
PO STD IREKT ÖR ERIK G. LAN N GE

IN MEMO RIAM

av Postmästare T. Julin

R edan t idigt - och sedan, mer än en gång - stod det st rid k ring
den nu bort gångne postmannens namn. T idigt blev Erik Lannge en man
i förgrunden. D e gamla minnas honom från den t id, då han var " man-
nen bakom Ohlsson" , alltså på en utsat t plats, ty "O hlsson" v ar om-
organisatören av Posttjäns temänn ens Förening, den d rift ige postmästaren
J.A. O hlsson i J önköping, som i seklets början gav föreningen den
st ruktur, den i stort set t all tjämt har. Lannge var hans sek reterare och
redaktör för föreningsorg anet "S venskt Postark iv" , en erkänd och an-
l it ad kapacitet all tså , men också en man, som t roddes v ilja utnytt j a sin

155



ställning, helst han vid sidan av sin dåvarande tjänst som postexpeditör
innehade, sedan år 1900, en med tiden alltmer inflytelserik ställning
som lärare inom postverkets undervisningsväsen. En fr akt ion av den
nya föreningsstyrelsen ville se en mer obunden man av sina egna på
Lannges plats, och efter heta st rider avlöstes Lannge 1904 som redaktör
och 1906 som sekreterare.

Sistnämnda år skulle föreningen hålla allmänt möte ( det skulle till
den avgångne ordförandens ära hållas i J önköping), och föreningen för-
beredde sig i sina nybildade sektioner landet runt t ill en stor akt ion
på det fackliga planet . Stockholms sektion hade att sända ett t iotal
ombud t ill det allmänna mötet , och dess valberedning satte t radit ions-
enligt upp sektionsordföranden som första namn, men lancerade i övrigt
uteslutande den nya tidens nya män och lämnade ingen plats för Lannge.
Valmötet blev i hög grad dramat iskt. Lannge tog upp det blivande all-
männa mötets alla stora frågor t ill sakkunnig granskning och förklarade
sig redo att rösta för lösningar helt i tidens anda, om han hedrades med
ombudsmanskap. H an beklagade, att i så fall ett namn måste st rykas
på valberedningens lista och ersättas med hans, men det var också allt
den enskilde väljaren behövde göra. - Lannges sakkunskap impone-
rade, och man såg hur åhörarna började tumma sina valsedlar. Val-
beredningen slogs förgäves för sin lista obeskuren. Alltför många ansåg
det ofarligt att st ryka et t namn och till föra ett annat . Det visade sig,
då valsedlarna räknades, att de flesta tydligen menat att första namnet,
ordförandens, nog skulle få tillräckligt många röster, " även om jag
st ryker hans" . På så sätt blev Lannge vald, och den populäre ord-
föranden föll igenom. Lannge infriade riktigt nog på mötet sina Brage-
löften, men han bemött es kallsinnigt, och man förstod, att hans roll
inom föreningen t illsvidare var utspelad. Lannge släppte emellert id
aldrig sit t int resse för föreningen och han skulle ocksä äterkomma
i andra sammanhang.

Lannge hade tidigt fått erfara, hur postt ekniska spörsmål hade svårt
att, t rots påtagligt int resse fr än post tj änstemännens sida, komma upp
ti ll f ruktbärande debat t i fackorganen, där löne- och tjänstevillkors-
frågor k rävde större delen eller allt av ut rymmet. H an start ade därför
1903 en egen t idning, "Tidskrift för Postväsendet" som forum för de
hemlösa postt ekniska debatt erna, och han hoppades finna marknad för
sin tidskrift i alla de nordiska länderna. Som generalsek reterare vid det
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första nordiska posttj änstemann amötet (1903) hade Lannge sett till,
att frågan om en skandinavisk postteknisk t idskrift kom upp till debatt
där, men ärendet lades av mötet åt sidan med motivering, att man inte
kunde se annat, än att en sådan tidskrift skulle bli till förfäng för post-
folkets och dess fackorganisationers redan befintl iga tidskrift er. Lannge,
som delt agit i debatten och borde anse sig besegrad, begärde efter klubb-
slaget ordet och avgav en personlig deklaration:

"Det har varit min käraste önskan att i den nyss start ade Tidsk rift
för postväsendet få påräkna bidrag från N orge och D anmark för att
redan nu genomföra tanken att göra dessa länders synpunkter mera
kända i vårt land, och i vad på mig ankommer skall jag st räva för
att denna tanke ej föres bakät utan alltmera fr amät' ' .

Det var inte en ung man vilken som helst som talade här. H an stod
som ett exempel för tesen, att den ensamme är stark. H an höll ord, och
hans t idskrift fortsatte at t utkomma, länga tider med bety dande eko-
nomiska uppoff ringar för redaktören. Den kunde 1919 ombildas till
"N ordisk Postt idskrift" . Lann ge var till sin död 1955 t idskri ftens
huvudredaktör med redakt ioner under sig i fyra av de nordiska län-
derna.

Erik Gustaf Lannge var vid den tidpunkt då han gjorde sin ovan
citerade deklaration endast 25 år. H an var född den 8 februari 1878,
och hade efter studentexamen 1895 i Västervik " skr ivit in sig i verken"
i Stockholm, där han emellert id kom att stanna i postverk et, först som
"extraordinarie tjänsteman" hos generalpoststyrelsen. H an drogs dock
även mot telegrafverket , och när han längre fr am med stor bravur, men
förgäves, kämpade för sammanslagning av post och telegraf, brukade
han pä skämt säga, att hans inställning nog var ärft lig belastnin g, eft er-
som hans far varit postmästare och hans mor telegrafist. I Lannges
t rafikpåbrå dominerade dock posttra ditionen. H ans mor Anna Lovisa
Lundvall hade redan , då hon 1877 ingick äktenskap , måst lämna sin
befattning i telegrafverket, men fadern Salomon Abraham H ugo Lannge
var under sonens hela uppväxttid postmästare, stationerad vid den då
livliga t rafikknuten Målilla, närmare angivet från år 1884 till sin
död 1901.

Erik Lannge blev efter avlagd postexamen e. o. postexpeditö r i Ostra
dist riktet 1897 och innehade ordinarie postexpeditörstjänst 1900- 1908
på dist riktets postinspektion, som då var förlagd till Stockholm. D är-
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under hade han t äta uppdrag som t f notarie hos generalpost sty relsen
och fick fast anställning som sådan å r 1909. D et betydande, al lt post alt
famnande arbete han under denna t id nedlade kunde k räva et t sä rskilt
kapitel. O m v i nu gå vidare och följa hans snabba tjänstekarriär, t räff a
v i honom åren 1909- 1912 som överkont rollör i Väst ra dist riktet , åren
1913- 1914 som sek reterare hos generalpoststy relsen och å ren 1915-
1931 som postdirektör och chef för Mellerst a dist riktet , endast med
v issa avbrott ären 1920- 1923 för uppdrag som kommi tt e-ordförande
och en t id som adjungerad ledamot av post sty relsen. F rån 1931
int räder en v ändning. Lannges hälsa har börjat vackla, det är som det
en läng ti d allt för stora dist riktet skulle ha förmätt knäcka en arbets-
jät te även av Lannges mått . Lannge återvänder 1931 som sek reterare
ti ll gene ralpoststy relsen och inträder å r 1937 på övergångsstat med
uppdrag som ut redningsexpert inom sty relsen . Åldersst recket gjorde
honom till pensionär fr. o. m. den 1 mars 1943 men en högst arbetsför
pensionä r, som t rots försäm rad hälsa var i full verksamhet ända t ill
den julidag 1955, då döden avklippte hans livst råd.

D et arbetsliv , som den 24 juli 1955 avbröts av döden v ar av impo-
nerande omfattning och ovanligt mångskiftande, j a, i dett a sista et t
rekord, eftersom det kan sägas ha fall it helt inom ett enda gebit , det
postala. R edan det som ovan meddelats om hans tjänstekarriär kan
tyckas imponerande nog, men härt ill kan läggas en l ika omfatt ande
lista över stora arbeten vid sidan av den egentl iga postt jänsten, som
krävt Lannges init iativ eller medarbetarskap för at t komma t ill stand.

D ä postexpeditören E ri k G . Lannge kallades t ill generalsek reterare
för " Först a N ordiska P osttj i nstemannamötet" , var detta blott en rent
av nödvändig konsekvens av det arbete han nedlagt på at t få mötet t ill
stand. D et var han, som stät t för initi at ivet genom förslag inom den
svenska fackorganisationen, Posttjänstemän nens förenin g, och det var
han som genom resor i N orge och D anmark 1901 och 1902 lancerade
uppslaget inom dessa länder. H an fullföljde sedan inte bara mötets
ide genom att bli init iat ivt agare t ill och förkämpe för 'N ordiska post-
möten" som postal inst itut ion. Sedan han vunnit gene ralpostdirektör
von K rusenstiern as stö d, fann han formen för mötenas fullföljande som
ett fortlöpande uppdrag för de postala tjänstemann aorganisationer, som
medverkat i det först a mötet . H an bev istade samtl iga N ordiska post-
möten, det sista sä sent som i j uni 1955 i O slo. Städse tog han liv ligt
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del i all t dessa möten bjöd av ut redande föred rag, väckande debatter,
välordnade ut flyk ter och festl iga inslag.

O ch än mer ; det var på hans init iat iv som 1903 års möte celebrerades
genom en ret rospekt iv, men också f ramätblickande postutstäl lning.
Lannge såg sedan t ill , att det t a int e bara blev en fest fanfar, et t int ressant
men flyktigt mötesminne. H an sag ti ll, at t vad som samlats för denna
utställning ocksä bokstavligen kom under tak, och under post-
verkets t ak. Efter år av möda kunde med dessa samlingar som grund
postverket öppna et t postmuseum. Lannge var den d rivande k raften,
och han blev postmuseets chef fr ån dess start 1906 fr am t ill år 1910,
då hans post tjänst som överkont rollör för ett antal å r placerade honom
i Göteborg.

O m hans insatser som museigrundare och museiman kan här hänv isas
t ill den postmuseets historia, som återfinnes på andra blad i denna
publ ikat ion .

H ärovan har hast igt omnämnts Lannges arbete som lärare vid post-
verk ets undervisni ngsanst alt . H ans mängar iga er farenhet som under -
v isare å terspeglas i en rad publikationer t ill elevers och arbetskamraters
tjänst , som han inte tövade at t fä rdigställa . H ans påpassliga uppmärk-
5amhet pä nyheter inom postt rafik och postteknik full följde han syste-
matiskt genom regist rering, som fick sin kanske mest uppmärksammade
användning, då han jämte den kände postmannen J ohannes D öss utgav
"P ostboken" , en fullstä nd ig sammanstäl lning i alfabeti sk sakordning av
gällande svenska post förfat tni ngar. D etta väldiga arbete förblev länge
en kodex för post förvaltare och kassatjänstemän. D en upplevde t re upp-
lagor 1908, 1911 resp. 1915 - och hade då banat vägen för den för-
nyelse av postverk ets förfat tningar, som givit oss dagens förenklade och
omsorgsfull t regist rerade reglementen och inst ruktioner.

Som Lannges huvudarbete under hans sista två decennier är at t räkna
hans chefskap för den av post- och televerk samt statens järnvägar
gemensamt utgivna "S vensk O rt förteckn ing" . H an var ingalun da oför-
beredd, då han år 1935 åtog sig detta uppdrag, ty redan 1909 å rs " Post-
och Telegrafort förte ckning" färdigstä lldes under hans regi. H an knöt
under detta arbete en mängd kontakter, som kom de stora uppslags-
böckerna och därmed postverket och dess kunder t illgodo. D et blev
också Lannges uppgift at t redigera den officiella "Kommunikat ions-
kart a över Sverige" som nu är i b ruk. D et blev också han, som åtog sig
ut givningen av " PT J" , handboken för de svenska t rafikverkens kunder.

159



Mina minnesanteckningar om Erik Gustaf Lannge sluta här med
uppgifter om hans sista större arbeten. T rots at t jag i hela det före-
gäende stannat vid endast et t fätal av hans initiat iv och uppdrag, har
listan blivit lång, och den har kanske givit bilden av en man med idel
fr amgång. Om så är fallet, är bilden falsk, ty Erik Lannge var allt för
mycket k raftkarl för at t väcka enb art beundran, han väckte ocksä mot-
stand och kritik. Av motgängar var emellertid den försvagade hälsan
det som mest , kanske det enda, som pinade honom. Föga lindring i
hans handicap på senare år (svårighet att förflytta sig och svårighet
att tala) beredde omvärldens beundran av hans förmåga att , t rots svärig-
heterna, fortsätt a gamla arbeten och att börja nya. Erik Lannge nöjde
sig inte med att endast arbeta, han ville vara glad och de lust iga små-
elakheter, han gärna st rödde omkring sig, hade till uppgift att rycka
med sig de tunga och sorgmodiga. H ans litet gälla sk ratt var eggande,
och det var som om han till livets sista stund själv hämtade styrka därur.

N är jag ur papper och minne söker finna en personlig bild av Erik
Lannge, ser jag honom komma fr am mot mig på en gångstig i Jön-
köpings stadspark. J ag satt där och njöt av blad och blomst under en
paus i (det förut här omtalade) allmänna mötet , och än mer njöt jag av
att med runda ögon följa et t parant turistpar, som i bästa humör st rö-
vade längs parkens rabatt er. Turistparet bestod av två unga damer
redan det på den tiden något som tilldrog sig uppmärksamhet - och
då de därt ill voro både vackra och käcka, hade flera beundrande "Aah"
än mina följt dem under mötesdagarna på deras p romenader. Erik
Lannge kom som sagt vägen fr am, och jag hejdade honom för att . . .
ja, jag vet inte p recis vad, men jag erinr ade mig i samma ögonblick
den motgång han rönt på mötet, och jag formulerade et t litet, säker-
ligen rätt tafatt beklagande. "Du har kanske inte förstätt ut t rycket :
Stryk över och gå vidare" svarade han och t illade efter en paus: "Det
kommer all tid att finnas arbete" . J ag kanske något missminner mig om
hans ord, men inte om deras mening, och särskilt väl minns jag, hur han
plötsligt försvann tvärs över en rabat t. En minut senare bestod turist-
gruppen av t re personer. Den t redje var Erik Lannge, och t rions glada
sk ratt kan jag höra när jag vill än i dag.

"F ran motgäng til l nya erövringar" blev min uppskat tand e reflexion.
- J ag visste int e då, att Erik Lannge några månader senare skulle hem-
föra en av de paranta turisterna som sin brud. H on har sedan stått vid
hans sida i livets alla skiften, och det var hon, som slöt hans ögon, då
hans sista arbetsdag lyktades.

T eodor Julin
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