
P O ST H IST O RISKA SAMLIN GARN A

I VÄ ST BERLIN

Av Gunther Dallmann.

Med en högtidlighet öppnades den 23 maj 1956 Posthistoriska sam-
lingarna - av berl inarna, fast inte från postalt håll , något hast igt
döpt t ill »Lil la postmuseum » i Västberlin i postdirektionens regi.
D et kan nämnas, at t nägra föremäl f rän det ti digare ryktbara p ost-
museet i Berl in, grundat 1872, inte finns med där. Man har fåt t börja
fr ån början, p raktisk t t aget med föremål som fyllde et t enda skåp
men som så småningom kunnat utökas och komplette ras. R ikspost -
museets byggnad är numera belägen i stadens östsek tor och mycket
bombskadad samt icke återuppbyggd. Sina samlingar f ick museet fl yt-
t ade västerut under k riget och de stä r fort farande magasinerade i Väst-
ty sk land . Vissa anst rängningar görs för at t åter få dem till Berl in,
men de väst tyska och västberlinska myndigheterna har hit int ills av

olika skäl icke kunnat enas i frågan.
Vid et t berlinbesök hösten 1956 hade jag under lika sakkunnig som

älskvärd ledning av Postamtmann B. G . Floh r och chefen för väst-
berl inpostens p ressavdelnin g, Posta mt mann Alfred Gert h, t illfälle at t
bese Posthistori ska samlingarna, som ryms i t re salar i en tämligen
ny renoverad byggnad, där i ned re botten et t postkontor Berlin
W 15 - är hy resgäst . Inberäknat en mötessal för föredrag och fi lm-
v isning har Posthistoriska samlingarna - för enkelhetens skull ber jag
at t i följande få nämna dem under förkortningen P h S et t ut rymme
på omk ring 350 kvadratmeter t ill sitt förfogande.

Samlingarna håller öppet för allmänheten t re gånger i veckan samt
söndagsförmiddagar. Besöket är avgiftsfr itt . Befolkningens, inte minst
skolungdomens int resse har hit t ills varit livligt . R edan den 27 septem-
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ber 1956 kunde man hälsa besökaren nr 5 000 välkommen. Utom elever
fr ån skolorna brukar det i genomsnit t komma 25 besökare per dag.

Med skolor och föreningar har posten livliga kontakter. På begäran
ordnas för dem specialvisningar och föredrag även på dagar då
Ph S annars ä r stängda. Dagsp ressen har visat stort int resse. Propa-
gandan frän tidningarna för Ph S har givit goda result at .

U tom tavlor, plakat, gamla postvagnar, uniformer och uniforms-
klädda, uppstoppade figurer Berlins sista diligenspostiljoner var med
i en avskedsparad inför allt folket pä julafton är 1925 m. m. histo-
ri skt material visar utställningen i två salar filateli och postte kn ik
(speciellt telegrafins utveckling).

Samlingarnas föreständare Postamtmann Flohr har i en art ikel i
Zeitschrift fur das Post- und Fernmeldewesen nr 20/ 1956 närmare
redogjort för Ph S:s tillkomst och utformning betecknande nog med
rubriken »Inget postmuseum, men ätminstone en 'Posthistorisk sam-
ling'». Av denna redogörelse fr amgår, att tanken på att visa post-
historiska samlingar i Västberl in kom någon gång under år 1947. Man
tänkte fr ämst på den stora fr imärkssamling, som var i de västberlin ska
postmyndigheternas ägo och som alltjämt och löpande kompletteras
med nya märken frän Världspostföreningen i Bern.

Det begränsade ut rymmet för Ph S gör det nödvändigt, att utställ-
ningsföremälen ti ll viss del utbyt as eft er nägon tid ungefär et t halvt
är sä att man tvä ganger om äret kan visa nägot nytt för besökarna.
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J ust den lilla specialutställningen »Posten och tekniken», som jag hade
t illfälle att se i ena salen, var tänkt att pågå under ungefär ett halvt
ärs tid.

Det bör påpekas, at t i Ph S ej få r förekomma någon »museal anhop-
ning av utställnin gsföremäl. I stället vill man p resentera sina sam-
lingar i moderna, ljusa lokaler och ti llämpa moderna ideer i frä ga om
inr edning och dekoration, vilket väl även torde framgå av de bilder
som illust rera denna lilla art ikel.

H err Flohr underst ryker särskilt, att Ph S:s föredrags- och filmsal,
även kallad »Postschulstube», i stor utst räckning används för skol-
ungdomar och åberopar den goda kontakt som västberlinposten upp-
rätt håller med skolornas ledning. Ungdomarna och intresserade före-
ningar fär här både höra och se allt om postverkets olika grenar och
verksamhet .

För den svenske besökaren v isades på den filatelistiska avdelningen
med dess rika samling av historiska brev givetvis med särskild stolthet
två dyrgripar från t rett ioåriga k riget : ett svenskt fäl tpostbrev daterat
1636 och skrivet av ingen mindre än rikskanslern Axel Oxenstierna,
ställt till fältmarskalken Johan Baner, samt ett brev  f ran  Baner.
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