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A nf örande v id f öreningens ärsm öte den 24 mars 1966

av Gunnar S tenerudh

D ct ä r välbekant at t mu seer numera i stor utst räckning även stöds
av s. k. vänföreningar. D ett a gäller ej endast Sverige utan också ut -

landet , där i flera fa ll ett museums verksamhet så gott som helt möj-
liggöres genom medel som t illskjuts och gåvor som överlämnas av
stödjande organisat ioner. D etta är ett mycket glädjande förhållande
för museerna, och det innebär också att den museala verksamheten har
en stark förankring hos människorna i dagens föränderl iga v ärld.

D en äldsta stödföreningen i Sverige t ill ett museum lär vara före-
ningen N ationalmusei Vänner, som grundades å r 1911. R edan 15 å r
senare, den 25 januari 1926, st ift ades pa initi ativ av Postmuseums
store donator, fr amlidne översten H a n s L a g e r 16 f, Föreningen
Postmusei Vänner, som allt så i år kan fi ra sin 40-ä riga t illvaro.

I p rotokollet fr ån bildandet av Postmusei Vänner sägs det at t före-
ningens ändamäl ä r »att öka int resset för P ostmuseum, rikta dess sam-
lingar genom inköp av lämpliga föremål samt verka för at t don atio -
ner och gäfvor ti ll föras museet ». D essa uppgifter för föreningen kvar-
sta r al ltj ämt, även om stadgarna nu uttry cker det nägot annorlun da.

Avgiften för medlemskap i föreningen var t ill en början 10 k ronor
för person, som bodde i eller nära Stockholm, och 6 k ronor för övriga.
1938 änd rades med lemsavgiften t ill 5 k ronor för a lla. D enna å rsavgift
utgick oförändrad t ill å r 1964 all tsä i 26 är dä den generellt
åter höjdes till 10 k ronor.
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Antalet medlemmar 1926, första året , var 85. Sedan sjönk antalet
en smula p raktiskt taget varje år fr am till år 1940, då det endast var 29
stycken. Efter det å ret har medlemsantalet fortlöpande ökat , särskilt
fr ån år 1952, då det var 239, till utgången av år 1965 då siff ran
var 1.106 stycken. Mänga goda k raft er arbetar pa at t ti llföra före-
ningen nya medlemmar och mänga nya medlemmar anmäler sig nu
helt spontant.

Vid ett tillfälle som detta, är det förklarligt om man berör frågan
hur föreningen lyckats realisera sitt syfte.

För att börja med det sista bör det nämnas att stift aren själv, H ans
Lagerlöf, är museets förste och störste donator. Redan år 1922 över-
lämnade han sin första fr imärksdonation till Postmuseum. Denna följ-
des av flera genom åren. År 1951 lämnades den 23:e och sista gåvan
vid föreningens 25-årsjubileum den 25 januari. Museet fick då mott a
sex samlingar från Tibet, Ostrumelien, Sydbulgarien, Formosa, N ord-
ingerm anland och Karelen. Donat ionerna är uppsatta på 7.775 album-
blad. Bland Lagerlöfs gåvor finns ett flert al värdefulla specialsam-
lingar: Egypt en, Korea, H ait i, Serbien, Bulgarien, Malta, O ranjefri -
staten, Kuba, N ordborneo, Modena, Parma, Romagna och Bolivia,
för att inte tala om de båda Mauritius-frimärkena fr ån år 1847 som
är museets största klenoder och idag värderas till omkring 250.000
kronor per styck.

Den 5 april 1929 anmälde friherre J o h a n n e s R u d b e c k, ord-
förande i föreningen och även museets chef, att greve E r i c v o n
R o s e n på Rockelsta till museet hade donerat sin synnerligen int res-
santa, unika och dyrbara samling svenska fr imärken med olika av-
arter såsom felt ryck, felperforeringar, spegelt ryck m. m. O m den
gula 3-skil lingen varit med i samlingen, hade den varit komplett.

Ätskilliga andra, ur flera synpunkt er mycket värdefulla donationer
och inspirerade av Föreningen Postmusei Vänner, har sedan kontinuer-
ligt tillförts museet. N ågra av dem skall särskilt fr amhållas.

En av de svenskar, som tidigast började samla fr imärken efter motiv
var marindi rekt ör F r e d r i k A r s e n i u s, som har skänkt en stor
samling port rätt fr imärken fr ån hela världen med beskrivande texter.
Direktör F r e d r i k B e n z i n g e r har donerat utomordentiga sam-
lingar med studiematerial över O scars- och Gustavs-emissionerna under
ären 1886 1918; bankrevisor I v a n A d l e r har donerat en mycket
int ressant studiesaml ing av Etiopiens frimärken, vilken han fortlöpan-
de kompletterar ; civilingenjör N i I s G e 11e r s t e d t s värdefulla
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specialsamlingar av fr imärken fr ån de N ordiska länderna är samman-
förda i ett speciellt N orden-rum i museet och dessutom skänkte han
15.000 k ronor för komplettering av sina samlingar ; dist riktchefen
F i l i p T i 11m a n gav en mycket omfattande, int ressant och värde-
full samling av s. k . kronopostbrev ätskillig a kuvert med fjädrar och
kronstämplar av varierande utseende. Slutl igen kan nämnas att bok-
handlaren S i g u r d T u 11b e r g har grundat en stiftelse, benämnd
» J ubileumspostflygningen», som i ap ril 1963 donerade 5.000 k ronor,
att användas för inköp av företrädesvis flygpost. I november 1964
ökades donationen med ytterligare 10.000 kronor. Genom init iat iv
av intendenten A r v i d S w ä r d, en allt id int resserad medlem av
föreningen och mycket man om museets bästa, har museet fätt mot ta
samlingar av kuvert och även brev, utväxlade i korrespondenser förda
av bl. a. Selma Lagerlöf, Sven H edin och N athan Söderblom.

Föreningen själv har genom åren berikat museets filatelistiska sam-
lingar med ätskilliga gävor. U nder senare tid har säl unda medel an-
slagits för inköp av ett antal p rovt ryck i valören 6 öre till 1872 års
sifferty psfrimärken, p rovtry ck och frimärken av ski lling banco-typ,
vapen-öre, lejon- och ringtyp tandn . 14 samt ett engelskt helbrev fran-
kerat med 1 penny svart och avstämplat den 6 maj 1840, det första
fr imärkets officiella utgivningsdag - ett ytterst värdefullt och int res-
sant filatelistiskt objekt.

Det ä r icke endast den filatelistiska delen av museets verksamhet,
som föreningen int resserat sig för genom åren. A ven den posthistoriska
avdelningen har alltid omhuldats genom anslag till inköp av bl. a.
viktigare modeller av olika post fordon.

Pa »Vänne rnas» init iat iv medgav Kungl. Maj :t är 1932 att 15.000
k ronor av medel fr ån dragningen i Penninglott eriet i januari 1933
skulle ställas till föreningens disposit ion för dess verksamhet . Med stöd
av denna, för den tiden stora summa, har föreningen lätit ti llverka
och till museet skänka ett antal modeller, av stort värde för skildringen
av postbefordran i äldre t ider. Sålunda har föreningen t ill museet
skänkt modeller av de äldre posthusen i Grisslehamn, en unik anlägg-
ni n g som alltjämt finns intakt på ursprunglig plats, men som numera
icke t illhör Postverket ; en modell av en anordning för att hissa post
över en fästningsvall i Stra lsund vid mitten av 1700-talet ; Sveriges
första postängfartyg, hjulängaren »Constituti onen», som gick i trafi k
mellan Ystad och Stralsund ; en postautomobil  f rän  Göteborg är 1910;
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en järn vägspostvagn f rän början av 1930-talet samt postangaren
»O land  I L,  som t rafikerade st räckan K almar- Färjestaden v intert id
under ären 1932 1952, dä P ostverket upphörde att bedriva egen rederi-
rörelse.

Under senare år har föreningen låt it iordningställa och t ill museet
skänka en skalenlig modell av en sektion av av lastni ngsomrädet vid
Stockholms Bangä rdspostk on tor, Sveriges största post ansta lt .

I den s. k. receptionen i våningen 1 t r. upp , hänger en gåva, som i
hög grad fångar besöka rnas int resse: konstnärinnan Vera Malmst röms
»Posten går», som är utförd i applik ation steknik. I december förra
året kom så ett för museet mycket värdefullt bid rag, nämligen 10.000
kronor t ill anskaff andet av en modell t ill en ultramodern järnvägs-
postkupe. Ännu sä länge spelar järnv i gen en dominerande rol l när det
gäller postbeford ran. Men vem vet, hur det ä r om några decenn ier?
D å kanske flygpostbeford ran, även på kort are st räckor, är så pass
vanlig, at t post endast i undantagsfall beford ras på jä rnväg.

Föreningen Postmusei Vänner tog v idare et t mycket lovvärt mm a-
t iv ä r 1952, dä en kommi tte ti llsat tes för at t undersöka möj ligheten
att för museets räkning förvärva en av världens all ra största fr imä rks-
rariteter, den gula 3-skillingen. Kommitten kom tyvärr ingenstan s i
sina st rävanden, eft ersom dess interlokutör, en ligt vad kommitten be-
rätt ade, framhöll at t »ingen kan lämna någon p risuppgift över en
sådan dy rgrip , innan något posit ivt köp intre sse med effektivt stöd
av fakta föreligger. » N ägra år senare, å r 1956, hade jag äran motta
et t uppdrag fr ån några medlemmar i Postmusei Vänner at t försöka för-
hand la för at t få fr am en p risup pgift på märket för den händelse at t det
skulle kunna visa sig vara möjligt , at t inför museets SO-å rsdag den
15 december samma år samla ihop medel för at t inköpa dyrgripen
och skänka den t ill museet . Inte heller j ag hade någon möjlighet at t
med »effektiv t stöd av fakta pävisa att det föreläg ett posit ivt köp-
int resse» och det fanns tyvärr inget annat at t göra, än at t låt a saken
förfall a. N og hade det varit något mä rkligt a t t på museets SO-åriga
högtidsdag kunna bekantgöra, att det som gåva mottagit denna remar-
kabla fr imärksraritet ! Vilket museum hade inte ansett det vara den
allra lyckligaste händelsen i sin historia, att det med sina samlingar
införl iva r en av de största sällsynt heterna inom det speciella sam-
larområdet .
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Ar 1950 inst iftade föreningen en medalj , at t tilldelas personer som
gagnat Postmuseum och föreningen. På medaljens ätsida ser man en
post ryt are och texten PO ST'MUSEUM STO CKH OLM, på frånsidan
texten PR O BEN EFIC IO TUO , vil ket nägot fri t t kan översät tas med
f ör Di n välvilja och givmildhet » samt en lagerk rans, inom v ilken
medaljörens namn graveras. Första exemplaret av den medaljen p räg-
lades i guld och överlämnades t ill H ans Lagerlöf i N ew York på hans
70-ä rsdag den 29 mars 1950.

För att sp rida kännedom om museet och Föreningen Postmusei Vän-
ner beslöt föreningssty relsen ä r 1933 at t ge ut en t idsk rift som kallades
»N yheter frän Postmuseum ». 1936 mäste den läggas ner, dä t rycknings-
kostnaderna blev allt för stora. Fem å r senare, år 1941, st artades en ny
t idsk rift , »Medlemsblad för Föreningen Postmusei Vänner». D å post-
styrelsen fann att t idsk riften skulle vara t ill gagn både för museet och
föreningen medgavs det att den fick t ryckas pä Postverket s bekostnad.
Ar 1950 ersat tes medlemsbladet av en ä rspub likat ion, »Post rytt aren»,
som än i dag ges ut . Första å rgången utkom 1952. D ävaran de ordfö-
randen utverkade at t även denna publikat ion fick t ryckas på Post-
verkets t ryckeri och pä Post verk ets bekostnad.

N ågra å r senare beslöt styrelsen för föreningen, att den, med hän-
syn t ill at t Post rytt aren kostnadsfr it t t illdelades alla medlemma r, i
fort sät tningen skulle bet ala arvoden för art iklar, som intogs i å rsboken
och var grundade pä forskningsarbeten av verkligt värde ur fi latelis-
ti sk eller posthisto risk syn punk t.

Museet har från många olika håll , särskilt under de senaste å ren,
komplimenterats för att å rsboken är välredigerad, har int ressanta art ik-
lar och typografiskt är av hög st andard. D ett a är glädjande och med-
verkar t ill at t göra museet känt och underlätt ar även medlemsvärv -

ningen t ill föreningen
D et bör fr amhållas at t Post ryt taren fr . o. m. å r 1963 innehåller en

b ilaga i färg, vilken v isar under föregående år utgivna svenska f rimär-
ken. D etta innebär också att fr . o. m. 1962 och i fort sättningen kom-
mer böckerna att utgöra en katalog i färg över alla svenska fr imärken.

I serien »Meddelanden f rän Postmuseum» har sedan år 1956, då
boken »Postman minns» utkom som nummer 31, inte publicerats nagot
arbete. Det är en gammal önskan hos föreningen at t icke endast H ans
Lagerlöfs utan också öv riga t ill museet gjorda fr imärksdonationer, som
anses vara lämpliga, skall besk rivas och at t dessa besk rivningar sedan
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publiceras i serien »Meddelanden frän Postmuseum». Pä f ram s tällnin g
av föreningen i mars 1965 har Poststyrelsen medgivi t det ta. Arbetet är
redan päbörjat.

O m man bläddrar i p rotokollen från de gångna 40 åren som Före-
ningen Postu usei Vänner har funnits ti ll, sä kommer det tydligt ti ll
synes i p rotokoll efter p rotokoll, hur man ivrigt och uppslagsrikt för-
sökt att på olika sätt skaffa medel för att t illgodose angelägna önske-
mål från museet . Man har verkligen lyckats och otaliga välvill iga
kr after har medverkat.

Av alla postmuseer i världen finns det int e något, som fått mott a
så många och så värdefulla gåvor som vårt svenska postmuseum. Vad
Föreningen Postmusei Vänner har ut rättat är välbekant och har väl
i nägon man framgätt av vad som här anförts .

Museets chef har allt id varit medlem av styrelsen för Föreningen
Postmusei Vänner. Aven jag har den äran. Men jag måste sannings-
enligt fr amhålla, att min roll inom styrelsen inte har varit givarens
utan alltid mottagarens. Det är i den vetskapen som jag vill tacka
Föreningen Postmusei Vänner och alla dess medlemmar för deras frukt-
bärande insatser genom åren, Postmuseum till gagn. Att »främj a Post-
musei uppgift och utveckling» har sannerl igen inte varit en tom fras.
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