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Förord
Härmed föreligger den sextiosjunde år-
gången av årsboken Postryttaren, Postmusei
Vänners årsbok. Alltsedan föreningen bilda-
des för drygt 90 år sedan vill Postmusei Vän-
ner på olika sätt slå vakt om Postmuseums
samlingar och verka för att dessa visas för
allmänheten, bevaras inför framtiden och
därigenom kan gagna forskningen om svensk
filateli och posthistoria. Genom årsboken får
föreningens medlemmar och andra läsare ta
del av artiklar som handlar om filateli och
posthistoria ur olika synvinklar.

Årets utgåva av Postryttaren  innehåller sju
bidrag av lika många författare, varav fyra
är debuterande skribenter. I den första arti-
keln gör Gustaf Ankarcrona en återblick på
de gångna 90 åren och berättar om den jubi-
leumsutställning som arrangerades på Post-
museum under 2016. I tre delutställningar
visades exempel på gåvor som vänföreningen
skänkt till Postmuseum under årens lopp. De
utställda objekten finns också förtecknade i
artikeln.

I den andra artikeln redogör Bengt
Bengtsson för de nationella svenska frimärks-
utställningar som arrangerats under årens
lopp. Dessa har varit av avgörande betydelse
för frimärkshobbyns utveckling och sprid-
ning. Med detta bidrag debuterar Bengtsson
som författare i årsboken.

Den tredje artikeln, det längsta bidraget i
denna årsbok, är författad av Jan Billgren
och ger en översikt av den posthistoriska
forskning som utförts i Sverige sedan hand-
boken �Svensk posthistoria 1855-1925� ut-
kom för mer än tjugo år sedan. En avslu-
tande förteckning ger läsaren god hjälp att
finna vad som skrivits inom olika områden.

Det fjärde bidraget är skrivet av Christer
Brunström. I detta skildrar han radions his-
toria och även DX-hobbyn, som omfatta-
des av många för ett par decennier sedan,
med hjälp av frimärken. Författaren har för
övrigt själv stor erfarenhet från DX-hobbyn.

Gunnar Dahlstrand är ytterligare en de-
butant i Postryttaren. Han skildrar upptäckten
och bekämpandet av de falska frimärken som
började säljas över disk i Sverige för snart
femton år sedan. Författaren visar att flera
filatelister har kunnat hjälpa Posten i arbetet
med att stävja och avslöja dessa förfalsk-
ningar.

En tredje debutant i årsboken är Asbjørn
Kierkegaard, som berättar om den franska
fältposten i Svenska Pommern i samband
med napoleonkrigen i början av 1800-talet.
De olika stämplar som då kom till använd-
ning finns också förtecknade.

Den fjärde debutanten i Postryttaren är Ulla
Lundqvist, som berättar om sin födelsestad
Faluns plats i filatelin och om det egna sam-
landet, där idrotten och idrottsaktiviteter med
anknytning till staden är framträdande.

Årsboken avslutas med redogörelser för
verksamheten i Postmusei Vänner och Post-
museum under 2016.

Gustaf Ankarcrona Erik Hamberg
ordförande     redaktör
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