Postryttaren 2009
Al weer een aantal maanden terug heeft het Zweedse
postmuseum haar jaarlijkse presentje voor haar leden aan
hen toegezonden. Naar het boek met de titel
POSTRYTTAREN wordt door velen reikhalzend uitgezien.
Traditioneel is het een goed gebonden boek op
kwaliteitspapier met een aantal méér dan
interessante artikelen met vele kleurrijke illustraties. Ook
deze keer is het weer een juweel om naar te kijken en in
handen te hebben. Belangrijker echter is de inhoud en
ook dat zit deze keer weer goed.
Het eerste artikel van deze 59e uitgave behandelt de
reizen en de daar aan gerelateerde correspondentie van
de schrijver en ontdekkingsreiziger Sven Heldin. Tussen
1890 en het uitbreken van de 2e wereldoorlog was hij
waarschijnlijk de bekendste Zweed op de hele wereld.
Over zijn vele reizen naar o.a. Azië en zijn onderzoekingen
schreef hij niet minder dan 60 boeken. die in pakweg 20
talen verschenen zijn.
Een andere bekende Zweedse ingezetene, de schrijfster Selma Lagerlöf, is het onderwerp van hoofdstuk
2. De Zweeds-Deense postroutes tijdens de 17e eeuw en de onderbrekingen van deze routes en
postdiensten zijn de onderwerpen van de daarop volgende hoofdstukken. Verder vinden we nog een
artikel over de poststempels op de vroege Zweedse post (1910-1932), een artikel over postzegelmuziek
en de eerste luchtpost tussen Zweden en de USA.
Zoals al eerder gezegd, voor de Zweden verzamelaar is het ook dit keer weer een zeer aangenaam boek
om, met een goed glas wijn onder c.q. binnen handbereik, straks lekker weg te dromen tijdens een
herfstachtige avond. U kunt dit boek en nog diverse voorgangers ook los verkrijgen in de museumwinkel
of bestellen via onderstaande website.
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