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nästa Möte

Nästa möte äger rum onsdagen den 1 december. Platsen är som vanligt: Postmuseum. 
Tema för mötet är höstens fynd! ◊

”Rädda Postmuseum II”

Detta ”Rädda Postmuseum II” är en sak-
rättad och bearbetad version av ”Rädda 
Postmuseum”.

Sakfelen där är att

- Posten har inte dålig ekonomi, Posten 

går bra
- Postmuseums sparbeting avses finansiera 
ombyggnad av lokaler i museet
- Posten avser ombilda museet till ett 
förtagsmuseum

Den reviderade texten finns att läsa på
http://posthistoria.wordpress.com/
 ◊

RedaktöRens boktIPs

postgång på växlande villkor

det svenska postväsendets organisation 
under storMaktstiden

Magnus linnarsson

nordic acadeMic press

Många av oss har väl den uppfattningen 
att Sverige under 1600-talet var ett land 
som hade en stark central styrning och att 
posten var ett typisk statligt ämbetsverk.

I sin avhandling visar Magnus Linnars-
son att så var inte alls fallet. Administra-
tionsformerna avlöser varandra, man lade 
till och med ut posten på entrepenad!

Detta är visserligen en doktorsavhand-
ling, men det räcker med att vara posthis-
toriskt intresserad för att kunna läsa boken 
med stor behållning.

För läsare av Postryttaren, Postmusei Vän-
ners årsbok, är författaren välkänd under 
namnet Magnus Olsson.

kaMpen Mot MissBruket av FriBrev 
postryttaren 2007.

post Med Förhinder 
Mellan sverige och 
danMark.
Postryttaren 2009 ◊

http://twitter.com/posthistoria
http://posthistoria.wordpress.com/
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Hänt sedan sIst!

vykortskungen Vykortskungen Harry lange är en trev-
lig utställning på Postmuseum. Lange har 
producerat en rad bland semesterfirare väl-
kända vykort.

Utställningen på-
går till den 9 janu-
rari 2011.

På utställningen 
”mår man fina 
fisken”!
 ◊Vykortskungen Harry Lange tillsam-

mans med redaktör Nilsson.

posthistoriska dagen

SSPD ordnade som sedvanligt en Post-
historisk Dag på Postmuseum.

Dagen började med ett ytterst intressant 
föredrag om posten på 1600-talet hållet av 
Magnus Linnarsson, som nyligen dispute-
rat. (Se boktipset på sidan 1)

Richard Bodin visade fältpost från Napo-
leonkrigen.

Mötet avslutades med en fin fotokaval-
kad över lantbrevbäraren Mikael Matts-
sons lantbrevbärarrunda. ◊

Eftersom detta är det sista numret 
för 2010 ber redaktören att få 
önska alla läsare en God Jul och 
Gott Nytt samlarår.

Gunnar

http://twitter.com/posthistoria

