningen gav upphov till ett flertal
brevmärken och ett mycket stort antal vy-
kort, vilka här förtecknas för första gången.
Postverksamheten och de poststämplar som
kom till användning i samband med utställ-
ningen behandlas även i en artikel, vilken har
Hans-Uno Hansson, debutant i Postryttaren,
som författare.

År 1924 firade Världspostföreningen sitt
femtioårsjubileum, samtidigt som den åt-
tonde världspostkongressen arrangerades i
Stockholm under ståtliga former. Marianne
Larsson berättar i sin artikel hur svensk na-
tur, kultur och industri överdådigt presente-
rades för kongressens delegater under en
veckas tågresa sommaren 1924.

I det avslutande bidraget skildrar Karin
Svahn hur postverksamheten har fungerat i
Vätö socken i Roslagen från 1800-talet fram
till vår tid. Vi får möta personerna som skötte
posten, orterna med postverksamhet, post-
lokaler och postvägar, med de villkor som
denna viktiga verksamhet fungerade under i
olika tider.

Årsboken avslutas med en redogörelse
för verksamheten i Postmusei Vänner under
2013.

Gustaf Ankarcrona Erik Hamberg
 ordförande  redaktör
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