Postryttaren 2014
De jaarlijks terugkerende uitgave van de
vrienden van het Zweedse postmuseum is weer
binnen. Dit is al weer het 64e jaar dat het
Postmuseum een jaarboek uitgeeft en elke
uitgave is een feest op zich. Door technische
problemen is dit boek later dan verwacht
uitgekomen maar het wachten was weer de
moeite waard. Zoals gewoonlijk bevat ook deze
uitgave weer een aantal uitstekende artikelen.
Ditmaal 9 artikelen, inclusief het voorwoord dat
ook lezenswaardig is, met de volgende
onderwerpen;
Een
overzicht
van
alle
schenkingen en cadeautjes die de vrienden van
het postmuseum in de loop der jaren aan het
museum hebben geschonken; Een overzicht van
de vele werken van Zweedse kunstenaars die op
Zweedse postzegels zijn verschenen. Vanaf
Facit 259/260 (Per Kräfft) tot en met 2683/2684
(Björn Borg) wordt alles vermeldt.
Misschien een leuk idee voor een thematische verzameling? De grote oorlog (W.O. I) –
Postzegels vertellen het verhaal; Een reis langs de eerste Zweedse postweg van
Stockholm naar Narva, Estland. Ook dit zou je als een thematische en/of posthistorische
verzameling kunnen opstarten.; Posthistorie, prentbriefkaarten en Cinderella’s etc. met
betrekking tot de Baltische tentoonstelling in Malmö van 1914; Wat zagen de gasten van
het UPU congres van 1924 tijdens hun excursies?; Het gebied van Vätö postaal bekeken.
Aansluitend vinden we een overzicht van de zaken die het postmuseum het afgelopen jaar
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 1500 leden, vanuit alle windstreken,
en daar mogen best wat meer Nederlandse verzamelaars bij komen.
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