
GUN N AR STE N ER UDH

Postmuseets föreständare, förste intend en ten Gunn ar Stenerudh,
a vied den 28 mars 1966. Dödsbudet kom oväntat. Så sent som den 24
mars deltog han i årsmötet med Föreningen Postmusei Vänner, där han
höll et t mycket uppskatt at anförande med anledning av föreningens
40-äri ga ti llvaro.

Gunnar Stenerudh var född i Arvika den 3 juli 1909. Efter student-
examen i K a rlstad genomgick han postassistent skurs 1927 1930. H an
kom ti ll poststyrelsen 1938 och efter beford ran till olika befat tningar
inom sty relsen utnämndes han t ill chef för Postmuseum den 1 december
1952, då han eft ert rädde P aul Gerhard H eurgren , som uppnått p en-
sionsäldern . För sin nya arbetsupp gift hade han förberet t sig bl. a .
genom studier vid Stockholms stadsmuseum, postmuseet i Bern samt
tjänstgöring på en amanuensbefat tn ing vid P ostmuseum. A ven hans
allmänna läggning gjorde honom väl meriterad och lämplig som före-
ständare f r museet . H an var rikt begä vad, ägde stor arb etsförmäga
och hade mängsidiga kulturella intressen och en frams täende förmä ga
att ut trycka sig i ta l och skrift . D essa egenskaper i förening med hans
kunnighet och skicklighet i posta la och administ rativa fr ågor samt hans
under årens lopp förvärvade kunskaper inom filatelins vidsträckta
område har varit t il lgångar av stort vä rde för Postmuseum, som under
hans ledning fortsatte at t utveck las til l ett av de förnäms ta inom sitt
område i världen.
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Postmuseets samlingar är i huvudsak uppdelade i en post- och kultur -
historisk avdelning samt i en fr imä rksavdelning. N ärmast till den sena re
är ä ven knu tet mu seets sto ra filatelistiska bibl iotek.

Moderniseringen av museet såväl i fr åga om lokaler som ordnandet
av samlingarna p åbörjades under H eurgrens tid . N yordningen av de
historiska samlingarna i bottenvåningen var genomförd vid hans av-
gäng. Bland det som äterstod att ful lfölja var en ombyggnad av a rbets-
lokalerna för museets personal. I samband därmed moderniserades ut-
stä llningsrummen för de historiska samlinga rna i samma våning två
t rappor upp . D essutom upp rätt ades et t invent arieregister med text och
fotografier av föremålen i de historiska samlingarna och gjordes en
dossierp lan för katalogisering och arkivering a v föremål, dokument
m m.

Vidare hade den å r 1952 in rät tade Postm useinämnden föreslagit , at t
fr ågan om museets fr imärkssamlingars p lacering och exponering skulle
ut redas. D enna ut redning, som verkställdes av int endent H eur gren och
fil d r Georg M enzinsky, framförde förslaget om inrät tande av et t sä r-
skilt rum för fr imärken från D anmark, I sland, Finland och N orge -
det s. k . N ordenrummet.

D et var så lunda ett digert arbetsp rogram som Stenerudh hade fr am-
för sig när han tillt rädde befattn ingen som museets chef. H är i ll kom
allt arbete med p lanering och genomförande av arrangemangen i sam-
band med ut ställningen till 100-ärsminne t av de första svenska fr i-
märkena »Stockholmia 55».

Under arbetet med inventa rieregistret pät räffades lagom ti ll 100-
ä rsjubileet i museets magasinsut rymmen - nedmonterade delar av
den tryckpress, med vilka de första svenska fr imärkena hade t ryck ts.
D en mont erades å ter upp under ledning av ingenjören vid fr imärks-
t ryckeriet A rt hur Bodin och är nu p lacerad i bottenvåningen invid
Stickney-p ressen f rän 1919. Bottenväningen är för övrigt i stort set t
oförändrad sedan H eur grens t id.

D e h istoriska samlingarna i våningen 2 tr upp är helt omordnade.
H är finns bl. a . ett modernt postkontor (kassap lats, sorteringsfack m m),
en översiktl ig fr amställning av utvecklingen på postbefordringens om-
råde samt åskåd liga bilder med text om postverkets olika rörelsegrenar
i nutiden, post väsend ets int ernationella betydelse m. m. Under ombygg-
nadsarbetena, som pågick 1954- 55, fann man bl. a . i det ovannämnda
N ordenrummet dekorat iva målningar på et t bjälklag från äld re t id,
som konserverades. Exponaten i N orden rummet ut görs fr ämst av sam-

14



lingar t illhörande den Gellerstedtska fri märksdonat i onen, som monte-
rats i p rakt iska och esteti skt ti lltaland e ramskäp med utd ragba ra, ver-
t ik alt stäende skivor.

U tställningsverksamh e ten intensifierades betyd ligt und er Stenerudhs
chef sskap . Museet har under senare år deltagit i de flesta betydande
int ernationella fr imärksutställningar och y tterl igare befäst sit t anseende
som ett av de ledande museerna p å sit t område.

Inom museet har varje å r ordnats flera t illfäll iga utstäiln ingar ej blot t
av fr imärken utan också med posthistoriska ankny tningar (t ex Lokal-
brevbäringen 100 är, Q vinnan i posten 1863- 1963 och Pengar på
posten). Bet räffande t illfälliga utställningar av fr imärken må särskilt
nämnas de utställningar, som avser aktuella fr imärksländer.

D et fi latelistiska biblioteket har varje är t illförts värdefull in- och
utländsk facklitt eratur och sålunda vidmakthållits enligt t radit ionerna
fr ån den förste bibliotekarien, N ils St randells, t id .

Vid sidan a v sitt ordinarie arbete hade Stenerudh upp drag som sek re-
terare i Postmuseinämnden samt var ledamot i St ift elsen Stockh olmi a
55 och sty relsen för Föreningen Postmusei Vänner. H an var redaktör för
museet s ärsbok , Postry t taren ti ll 1962, och p ublicerade där art ik lar i
skilda ämnen såsom Frimärksautomater, en R esehandbok från 1500-
talet samt, i årgångarna 1964- 1965 Brevet - meddelandet genom
tiderna. D essa art iklar vit tnar om hans omfattande kunskaper och stora
förmäga at t ledigt utt rycka sig i skrift.

Gunnar Stenerudh gick helt upp i sin gä rning som föreständare för
Postmuseum , för v ilket han off rade hälsa och k rafter.

D et är givet , att han ibland hade att ta stä llning i kont roversiella
frågor, varvid han stundom fick ut stå viss k rit ik . H an tillvann sig dock
respekt dä rigenom att han a llt id sökte hand la med museets bästa för
ögonen och med en ärlig st rävan att p å bästa sät t avväga olika intressen
mot varand ra.

I sin museimannagärning fullföljde Stenerudh sin föret rädares inten-
t ioner, at t öka kontakten mellan museet och allmänheten, at t sp rida
kännedom om och förståelse för hur det svenska postverket fungerade
i forna t ider och hur det arbetar i dagens samhälle.

H ans bort gång innebar en stor förlust för museet . A lla hans vänner
inom och utom postverket minns honom med stor tacksamhet.

Gösta Sundman
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