
N ILS STRAN DELL

OCH HAN S FILATELISTISKA BIBLIOTEK

av Sigurd T ullberg

Mycket vackert kan sägas om den väldiga boksamling, som N ils
Strandell är 1943 överlät till Postmuseum . Man kan nämna det låga
förvärvspriset elle r mängden av böcker, broschyrer och tidskrifter,
eller . . .

Ja, naturligtvis går det bra att ge boksamlingen allt det beröm den
förtjänar genom att betrakta den liksom utifrån. Men den som skriver
dessa rader har upplevt detta bibliotek så att säga inifrån. Under et t
par årtionden har Postmusei bibliotek för mig varit en lika outsinlig
som oumbärlig källa till kunskap om filatelistiska ting. Och det är där-
för med stor glädje och tacksamhet, som jag tänker på all den hjälp
som N ils Strandell har lämnat mig och hundratals andra filatelister
genom sin enastående samlarinsats.

Enastående är verkligen rätta ordet. Ty hur stor Strandell än var
som fr imärkskännare och fr imärkssamlare, var han dock ojämförligt
mycket större som boksamlare.

Endast den som under årens lopp har jagat filatelistisk lit teratur i
boklådor och antikvariat, på auktioner eller hos vänner och bekanta
vet hur obegripl igt svärt det är att fä tag pa dylik litt eratur. Om man
bortser från kataloger, prislistor o d är det ett mycket gott resultat,
om jakten som i mitt fall ger ett hundratal böcker under ett
kvartssekel. Staller man dä mot dett a Strandells p restati on att un der
ett knapp t hal vsekel förvärva mer än 15 000 filatelistiska sk rifter, får
man det rätta perspektivet .
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N aturligtvis bidrog i hög grad till det ta lysande result at, att N ils
Strandell länge var redaktör för N ordisk Filatelist isk Tidskrift . D är
recenserade han flit igt nyutkommen lit teratur . Inom den svenska fi late-
listiska tidskrift svärlden har dock sädan litteratur aldrig insänts spon-
tant annat än i ytterst begränsad omfattning. En sida av Strandells stor-
het var hans oerhörda tålamod och envishet , när det gällde att söka
reda på och införskaffa små eller stora trycksaker om fr imärken. H an
skrev årligen hundratals, för att int e säga kanske tusentals brev till
författ are, förläggare, t ryckerier, ja, i värsta fall till andra recensenter,
som själv hade omnämnt svåråtkomliga böcker i facktidskrifterna runt
om i världen. Ty Strandell följde lika noga med vad som hände i av-
krokarna som i världens kult urcentra.

Men han nöjde sig inte bara med att samla i ladorna : han ordnade
förv ärven i systematiskt uppstäl lda kataloger. Under mänga är kata-
logiserade han t o m alla vik tigare tidskri ftsartikl ar i den filatelistiska
världspressen.

Den riktiga bedömningen av et t dylik t bibliotek göres säkrast av alla
dem, som besöker biblioteket och verkligen läser böckerna. De upplever
de fi latelistiska sk rift erna som verktyg. Bäde läsrums- och utlänings-
siffrorna visar tydligt och klart, att de strandellska böckerna i Post-
museum är synnerl igen användbara verktyg.

En redogörelse för samligen begränsas till några få rader ger bara en
ytterst vag föreställning om dess rikedomar. D etta fr amgår av den av
museet utgivna, duplicerade "H andbok över monografier m m i Post-
museums fi latelistiska bibl iotek" . Den omfattar en förteckning på mer
än 1 500 sidor över monografier över olika länders frankotecken, som
medföljde Strandells boksamling. Dch då återstå r det ändå många fila-
telistiska områden, som icke har medtagits i fört eckningen, såsom all-
männa handböcker, handböcker över speciella områden (t ex om es-
sayer, nyt ryck , förfa lskningar, litteratur), filat elisti ska arbeten om mo-
tivfrimärken ; skönlitteratu r, skrift er om utställningar, kongresser och
föreningar, kalendrar, auktionskat aloger, kataloger och p rislistor samt
tidskrifterna.

Enbart av tidskrifter överlämnade Strandell mer än 4 000 kompletta
årgångar till biblioteket . D ett a är en fyndgruva av uto mo rdenlig be-
tydelse, även om samlare och forskare tyvärr ännu i allt för ringa ut-
str äckning har upptä ckt dess värde.
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Strandell var som boksamlare och bokkännare både fr amsynt och
långt före sin tid. H an förstod även de begränsade undersökningarnas
betydelse och bedömde ingalunda värdet efter omfånget . Men även om
han satte kvalitetsbegreppet högt, kastade han aldrig bort de mindre
värdefulla skr ifterna. H an upptäckte i stället nästan alltid något värde-
fullt även hos dem. Och han ville med vetenskapsmannens känsla för
framtida forskares behov låta framtiden svara för bedömningen.

N ils Strand ell v id sitt arbetsbord i Postmusei bibliotek 1952

Strandell älskade sina böcker, såväl de sällsynt a och underbart vac-
kert utstyrda dyrgriparna som de torft iga kristidst rycken frän krigs-
härjade läinder eller de p rimitivt ut förda alstren frän underutv ecklade
områden. Aldrig var han på så strålande humör som när han fick de-
monstrera sina skatt er, och alltid utfyllde han förevisningen med in-
tressanta och roliga anekdoter och st imulerande axplock .

Utan att förfalla ti ll servilitet ägnade han boklänande postmu seibe-
sökare en personlig service, som nog kan sägas vara utan motstycke. En
studerande, som nyss tagit de första stapp lande stegen på fi lateliens
bana, kunde vara säker på att få minst lika mycken hjälp, som den er-
farnare skribenten eller top pfilatelisten. Men en sak höll han benhårt

9



på : hans böcker måste behand las med omsorg och aktsamhet. Gud nåde
den, som p lockade ut en bok ur hyllan utan at t markera uttaget . . .
En sådan slarver fick ald rig mer gå ensam och botanisera i hy llorna.

St randell som bibliotekarie var så nära idealet som möjligt . K atalo gi-
seringen ägnade han stor omsorg. För den besökande bok länaren be-
hövdes nästan ald rig det t idsödande letandet i kartoteken : St randell var
själv en levande katalog med et t förbluffande minne ända upp i 80-
ärsäl dern. Och fanns t ill äventyrs inte det önskade i biblioteket , så
ägande han en outt röttl ig omsorg åt anskaffandet , som oftast lyckades,
även om det kunde d röja mänader, ja, ibland är.

J ust på det området kan den, som sk river dessa rader, y t t ra sig med
särskild glädje och tacksamhet . För St randell existerade a ldrig fr ågan,
om det önskade verket var besvärl igt a t t skaffa fram. Behövde lån-
tagaren an vända en svärätkoml ig filat elist isk t rycksak för at t sp rida
kunskap inom det område, som den behandlade, så var saken k lar.
Ingen ansträngning var för stor för at t hjä lp a t il l at t förvär v a verket .

Strandell var sjä lv ingen kunskap segoist . H an v ar lan d ets främste
kännare inom pra kti skt taget alla fi lateliens omr äden. H an sag sji lv
med nöje att andra - med hjälp av hans kära böcker - blev lika kun-
skapsrika . Men den glädjen fick han aldrig upp leva. D et var förvisso
inte hans fel, och inte böckernas heller. H an var ju et t unikum på det
filatelist iska vetandets område.
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