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Andere artikelen behandelen o.a. de diverse Zweedse NOBEL prijswinnaars die op Zweedse zegels afgebeeld 

staan. Dit artikel wordt afgesloten met een lijst van alle Zweedse prijswinnaars die al dan niet met een 

postzegel zijn geëerd. George Allen Higlett, een filatelist met humor. De kunst, techniek en 

handelstentoonstelling van 1930 in Stockholm. De omslag siert een alleraardigste poster met daarop o.a. 

een reclame van Philips. De post  en hun personeel en gebeurtenissen in de eerste helft van de 20e eeuw. 

Roverij en ongelukken ten nadele van de post in het tijdperk voor 1900 en afsluitend een index van schrijvers 

die in de reeks Postryttaren heeft geschreven alsmede een overzicht van wat het jaar 2010 het postmuseum 

en de vereniging vrienden van het postmuseum heeft gebracht. Vanwege bezuinigingen zijn helaas de 

Engelse samenvattingen weggelaten.                                                                                                                          

Zoals al eerder gezegd voor de Zweden verzamelaar is het ook dit keer weer een zeer aangenaam boek om, 

met bijvoorbeeld een goed glas wijn binnen handbereik, straks lekker weg te dromen tijdens een of 

meerdere herfstachtige avonden.  U kunt dit boek en nog diverse voorgangers ook los verkrijgen in de 

museumwinkel of bestellen via onderstaande website. 

Schrijvers: diversen 

Taal: Zweeds 

Bladzijden: 152 

Illustraties: kleur 

Gebonden, harde kaft, 25 x 17 cm 

ISSN: 0586-6758 

Uitgever: Föreningen Postmusei Vänner 

Prijs: bij lidmaatschap van het museum á SEK 200,- gratis 

Informatie verkrijgbaar bij: Postmuseum Sweden, Box 2002, SE-103 11 Stockholm, Zweden. 

E-mail: postmuseum@posten.se of postmusei.vanner@posten.se  

Website: www.postmuseum.posten.se  

 

Al in het begin van het voorjaar 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. 

Deze 61e uitgave opent met een artikel over de post en de 

postwegen langs de Noors-Zweedse grens na 1814. In 1814 

kwam de Noors-Zweedse Unie onder Koning Carl XIII tot stand. 

Een heerlijk verhaal over posttarieven en aan het postvervoer 

gerelateerde achtergronden, Het artikel is gelardeerd met een 

grote hoeveelheid afbeeldingen van poststukken. 
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