Postryttaren 2013
Het jaarlijkse cadeautje voor de vrienden van het
Zweedse postmuseum is weer binnen. Dit is al
weer het 63e jaar dat het Postmuseum een
jaarboek uitgeeft en elke uitgave is een feest op
zich. Zoals gewoonlijk bevat ook deze uitgave
weer een aantal uitstekende artikelen. Ditmaal 8
artikelen met de volgende onderwerpen; Het
fenomeen zwerfbrieven; We zien hier een aantal
poststukken die tegen het eind van de 19 e eeuw
vanuit Zweden verzonden werden naar een
buitenlandse bestemming en die uiteindelijk,
soms pas na 100 dagen bij de geadresseerden
waren aangekomen of naar de afzender
geretourneerd werden;Kan men, vandaag de dag,
nog de hele wereld verzamelen?;
Zweedse schrijvers op Zweedse postzegeluitgiften, een leuk en leerzaam artikel met
afsluitend een overzicht van door de Zweedse post uitgegeven zegels met betrekking
tot de Zweedse schrijvers; Het, filatelistische, levensverhaal van Theodore Ljungberg
- entrepreneur en postzegelhandelaar; Het postvervoer (per schip) in de winter; De
Zweedse filatelistische literatuur: een goed artikel dat een mooi overzicht geeft wat er
zoal op dit gebied te verkrijgen/verzamelen valt. Van tentoonstellingscatalogi via
handboeken en speciaal literatuur via prijscatalogi tot aan tijdschriften en periodieken
aan toe; Lars-Erik Lallerstedt een van de architecten die voor de Zweedse Post vele
gebouwen en interieurs heeft ontworpen; Een verzameling vellen (Oscar II zegels) uit
het postmuseum onder de loupe om plaatfouten te vinden en te plaatsen.
Aansluitend vinden we een overzicht van de zaken die het postmuseum in 2012
heeft beziggehouden alsmede wat info over de “Vrienden van het Postmuseum”. De
jaarlijkse bijdrage (225 SEK) van deze “Vrienden” maakt het onder andere mogelijk
dat deze uitgave jaarlijks weer verschijnt. Mocht u het museum een warm hart
toedragen schroom dan niet en wordt lid. Momenteel zijn er ruim 1700 leden, vanuit
alle windstreken, en daar mogen best wat meer Nederlandse verzamelaars bij
komen.
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