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N ILS GELLERSTEDT

Den 30 juli 1961 avled en av Postmusei mera fr amstående donatorer,
civilingenjör N ils Gellerstedt , i en ålder av 86 är . H an var född i Ore-
bro och efter examen vid Tekniska högskolan fick han anställning vid
Stockholms stads byggnadskontor samt grundade 1902 som eget
företag Kommunaltekn iska byrån , en konsult erande ingenjörsfirma.

N ils Gellersted t var en i flera avseenden m ärk lig man . I sitt yrke
utbildade han sig t ill en sk icklig stadsplanerare med stora vyer . H an
utförde stadsplaneringsuppdrag ät et t flerta l städer vär lden runt, bl. a.
för Australiens huvudstad Canberra. För Stockholm utarbetade han
sä t idigt som 1907 et t lokalbanesystem för staden , som i mycket före-
grep det nu befin tl iga, inklu sive T-banenätet.

N ils Gellerstedt var vid sidan av sin yrkesverksamhet en sam lare av
stora mått . N ärmast hans hjärta stod t roligen den kartsamling, som
han donerade t ill Kungliga biblioteket . Den var en av de allra främsta
i Europa och var särsk ilt r ik bet räffande stadskartor.

Också för fr imärken hyste han et t stark t in tresse och han samman-
bragte mycket omfatt ande samlingar . Till Postmuseum skänk te han
några år före sin död sina samlingar av de nordiska ländernas fr i-
märken , vilka utgör kärnan i museets s. k. N orden-rum. Särsk ilt den
svenska samlingen , som i huvudsak utgöres av ostämplat material,
innehåller en lång rad rar it eter . För komplett er ing av nordensamling-
arna skänkte han dessutom museet 15 000 kr.

N ils Gellerstedt var med sin generösa och m ångsidiga natur en
sällskapsmänn iska av r ang, och bland goda vänner i filatelistk retsar
blommade han allt id upp . D e sista ären började emellert id k rafterna
alltmer t ryta, och han fick ti ll slut avstä frän dylika sammankomster .
Säkerl igen skedde dett a med saknad , han tyckte om människor och
mänsklig samvaro.

I samband med sin kartdonation ti ll Kungliga biblioteket var han en
av dem, som fick mott a Carl Snoilsky-medaljen »för f ramsynt bok-
samlargärning till allmänt gagn» - den första gången denna medalj
utdelades. Postmusei Vänner hedrade honom med sin sällan utdelade
medalj i silver. I museets hall har hans namn förevigats bland övr iga
av museets stora välgörare.

Sven A kerstedt
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