
 

 

Ondanks dat Zweden niet mijn belangrijkste verzamelgebied 
is lees ik altijd met veel plezier dit jaarlijkse presentje van de 
vrienden van het Zweedse Postmuseum. Dus toen dit 
Zweedse pakje, mooi gefrankeerd met enkele hoge waarden, 
weer op de mat lag was ik er als de kippen bij om de inhoud 
door te nemen. Dit is alweer het 71e jaar dat deze geste 
wordt uitgegeven. Op naar de 75e zou ik zo zeggen. 
 
Over de inhoud: Dit jaar behalve het voorwoord en de twee 
jaar overzichten betreffende het Postmuseum en de 
uitgevende vereniging de volgende artikelen. 
Carl Fredrik Phylson, postmeester in Halmstad, gaf kleur aan 
de filatelie (Staffan Bengston). 
 
De vele apart gefrankeerde brieven en afwijkende 
handelingen van deze postmeester hebben de Zweedse 
filatelie verrijkt met vele zéér aparte brieven en andere 
filatelistische items. 
 

 Samuell Allan Taylor - Een gewetenloze postzegelpionier (Christer Brunström). Van een van de 
eerste filatelistische uitgevers tot aan het vervaardigen van valse postzegels, niet bestaande 
lokaalpostzegels en fantasie producten. 

 Nieuwjaarspost rond de eeuwwisseling 1900 (Per Gustafson). Over de maatregelen die werden 
getroffen rond de jaarwisselingen begin 20 eeuw en de postale sporen daarvan.  

 Granberg's Kunstindustrie en hun Russische ansichtkaarten (Göran Heijtz). 

 Czeław Slania - Meer dan duizend postzegelgravures en nog veel meer (Stephan Pomp). 

 Niet vergeten - in 2020 bestond het postkantoor, nu Postmuseum, 300 jaar (Hedvig Bruzæs). 
 
Het boek sluit af met een alfabetisch  
overzicht van alle schrijvers die ooit  
een artikel hebben geschreven voor  
de 70 jaarboeken (1950-2020). Het is  
weer een uiterst interessante uitgave  
geworden. Warm aanbevolen! 
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