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Förord
Härmed föreligger den sextiosjätte årgången
av Postryttaren ,  Postmusei Vänners årsbok.
Alltsedan föreningens bildande för 90 år
sedan vill Postmusei Vänner på olika sätt slå
vakt om Postmuseums samlingar och verka
för att dessa visas för allmänheten, bevaras
inför framtiden och därigenom gagna forsk-
ningen om svensk filateli och posthistoria.
Genom årsboken får föreningens medlem-
mar ta del av artiklar som handlar om filateli
och posthistoria ur olika synvinklar.

Årets utgåva av Postryttare n  innehåller sju
bidrag av sex författare. I den inledande ar-
tikeln skildrar Jan Billgren den postala histo-
rien på Bjärehalvön alltsedan den danska
tiden, med uppgifter om postvägar, post-
anstalter, poststämplar och postmästare. Vi
får även information om hur postdist-
ributionen fungerade ända fram till det
senaste sekelskiftet.

I sin andra artikel behandlar Billgren ett
helt annat ämne, nämligen den världsom-
spännande föreningen Rotary och dess verk-
samhet. Artikeln illustreras med frimärken
från hela världen med motiv från rotary-
sfären och poststämplar från organisationens
olika arrangemang.

Årsbokens tredje bidrag har Christer
Brunström som författare och behandlar den
fjärran belägna ögruppen Tokelau och dess
frimärken � ett område som kom att fasci-
nera Brunström redan i mycket unga år. Vi
får även följa den posthistoriska utvecklingen
på öarna.

I den fjärde artikeln berättar Per Gustavs-
son om den svenska Postens etablering, ut-
veckling och första tid i Estland och Livland

under 1600-talet. Bland annat får vi följa de
tidiga postvägarnas sträckning och får infor-
mation om hur snabbt posten kunde fram-
föras, även utan insats av postbönder.

Anna Palm var en av sin tids främsta
vykortskonstnärer i Sverige. Hennes verk-
samhet och motivval skildras av Göran Heijtz
i årsbokens femte artikel, som även för-
tecknar hennes produktion av vykort, såväl i
Sverige som utomlands. Artikeln innehåller
också en beskrivning av vykortens genom-
brott i Sverige och de förlag som marknads-
förde dem.

Det sjätte bidraget är författat av Mats
Ingers och behandlar tillkomsten av frimär-
ket 3 öre Liggande Lejon, som i första hand
framställdes för frankering av lokalporto-
brev. Vi får studera olika frimärksförslag och
ta del av de tillverkningsproblem som upp-
stod. Dessutom analyseras de typfel som
existerar.

 I den avslutande artikeln berättar Arne
Karlsson om framväxten av Svenska Flag-
gans Dags brevmärken. I detta bidrag be-
rättas även om motivvalen och vilka konst-
närer som engagerats under årens lopp.
Karlsson har även gjort en fullständig kata-
logisering av dessa märken.

Årsboken avslutas med en redogörelse
för verksamheten i Postmusei Vänner under
2015.

Gustaf Ankarcrona Erik Hamberg
ordförande redaktör
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