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P O STMU SEU M U N D ER 50 Ä R

Av  Paul Gerhard H eurgren

PO STMU SEI FOR HI STO R IA

N ordiska museets och Skansens skapare Artur H azelius va r den förste,
som i vart land sökte at t ät en eftervärl d bevara posta la föremäl . D ett a
framgår av en den 19 juni 1884 daterad skrivelse från H azelius t ill
Generalpoststy relsen . I denna fr ågades, om poststyrelsen möjligen kunde
"finna lämpligt att t ill N ordiska museets samlingar öfverl ämna en del
inom verket fordom b rukliga men nu alldeles ob rukbara föremäl, hv ilka
eljest lät teligen förfaras." Inten den ten v id postverk ets persedelför räd -
A. W . Zacco, som 1885 sk riftl igen t illfrågades av poststy relsen, om han
ansåg det lämpligt , at t postala föremäl lämnades t ill N ord iska museet ,
t illsty rkte detta under motivering at t postverkets lokaler voro så upp-
tagna, at t " tillfälle därinom icke gifves at t inr ä t ta ett postmuseum."
Kungl. Maj :t medgav 1886 at t , om H istoriska M useet ej önskade med
sina samlingar införl iv a en del äldre postala föremäl, fin go de depo-
neras i N ordiska museet . Kort härefter lämnade postverk et ä t det ta
senare museum postuniformer, postskylt ar, brevlädor m. m.

Å r 1901 fördes fr ågan om et t postverkets eget museum på tal av
sedermera postmästaren Teodor H olm i den av honom utgivna t id-
skriften " Posten" . H olm sk rev, at t det i värt land fanns "m ängt och
mycket , väl värdt att t aga vara på för ett postmuseum, det våga v i med
bestämdhet påstå. Men det ligger fara i d röjsmål, och det myckna, som
nu  ä r t ill f innandes, har, om det fort farande skall v ara sp ridt allt landet
rundt en benägenhet at t försvinna." Idens förverkligande kom dock
H olm ej att sä mycket ägna sig ät.

I samband med det första allmänna nord iska post tjänstemannamötet
i Stockholm 1903 ordnades en utställning av gamla postala föremål för
at t väcka int resse för ett svenskt postmuseum och för att söka rädda
gångna t iders postala t ing. D en d rivande k raften v id ordnandet av denna
utst ällning v ar dåva rande postexpeditören, sedermera postdirektören
E. G . Lannge.

U tställningen pågick under t iden 27 augusti- 6 september 1903 i det
nuvar ande Centra lposthuset i Stockholm. Åkdonen utst älldes på gå rden
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t ill denna byggnad . På utställningen fanns även svängmontrer med fr i-
märken.

Förarbeten t ill en postverkets egen fr ankoteckenssamling hade långt
t idigare gjorts. Redan i början av 1870-talet började Generalpost-
styrelsen arbeta på at t få en så fullständig samling som möjligt av ut-
ländska frimärken. Världspostk ongressen i Paris beslöt 1878, att de
länder, som t illhörde den fyra år tidigare bildade Värl dspostföreningen,
skulle tillställa varandra fullständiga samlingar av sina fr ankotecken.
N umera erhålla alla postverk frän föreningens byrå i Bern 3 st . av
varje nytt fr ankotecken, som ut kommer i de olika länderna.

Ett antal föremål, som enskilda utställde på 1903 ärs postut ställning,
skänktes sedan till postverk et för att i en fr amtid införl ivas med ett
blivande postmuseum. Dessa jämte postverkets egna föremål över-
flyt tades efter utställningens slut t ill posthuset Lilla N ygatan 6 i
Stockholm.

Generalpostdirektör J.E. von K rusenstjerna, som var chef för post-
verket i början av 1900-talet, uppdrog efter postutställningens slut åt
Lannge att ut reda frägan om ett svenskt postmuseum. I ok tober 1904
inlämnade Lannge ti ll poststyrelsen en längre skrivelse, i v ilken han
ingående d ryftade museifr ågan och uppdrog konturerna för museets
verksamhet . Redan fr ån början ansåg han att denna borde dels genom
en historisk samling belysa postverkets utveckling dels ock genom en
annan samling av inom posttjänsten använda moderna persedlar och
inventarier visa verkets ståndpunkt och verksamhet i nuvarande t id.

Den 5 december 1905 p rotokollfördes et t inom General poststyrelsen
fat tat beslut om ett postmuseum. Då detta p rotokoll kan kallas för
museets födelseurkund återges det huvudsakliga därav , en enda lång
mening: "Så väl med hänsyn till angelägenheten däraf, att de i post-
verkets ägo befintl iga äldre föremål av postalt värde, af hvilka en del
blifvit frä n skilda ort er i landet t ill förrädet (= persedelförr ädet i post-
styrelsen) insamlade, måtte på ändamålsenligt sätt förvaras, så att
desamma komme till afsedt gagn vid studiet af gångna tiders postför-
hållande, som ock med tanke därpå att uppslag t ill behöfliga förbätt-
ringar m. m. i åtskilliga hänseenden lättare skulle vinnas, därest för
posttjänsten af sedda redskap m. m. af olika slag, men af modern
beskaffenhet , blefve på ett ställe i modeller eller afbildningar samman-
för da t ill beseende icke blot t af verket s funk tionärer utan äfven af en
int resserad allmänhet samt slutl igen på det att postverkets värdefulla
samlingar af in- och utländska fr ankotecken måtte blifva för en större
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publik lätt ti llgängliga", beslöt poststyrelsen " att postverkets persedel-
förråd skulle tillökas med en af delning, inrätt ad till ett postmuseum samt
tills vidare ställd under persedelintendentens öfverinseende, att i sagda
museum skulle jämväl utställas postverkets ä montrar uppsatt a sam-
lingar af in- och utl ändska fr ankotecken, hvilka samlingars vård och
komplettering fort farande skulle äl igga frimärksintendenten". Till lokal
för museet uppläts i posthuset Lilla N ygatan 6 nio rum, av vilka sju
kommo att användas för exponering av föremål, nämligen t re för de
historiska samlingarna, t re för modellsamlingen och ett rum för fr i-
märkssamlingarna.

POSTMUSEU M
1906- 1912

I december 1906 hade Lannge hunnit ordna Postmuseum, som in-
vigdes den 15 i denna månad, i närvaro av bl. a. p rins Gustaf Adolf
och hans gemål, p rinsessan Margareta, samt genera lpostdirektör von
K rusenstjern a. Följande dag öppnades museet för allmänheten.

Eft er Postmusei invigning skrev Lannge i den av honom redigerade
"Tidskrift för postväsendet" en längre skildring om museet och slutade
med följande ord : "Tanken att ej låta museumsföremålen vara blot t
nummer i en samling, utan lefvandegöra dem, kan och bör än ytter-
ligare utvecklas. Museet skall ej i upphöjd afskildhet vänta att män-
niskorna skola komma och söka plocka de kunskapens frukter, det bär,
museet skall t räda mot människorna och bjuda dem dessa frukter. I
anslutning till föremålen i postmuseet böra hållas föredrag om svenska
postverk ets utveckling och nuvar and e standpunkt för deltagare i
postala undervisningskurser,  för  postfunktionärer i öfrigt samt för den
stora allmänheten. Så skulle museet blifva, hvad det bör vara, en post-
verkets läsebok för ung och gammal, med allv ar mängdt in i 'det
roliga' ." Det ta var et t bra program.

Redan vid öppnandet av Postmuseum fanns inom det et t ganska be-
tydande bokförråd, som till stor del hopbragts av postmästare  T.  H olm.
Boksamlingen ökades sedan avsevärt genom gåvor, fr amför allt fr ån
Posttj änstemännens Förenin gs styrelse. Efter det poststyrelsen upprätt at
et t eget bibliotek överflyttades 1912 dit största delen av museets bok-
samling.

Lann ge hade tjänst i poststyrelsen, var lärare i postelevkurs, redaktör
för en postal t idskrift samt verksam i posttj änstemännens föreningsliv .
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H an hade dä rför, förk larl igt nog, ej mycken t id över för det museum,
som han har den stora äran av att ha grundat . R edan 1910 befo rd-
rades han t ill överkont rollör v id postdirektionen i Göteborg och måste
då lämna skötseln av Postmuseum.

Som eftert rädare t ill Lannge int rädde dåvarande notarien, sedermera
postmästaren i U ppsala V. K . A. Pet relius, som kvarstod i denna be-
fat tn ing t ill ap ril 1913. Pet relius' t id som föreståndare blev för kort
för at t han skulle kunna hinna med några större insatser. Av arkiv-
handlingarna f ramgär dock at t han t agit init iati v t ill en del förbätt-
rmngar.

1913- 1933

D en 25 apri l 1913 bestämde Genera lpoststy relsen, at t Postmuseum
skulle förläggas som en särskild avdelning under postverkets persedel-
förråd samt at t sek reteraren p å andra by rån skulle utan särsk ild ersätt -
ning vara föreståndare för museet . D åva rande sek reteraren på denna
byrå var sedermera förste intendenten, fr iherre J.R . G. R udbeck, som
på grund av sin omfatt ande humanist iska bildning och sit t stora forsk ar-
intresse var väl sk ickad att taga hand om museet . T idigare hade han
ordnat fr imur arnas i Stockholm ark iv och grundat deras museum. Som
medhjälpare hade R udbeck under et t t iotal ä r postexp editören och bok-
expert en B. A . G . Lundell , som bl. a . lade upp museets första inventarie-
för teckning.

U nder den t id av omkring 20 å r som R udbeck var museets förestan-
dare t ill fördes dess samlingar en hel del int ressanta föremål och fr i-
m ärk en . Sålunda inköp tes m odeller , u t förda av k onstnären E. Elenius,
av de gamla postjak terna Hi orten och K onung Gustaf samt av den
först a svenska postangaren Constitut ionen ävensom av olika slags post-
åkdon eft er häst och ren. Likaledes förvärvades fi nt ut förda modeller
av äld re j ärnvägspostvagn ar, utf örda av förre postmästaren A. Blixt .
En iseka, använd för postföring i början av 1900-t alet , ti llfördes sam-
lingarna. Flera utl ändska postuniformer skänktes av delt agare i den i
Stockholm 1924 hällna världspostk ongressen. Slutligen kan ocksä näm-
nas et t av p rofessorn vid K ungl. Akademien för D e F ria K onsterna
A. J ungstedt ut fört port rätt av generalpostdirektören A. J . J uhlin. Som
material vid port rät tets ut förande har använt s endast stämplade svenska
fri märken.

D e stora donationernas rad inleddes 1922 av den svenskfödde direk-
tören H ans Lagerlöf i N ew York, v ilken då skänkte Postmuseum en
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värdefull samling utl ändska frimärken. En mängd nya donat ioner,
sammanlagt 21, gjordes senare av Lagerlöf. D yrbarast i samlingarna,
som omfatt a cirka 60.000 frimärken, äro de båda berömda Mauritius-
fr imärkena fr ån 1847, 1 penny röd och 2 pence blå. 1923 överlämnade
professor Astley Levin fem album med omkring 70.000 svenska stämp-
lade fr imärken. Två fr imärksdonationer tillföllo Postmuseum 1929. Den
ena, som skänktes av marindirektör F redrik Arsenius och minister
H arald Bildt, bestod av port rätt fr imärken med förklarande text . Den
andra donat ionen, som kom från greve E ric von Rosen, innehöll alla
t ill dess kända avarter av svenska fr imärken.

Postk ontor f ran 1800-a lets mitt. Bild f r. 1910.
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Sv ängmontrer med
f rimärken. Bild fr.

1910.

En förening, Postmusei Vänner, som verkar för Postmuseum, bildades
1926. Vid föreningens start åtog sig dåvarande k ronp rins Gustaf Adolf
att vara föreningens första hedersledamot. Och som sådan har han be-
hagat kvarstå även som konung Gustaf VI Adolf.

Genom att Postmusei Vänner 1932 erhöll 15.000 kr av statens lotteri-
medel kunde föreningen inköpa och skänka museet flera värdefulla
föremål, bl. a. en skiss av konstnären K arl Wilhelmsson t ill den av
honom utförda stora målning, som p ryder postkontorets Stockholm 1
stora hall. Fä äro ej de föremål, som under årens lopp skänkts till Post-
museum av Föreningen Postmusei Vänner. Museet har haft gagn av att
föreningen spritt kunskap om museet i sin publikation, som först hette
N yheter fr ån Postmuseum och senare Meddelande från Postmusei Vän-
ner. Tidskriftens efterföljare är årsboken Post ryttaren, som fr . o. m.
1956 utges av Generalpoststyrelsen.

Frimärkssamlingarna ommonterades 1919. Samma år utgav Rudbeck
en handledning för allmänheten bet räffande frankoteckenssamlingen i
den svenska avdelningen. Denna handledning blev det första numret i
en skriftserie, Meddelanden fr ån Postmuseum, i vilken hitt ills utkommit
31 arbeten behan dlande posth isto riska och filatelistiska ämnen .

Allteftersom samlingarna ökades fick museet också vid olika till-
fällen ökade ut rymmen. 1932 fly ttade postverkets persedelförrä d fr ån
posthuset Lilla N ygat an 6. Postmuseum fick övert a de rum som däri-
genom blevo lediga. Museet stängdes fyra månader i början av
1933 för reparationer och omflyttningar. Dä det äter öppnades dispo-
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nerade det 24 rum i fast igheten. I olika avdelningar v isades: port rät t-
samlingen, posten i konsten, frankot eckenssaml ingen, postst at istik, post-
verkets fast igheter, modellsamlingen, historiska samlingen, utl ändska
samlingen, b revsamlingen, luftpost , emb allering av post försändelser,
interiören av et t postkontor frä n 1850-t alet samt dioramor med olika

postäkdon i landskap.
K ort innan R udbeck avl ed i januari 1935 hann han avsluta ett om-

fatt ande och utmärkt arbete om " Svenska postverket s fartyg och sjö-
post förbindelser under 300 är" , vil ket Generalpoststy relsen lät utge i
bokform . Med sit t t eoret iska kunnande, sit t goda om döm e, sin högt
u tveck lade smak och sit t stora int resse för allt som rörde Post -
museum var Rudbeck en väl sk ickad föreståndare för museet .

1933- 1952
F rån 1 november 1933 förordn ade Generalpoststy relsen dåvarande

förste post assistenten, sedermera intendenten P . L. G. H eur gren, som
t idigare under fl era år från och t ill arbetat i P ostmuseum som bit räde å t
friher re R udbeck , at t under R udbecks sjukdom tjänstgöra såsom musei-
chef . I januari 1936 blev H eur gren ordinarie föreståndare för museet .
Fram t ill slutet av 1933 var föreståndarskapet för Postmuseum endast

Post&k don och postbätar. Bild fr. 1927.
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Brev lädor, postsk y ltar, k assak istor. Bild f r. 1933.

en bisyssla vid sidan av annan postal tjänst . Men f rän 1934 har museets
förestånda re helt ägnat sin arbetst id å t museet .

I början av 1939 inlämnade H eur gren t ill sin dåvarande överordnade,
by råchefen J.E. Andree, förslag om nyordn ing av Postmusei historiska
samlingar efter moderna museip rinciper och i mera st rikt t idsföljd.
Möjligheten att genomföra en nyordning i ett betydligt utvidgat museum
yppade sig, då postkontoret Stockholm 2 i maj 1939 flyt t ade fr ån post-
huset Lilla N ygatan 6 t ill lokaler på Stora N ygatan. N edre bott en i
byggnaden och hela and ra våningen, där museet t idigare disponerat
endast t re små rum och en stör re sal, blevo genom postkontorets för-
fl yt tning lediga. Ganska snart sat tes reparat ionsarb eten för m useets
räkning i gång i våningen en t rappa upp , avsedd att disponeras för fr i-
mä rkssamlingarna. U t rymmena ä ned re bott en användes under vä rlds-
k riget av en fältpost ans t alt och eft er k rigets slut ett år av en avdelning
av postverkets t ryckeri. U nder en stor del av senaste världskriget v ar
Postmuseum stängt för allmänheten.
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Postdisk och k assak istor. Bild fr. 1935.

I början av 1941 monterades i den nya fr imärksavdelningen en t rappa
upp huvudsamlingen av svenska fr imärken i monterställ som beställts
några år t idigare. En stor sal uppläts för utställning av de av Lagerlöf
skänkta fr imärkena i nya svängmontrer av metall. I august i 1941 öpp-
nades den filatelistiska avdelningen för allmänheten. Samlingarna av
frimärken upptogo 9 av de 13 rummen och salarna. Resten reserverades
för tillfäll iga utställningar. De historiska avdelningarna höllos stängda
till slutet av november 1941.

Är förgingo sedan, innan de historiska samlingarna ordnades i bott en-
väningen. Under överinseende av arkitekt L.-E. Lallerstedt ut fördes
1944 en del ombyggnadsarbeten inom bottenvåningen. Följande år fick
numera riksant ikvarien doktor B. J.N . Thordeman, postdirektören
Lannge och museets föreständare i uppdrag av poststyrelsen att göra
upp en plan för de historiska samlingarnas nyordning.

Kommitten föreslog Generalpoststyrelsen att i den stora , centra lt
liggande salen i bottenvåningen ge en k ronologisk översikt över svenskt
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Sv ängmontrer m ed f rimärk en. Bild f r. 1941.

postväsen genom tiderna. I de rum, som på två sidor omge denna sal,
skulle den historiska utvecklingen av olika rörelsegrenar i postverket
mera detaljerat belysas. Därvid fick H eurgren fr ia händer att ordna så
som det under arbetets gång visade sig vara bäst .

I maj 1949 var största delen av de historiska samlingarna färdiga att
invigas av generaldirektör A. E. V. Sward ing. Den 30 november 1952,
H eur grens sista tjänstgöringsdag, var nyordningen av de historiska sam-
lingarna i bottenvåningen helt genomförd.

Under perioden ifr åga införlivades med museets samlingar många
föremål. År 1934 räddades två järnvägspostvagnar fr ån nedskrotning.
Den ene av dessa har sedermera ut rangerats. Sistnämnda år fick museet
även tvä fältpostvagnar och en hästdiligens.

År 1950 kom till museet en fr imärkst ryckp ress, som flera å r varit
i bruk inom postverkets f rimärkst ryckeri. D enna press är nu uppställd
i museet . Inom Tekniska Museet i Stockholm t illverkades för Postmusei
räkning modeller i miniatyr av två 1700-tals posthus, varav det ena

14



ännu finnes kvar i Grisslehamn i norra Uppland och det andra låg på
Rugen i Tyskland, då denn a ö tillhö rde Sverige.

På et t årsmöte i Postmusei Vänner den 24 februari 1943 omtalades,
att den inte rnat ionellt kände filatelisten direktör N. Strandell erbj udit
Generalpoststyrelsen att för Postmusei räkning förvärva hans under
flera årt ionden samlade filatelistiska lit teratur, uppgående till omkring
15.000 nummer. Poststyrelsen hemställde hos K ungl. Maj :t at t för
inköp av det strandellska biblioteket få använda 20.000 k r av de medel,
som inflöto för försäld frimärksmakulatur. Detta bifölls och ej längt
härefter överflyttades Strandells filatelistiska bokskatter till Post-
museum. Biblioteket har med åren genom nyförvärv betydligt utökats.
En handbok, omfattande 1506 sidor, över monografier i biblioteket har
utarbetats.

Postmusei huvudsamling av svenska fr imärken har vid några t ill-
fällen ordnats om för att motsvara tidens kr av på ändamålsenlig och
tilltalande montering. Samma sker sedan en del år tillbaka med sam-
lingarna av utl ändska fr imärken. Ovanför varje serie av märken fr ån
Europas länder placeras en förklarande text .

Lagerlöfs 22 donationer ha av Strandell beskrivits i åtta kataloger.
v en andra än Lagerlöf ha kommit ihag museet med gävor av fri-
märken. Grosshandlare F. d'O rchimont testamenterade t ill museet bl. a.
20 album med fr imärken fr ån olika länder , och värdefulla svenska och
norska fr imärken testament erades av ingeniör H. Sundstedt . De se-
naste stora donationerna gjordes 1952 av konsul F. Benzinger. De inne-
hålla förnämligt och dyrbart studiematerial till fr imärken med
O scar II :s port rätt och till Gustaf-emissionerna 1910- 20. Museet har
fr ån många andra enskilda mott agit gåvor, som berikat dess olika sam-
lingar.

Postmuseum har under å rens lopp ordnat et t flert al utställningar
såväl utanför Stockholm som i museets lokaler. Den största av dessa
var "Posten på post för Sverige" , som visade postverkets insatser under
k rigsåren i början av 1940-talet. Museet har även deltagit i många fr i-
märksutställningar såväl här hemma som utomlands.

I december 1951 inrättade Generalpoststyrelsen en rådgivande nämnd
för museet, Postmuseinämnden. Den består av sex ledamöter, varav
ordföranden, som är chefen för styrelsens intendentsavdelnin g, rep re-
senterar poststyrelsen. En av ledamöterna föret räder R iksant ikvarie-
ämbetet, en Föreningen Postmusei Vänner, en personalorganisationerna
inom postverket samt en de t re största filatelist föreningarna. Museets
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föreständ are är självskriven ledamot och fungerar som nämndens sek-
reterare.

Intendent H eurgrens t id som föreståndare för Postmuseum känne-
tecknas fr ämst av åtgärder för att öka kont akten mellan museet och
allmänheten. Genom omordningen av samlingarna efter moderna musei-
tekniska p rinciper, ut ställningar, visningar av museet för skolungdom
och särskilda grupper, åt följda av guider, samt genom före drag i olika
ämnen har en allt större allmänhet kunnat få en inblick i ej endast hur
det svenska postverket fungerade i forna tider utan även hur det a rbetar
i dagens samhälle.

1953-

Den 1 december 1952 t illt rädde byråsekreteraren J. G. H . Stenerudh
befattningen som intendent och föreståndare för Postmuseum.

Efter denna t idpunkt har betydande ombyggnadsarb eten ut förts i
våningarna en och två t rappor upp. En hiss, gående genom fastighetens
t re våningar, har installerats.

Till frimärksavdelningen har tagits upp en ny ingång. Ett stilfullt
förrum har ordnats inom denna av deln ing. O ch flera ändringar, som
varit t ill fördel, har där utfört s.

I våningen två t rappor upp finnas, förutom en nyordnad historisk
avdelning, även en avdelning visande postverket av i dag. I den kan
allmänheten se hur et t modernt postkontor är in rättat. Vidare får be-
sökarna upplysningar om brevbärarens arbete och betydelsen av att
skriva riktiga postadresser, hur kassatjänstemannen arbetar och vad
han har att syssla med under en tjänstgöringsvakt samt slutl igen också
hur postsparbanken och postgirot arbetar till det svenska folkets
fromma. I sista rummet i den moderna avdelningen visas postväsendets
stora betydelse såsom förmedlare och upp rätthållare av kontakter mel-
lan jordens alla folk.

Det är en storartad utveckling Postmuseum genomgått sedan det
grundades för 50 år sedan. Men föga skulle även med den bästa vilja
hos personalen där ha kunnat ut rättas, om ej Generalpoststyrelsen och
fr ämst dess chefer genom åren, generaldirektörerna J. von K rusen-
stjerna, J. J uhlin, A. O rne och E. Sward ing, visat museet int resse och
välvilja. Och cheferna för den avdelning inom poststyrelsen, under
vilken museet lyder, ha verksamt bidragit till de vunna result aten. De
ha varit byrächeferna G. K ihlmark, E. H ögner och J. Andree samt över-
intendenten N. -F. Antoni.
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