
STOCKHOLMS POSTKLUBB
EN HUN DRAÄRIN G SOM LEVER VID ARE

A v A rne Karlsson

I april 1977 fyllde Stockho lms Postklubb 100 år . D et är en aktnings-
värd ålder, och klubben har naturligtvis högtidlighållit jubileet, men det
har skett utan y ttre åthävor. Klubben gör inte stort väsen av sig, men kan-
ske kan en återblick på dess hundraåriga historia ändå vara av ett visst
intresse för läsarna av Postryt taren. Äterblicken sker genom plock ur en
historik som har skrivits för klubbens medlemmar inför jubileet .

Klubbens historia börjar alltså 1877, då Oskar II var kung i Sverige och
N orge, då Louis de Geer var statsminister och då tvåkammarriksdagen
hade funnits i tio år . Chef för Postverket var Adolf Wilhelm Roos. H an
hade t illtr ät t 1867, och under hans första t io år som generaldirektör hade
stora saker hunnit hända. Den gamla organisationen med posthemman på
landsbygden hade upphört , och på kort tid hade en mängd postanstalter
inr ättats, de flesta av den nya typ som kallades poststationer. Lantbrev-
bäringen var på väg att introduceras. Vi hade fått nya försändelseslag
trycksaker, varuprov och brevkort . Posten hade börjat förmedla pengar
genom postanvisningar och postförskott, postabonnemang på tidningar
hade inför ts, och vi hade fått en allmän poststadga, även om den ännu inte
hette så. Också på det internationella planet hade viktiga förändringar
sket t. Världspostföreningen hade bildats 1874, och några år tidigare hade
vi i prakt iken fått en skandinavisk postunion.

Vid en omorganisation 1863 hade Generalpoststyrelsen indelats i två
departement, kansli- och kameraldepartementen . Vid en ny omorganisa-
tion 1873 infördes beteckningen byrå i stället för departement, och utöver
kansli- och kamera lbyråerna bildades en t rafikbyrå.

N ågon regional organisation i nutida mening fanns int e vid denna t id i
Postverket . Den distriktsförvaltning som fanns gällde järnvägsposten. Se-
dan 1873 fanns t re resepostinspektörer, i Södra, Västra och Cent rala di-
strik ten. En verklig regional indelning med dist riktsförvaltningar kom
först på 1890-talet .

Det fanns emellert id postdirektörer. Det var föreståndarna för de t re
postkontoren av den högsta klassen, postkontoren i Stockholm, Göteborg
och Malmö, som hade den titeln. I Stockholm fanns fortfarande bara et t
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postkontor, som dock hade några filialer. År 1875 hade postkontoret
flyttat från Lilla N ygatan, dvs nuvarande Postmu seum, till Rödbodtorget
nära Tegelbacken.

Postdirektör i Stockholm var Pontus Winroth. H an hade förut varit
departementschef i Generalpoststyrelsen och som sådan kollega till Adolf
Wilhelm Roos, innan denne blev generaldirektör . Och med Pont us Win-
roth är vi framme vid Stockholms Postklubb , för det var på förslag av
Winroth som Postklub ben bildades år 1877.

Postklubben höll sitt första sammanträde den 12 april detta år på
Restaurant de France, Stora N ygatan 5. Protokollet från det sammanträdet
kan förtjäna att återges i sin helhet :

Protok oll, hållet v id sammanträde mellan tjenstemännen v id Stock -

holms p ostk on tor den 12 ap ril 1877 .
Sedan Postdirek tören, H err D epartem en tschef en m . m . P. F. T. W inroth ,

genom utf ärdad rundsk rif v else, inbjudit sam tlige v id S tock holms p ost-
k on tor anställde tjenstemän till en sam mank omst f ör at t disk utera f ragan
rörande et t länge k änd t behof af stif tandet af en postk lubb, »hv arig enom

Postk lubbens grundare postdirek tör Pontus W in roth.
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tjenstemännen sk ulle beredas både nöje och ny tta af att utom under ar-
betstimmarne i en f örtroligare k rets af k am rater sam manv ara f ör att ut-
by ta tank ar, af nöta sk rank orna mellan k ontorets olik a af del ingar och
samsp råk a om hv ad f ör göromålens f ull görande till K ongl. Genera lp oststy -
relsens och allmänhetens belåtenhet k unde v ara af behof v et påk allad t»,
och denna inbjudning nästan mangr ant hörsammats af k on torets p ersonal,
öppnades sammanträdet af H err Postdirek tören sam t fat tades f öljande
p relim inära beslut :

bildandet af en p ostk lubb, som under v in termånaderna borde samman-
träda hv arje lördags af ton k l . 7 e.m . och upp lösas f öre k l. 12 e.m ., hv arem ot
under sommarmånaderna blott en sammank omst i månaden borde ega rum
och då helst genom f öretagen utf ly k t till lämpligt ställe bland huf v udsta-
dens omgif ingar, som af k lubbens ordf örande k omm er att bestämmas
och ledam öterna genom anslag å sam tliga a/ delningar inom k on toret sam t
tillk ännagif v ande i »Postala notiser» meddelas;

att v innande af in träde såsom ledamot i p ostk lubben är medgif v et
hv arj e v id Stock holms p ostk ontor anställd ordinarie eller e.o. tjensteman,
i v ilk et, med anledning af derom gjord f ra mställning, f örk larades äf v en
böra utst räck as till tjenstemän inom K ongl. Generalp oststy relsen och post-
inspek tionen i Cen t ra la järnv ägsp ostdistrik tet med underly dande resepost-
expeditörer hv arjem te det f ör v ar och en till huf v udstaden ank ommande
resande p ostman sk ulle stå öppet att , om han så önsk ar, såsom gäst i p ost-
k lubben v inna in träde;

att f ör bestridande af utgif ter f ör lokal m . m . en manatlig af gif t af 50
öre f ör k on trollörer sam t tjenstemän af m otsv ara nde och högre gra der
inom K ongl. Generalp oststy re lsens k ontor och 25 öre f r öf ri ga ledamöter
borde erläggas, hv arf örutom Postdirek tören f örk larade sig v illig bidraga
m ed 4 k ronor i månaden ;

att k lubbmästaren, som har till åliggande att ombesörj a arrangemen terna,
hvad angår f örtäring, v äljes v id hv arje f öregående sammank omst till den
derpä f öljande.

T ill ordf örande v aldes m ed aclamation H err Postdirek tören P. F. T . W in-
roth, till v ice ordf örande H err R ev isor S . W . Sundius och till sk attmästare
K ontorssk rif varen Gustaf W igren sam t till k lubbmästare f ör nästa sam-
mank omst K ontorssk rif v aren R ollin.

H äref ter af slutades öf v erli ggningarne och nästa sammank omst utsattes
till lördagen den 21 april.
in fid em
Gustaf W igren
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Protokollet fr ån nästa sammanträde var mera kort fattat :
den 21 ap ril 1877
V id sammanträde denna dag f örek omm a ej några postala eller k lubbens

angelägenheter rörande f örhandl ingar, utan tillbragtes af tonen under m un-
tert samsp räk , hv aref ter innan uppbrott gjordes sk reds till v al af k lubb-
mästare f ör nästa sammank omst den 28 dennes och hv artill ak tuarien

H ugo Winr o th blef utsedd .
in fid em
Gustaf W igren

Redan dessa två första protokoll säger en hel del om Postklubb en. Av
det första kan man utläsa vad klubben syftar till, vilka som kan vara
medlemmar m m, sådant som i stort sett står sig än i dag, även om det nu
skulle uttryckas annorlunda. I det andra nämns det som kanske är det mest
väsentl iga, det som allt id försiggår i k lubben - den muntra samvaron.
Det enda formella man företog sig den kvällen var at t man såg t ill att man
hade en klubbmästare inför nästa sammankomst .

Till en början hade klubbmedlemmarna ambitionen att träffas of ta, och
man lyckades också hålla ganska täta sammanträden. Entusiasmen och
optimismen är ju gärna stora när en förening är nybildad. Men sä smäning-
om blev sammanträdena glesare, och t ill slut blev det både kutym och regel
att man samlades två gånger per år, en gång på våren, då man höll årsmöte,
och en gång på hösten.

På sammanträdet den 28 april 1877 diskuterades stadgar för klubben.
Postinspektör Ehrenh olm ansäg »att inga stadgar alls borde finnas, hvilken
mening v. ordföranden H err Revisor Sundius äfven ansäg sig böra biträda,
dock endast därhän, att han alltid önskade vissa föreskrifter rörande eko-
nomien och ordnin gens upprätthällande.» Stadgar blev det emellertid . De
antogs den 12 maj 1877 men har senare reviderats. Stadgarna har blivit
både en grund för och et t befästande av den kutym som har utbildats i
klubben.

Pont us Winroth var ordförande i klubben i åtta år, fr am till februari
1885. N är han avgick utsågs han till k lubbens förste hedersledamot, vilket
var mer än väl befogat. Inte nog med at t han var klubbens grundare och
dess förste ordförande. H an ägnade över huvud stort int resse åt klubben,
och han offrade ekonomiskt åt klubben och dess medlemmar. H an instiftade
en fond, fr ån vars avkastning skulle »utdelas gratifikationer eller under-
stöd åt deraf i behof varande klubbledamöter eller deras efterlefv ande».
Fonden inst iftades redan första året, och grundpläten var 500 kronor, et t
efter den t idens förhållanden aktningsvärt belopp . Under de följande
åren skänkte Wi nroth vid flera t illfällen ytt erl igare pengar t ill fonden.
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Och fonden hade sin betydelse. Gång på gång ser man anteckningar i
klubbens protokoll att pengar skänkts antingen till någon medlem som
råkat i ekonomiska svårigheter på grund av sjukdom eller t ill efterlevande
till en medlem som avlid it . Sådana gåvor förekom ett stycke in på 1920-
talet .

Från k lubbens sammanträde den 10 oktober 1879 finns bl a antecknat :
»inlemnades af Extra biträdet Aug. Bergman en skrif tligen affattad motion
om inr ätt ande genom postklubben s försorg af en af posttjenstemännen
sjelfva underhållen spisningslokal. H ärvid uppdrogs åt motionären at t till-
sammans med några andra bland klubbens ledamöter, hvilka han sjelf egde
att utse, utarbeta et t förslag, angående sättet hvarpå han ansåg att det uti
motionen nämnda mål skulle ernäs.»

Bergmans eventuella bemödanden har inte lämnat några spår efter sig.
Sedan länge har Posten personalmatsalar i Stockholm, men de har int e till-
kommit genom Postklubbens medverkan. Men vad Bergman främst avsåg
med sin motion var väl att k lubben skulle få en permanent lokal, och så
har det inte blivit, vilket det knappast finns anledning att beklaga.

Klubbens första sammant räde hölls, som förut nämnts, på Restaurant de
France i Gamla Stan, en restaurang som inte längre finns. Kanske utnyt tja-
des den lokalen vid fler tillfällen under de följande åren. Det vet vi inte,
för k lubbens protokoll nämner till en början inte var sammanträdena ägde
rum. Men från och med sammanträdet den 28 januari 1882, som hölls på
Bacchi Vapen, är lokalen alltid nämnd. Det är en lång rad av namn på
restauranger i huvudstaden och dess närhet som drar förbi när man läser
protokollen . De flesta av restaurangerna finns for tfarande kvar, men en
del har försvunnit, och det är kanske de som inte längre finns som är mest
intressanta, historiskt och fr ån kuriosasynpunkt : H otell Rydberg, H otel du
N ord, Restaurant Bernadotte, Ofr e Tivoli, Jones Restaurant, Fjäderhol-
marne, H otell K ronprinsen, Fenixpalatset, Rosenbad, Grå Kvarn (på
Söder).

Vad har man då haft för sig i Postklubben under 100 år ? Vi har redan
betonat den munt ra samvaron, men den har inte uteslutit inslag av allvar .
Det är ju för övrigt svårt att dra en gräns mellan det allvarliga och det
nöjsamma. Det har förekommit många intressanta föredrag och kåser ier
som inslag i sammankomsterna, och det har blivit tradit ion att ordföranden
i regel i sit t anförande berör nägra för Postv erket aktuella och vik tiga
fr ågor . På senare tid har sammankomsterna ofta inletts av et t studiebesök
av något slag.

Men mest har det ändå varit fr åga om trivsam och nöjsam samvaro.
Därtill bidrar alla närvarande mer eller mindre, men klubben har också
så gott som alltid haft speciella underhållare, ibland av professionell klass.
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Tyvärr är protokollen fr ån de första decennierna i regel ganska knapp-
händiga och nämner mera sällan något som tilldrog sig ut anför det for-
mella och som egentl igen var det vikt igaste. Vi får emellert id bl a veta
att det år 1878 fanns en särskild sångförening inom klubben, ledd av kon-
torsskrivaren och musikdi rektören Johan Ferdinand Decander . Och i et t
protokoll fr ån 1906 talas om »de sä väl kända, ypperl iga sängarne H errar
Rehnberg och Palmcrantz» och den »utmä rkte piani sten, Postexpeditör
Sjögren». Mera konsekvent börjar underhållningsinslagen nämnas i pro-
tokollen först fr ån och med år 1921, och då är det en speciell herre som
nämns vid namn: »Sånger till luta föredrogs af postexp. P . N ordström
under lifliga applåder .»

Pelle N ordst röm var, som väl många litet äldre läsare minns, en pro-
fessionell artist, som bl a uppträdde ganska oft a i radion på 30-talet . H an
agerade gärna och gratis hos Postklubben, och det var inte många samman-
komster som han försummade. Ibland uppträdde han hos klubben kort
innan han måste ge sig iväg till et t annat engagemang, vid andra tillfällen
uppenbarade han sig sent efter uppträdande på ett eller flera andra håll i
Stockholm. Sista gången han deltog var den 25 maj 1962 vid klubbens 85-

ärsjubileum.
Pa 20-talet hade klubben inte bara en »hovsängare», Pelle N ordström,

utan ocksä en »hovpoet», L Th Bäckström och en »hovkapellmästare»,
Patrik Vretb lad. Bi ckström diktade ofta bordsvisor, särskil t till höstsam-
ma nträdena, som under ganska många år bestod av gäsmiddagar.

Det har funnits flera art ister inom Postklubben. Vi skall bara nämna
nägra : sängaren Arne Rosen, visslaren Elis Reineck, imi tatören Eric En g-
st röm och trollkarlen Ulf Mörling. Utöver dem har det bl a funnits glunt-
sångare i flera olika kombinationer .

Lat oss fortsätt a med att göra litet axplock av olika karaktär fr än klub-

bens protokoll.
År 1886 nämns för första gången att Postverk ets chef gästar klubben.

Det var Adolf Wilhelm Roos som då var generaldirektör, och hans besök
tycks ha haft samband med att man då firade Postverkets 250-ärsjubileum.
v en Roos' eferträdare, Edvard von K rusenstierna, besökte klubben. Det
skedde första gången i mars 1891, och han blev då vald till hedersledamot .
På hösten samma år var han åter närvarande, nu tillsammans med che-
ferna för de danska och norska postverken.

I november 1893 beslöt man att »nästa sammanträde äfven må bevistas
af damer». Det sammanträdet ägde rum i mars 1894, och damerna var
»qvinli ga post funk tionä rer och anhöriga till klubbens ledamöter». De skulle
»ät samqvämet gifva en behaglig omvexling». »Sälunda uppfördes en liten
väl bekant teaterpjes, Moh rens sista suck, exeqverades sång och musik af
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Fran Postk lubbens 40-ärs jubileum 1917.

amatörer och icke-amatörer och saknades naturl igtvis ej heller et t stycke
fin de siecle nöje. D dert ill lägges dans i mänga hvarf och läng a banor,
tyck tes de flesta anse dagen glad och var dermed mälet vunnet .»

Trots det posit iva eftermälet d röjde det länge innan några damer på ny tt
blev inb judn a.

Av första världskr igets vedermödor märks ingent ing i k lubbens annaler.
D etta beror inte på oberördhet och okänslighet hos k lubbens medlemmar
utan därp å at t p rotokollen vid den t iden aldrig berörde situationen i sam-
hä llet och i världen .

D en 27 ma j 1922 var mötesp latsen för första gången H otell Foresta på
Lidingö. K lubben hade en utl ändsk gäst : herr O berpostin spek tor Kurt
Bell ing fr ån Tyskland. Sammant rädet i november 1923 på Rosenbad
»hedrades med besök a v lärare och elever i den högre administra t iva post-
kur sen, vilka vid tolvt iden kornmo för att dricka en bägare med Stock -
holmskoll eger». D et blev sedan en tradit ion at t den administ rat iva kursen
gästade Postkl ubben. D et som pa 20-, 30- och 40-ta len kal lades administra-
t iv kurs var en form av fort bildning. Den grundutbildnin g som i dag kal-
las administ ra t iv kurs hett e på den tid en postassistentkurs.

I maj 1926 hölls sammanträdet på N yloft et på Skansen, och då var den
nye generald irek tören Anders O rne med för första gången. H an blev sedan
en trogen gäst hos Postk lubb en. P hösten samma år deltog bl a förste
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intendenten Johannes Rudbeck - under 20 år chef för Postmuseum och
han återgav iakt tagelser fr ån ett besök i USA. D är rådde ju vid den tiden
totalt spritförbud, men alla restrik tioner ti ll trots kunde man »fägna sina
gäster med alkoholstarkt isvatten, serverat i kaffekoppar».

Den 28 maj 1927 firade Postklubben sitt 50-är sjubileum pä N yloft et .
Inför jubileet hade styrelsen diskuterat om jubileumssammanträdet skulle
stå öppet för kvinn liga postanstä llda och för medlemmarnas kvinnliga
anhöriga. Man beslöt emellertid att avstå från kvinnligt deltagande, dels av
ekonomiska skäl, dels för att sammanträdet därigenom skulle få en helt
annan karaktär än vanligt .

Den 25 maj 1935 pa Stallmästargärd en var postmästaren i Reykjavik ,
Baldvinsson, gäst. Sven Svenmarck kåserade om dagar och nätter i Saar.
Det hade varit folkomröstning i Saar-området i N ationernas Förbunds regi,
och Svenmarck hade varit där som fältpostmästare.

Den 29 maj 1937 på Mosebacke var det premiär för klubbens heders-
tecken, detta med anledning av att klubben fyllde 60 år . Ordföranden
Gunnar Lager sade »att det skulle placeras framför andra ordenstecken,
och den som icke tyngdes av andra nådevedermälen fick sätta det, där det
bäst passade.»

D en 25 november 1939 träffades Postklubben under parollen »som van-
ligt». Andra världskriget hade ju börjat . Sammanträdet slutade med att
man sjöng Du gamla du fr ia. Men det var inte riktigt som vanligt, och det
blev det inte heller . Vårsammanträdet 1940 inställdes, likasä höstsamman-
trädet 1941, vårsammanträdet 1942 och höstsammanträdena 1943 och
1944. Vid höstsamm anträdet 1942 hyllade både Lager och Orne i sina tal
friheten som ett omistl igt värde. Underhållaren Pelle N ordström sjöng
bl a Evert Taubes Sjösalavals, som var ny för året .

Vid sammanträdet den 22 maj 1943 på Foresta var två norska flyktingar
och kolleger närvarande. Gunnar Lager sade i sit t tal att »vi följa med kär-
lek och beundran vårt norska broderlands öden». Sekreterare Arntzen tac-
kade för den gästfrihet som visades honom och sekreterare N ielsen. I
nöden lärde de känna sina vänner, först i N orge, nu också i Sverige.
Arntzen och N ielsen var med också vid et t par följande sammanträden, och
den 24 februari 1945 deltog yt terligare två landsflyktiga norrmän.

Sammanträdet den 29 september 1945 på Rosenbad betecknades som »en
märkesdag i Stockholms Postklubbs historia». K riget i Europa var slut, och
för första gången sedan 1939 träffades klubbmedlemmarna två gånger på
ett år . Det var samtidigt nordisk postkonferens i Stockholm, och alla de
fem nordiska postcheferna besökte klubben. D e kom under kvällen på
tanken att ge Postklubben en gåva som minne av dagen. Det blev en ord-
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förandeklocka av silver, som överlämnades av Anders Orne vid nästa
sammanträde.

Vid sammanträdet i april 1947 var den nye generaldirektören Erik
Swartl ing med för första gängen. Aven Anders Orne deltog. H an for tsatt e
att besöka Postklubben även som pensionär.

Den 25 april 1955 var det kvinnor närvarande. Det var Postfl ickorna
som sjöng under ledning av Tord Wetterberg. Och 1957 blev det diskus-
sion om medlemskap för kvinnor. Frågan föll emellertid . 1966 togs den
upp på nytt , men int e heller då blev det någon ändring.

Postin spektö r Pehr Bergman var en av dem som var med och grundade
Postkl ubben 1877. H ans son, Bo Bergman, tillfrägades 1962 om han ville
bli hedersledamot i klubben. Erbjudandet var naturligtvis fr ämst en hyll-
ning till skalden Bo Bergman, men det hade inte kunnat göras om han inte
vari t postpensionär och f d posttj änsteman. I et t vänligt brev tackade Bo
Bergman för erbjudandet och accepterade det . H an betonade värdet av
gott och fr imodigt kamratskap och önskade klubben lycka och fr amgång.
Som vi vet kände sig Bo Bergman aldrig särskilt engagerad i postyrket .
H ans tankar fanns, som han säger i brevet, »pa ann at häll ». H an kände
emellertid t ill Postklubben och berättade att han hade et t levande minne
av faderns kamratl iv i k lubben på 70- och 80-talen.

Vid ett senare t illfälle, i maj 1967, skickade Bo Bergman en versifierad
hälsning till k lubben. Det var samma år som han dog.

Många bemärkta män inom Posten har varit medlemmar i Stockholms
Postklubb, men klubbens stöttepelare har inte bara bestått av Postverkets
främsta . Vi skall inte här göra någon uppräkning av namn på män som
genom åren har varit i ledningen för Postklub ben. Vi skall bara nämna att
klubbens ordförande just nu är H elge Jäder, och att den vik tiga sysslan
som klubbmästare sedan 1954 sköts av Carl-Otto Ohm.

Den som inte är medlem i klubben och läser det här ställer kanske frä-
gan : Varför tillåter ni inte kvinnor i k lubben? J a, det beror väl främst på
at t det är en så gammal regel att den har blivit en smått vördnadsvärd
tradit ion. I våra dagar, när manliga och kvinnliga kolleger ändå träffas
ganska ofta, kan vi inte då tillåta oss att vårda en sådan här tradition,
som kanske är dum men samtidigt rolig?

De begränsningar som i övrigt gäller för medlemskap i Stockholms
Postklubb är på sätt och vis uttryckta i namnet på klubben. Man skall
vara postanställd eller postpensionär, och man skall bo eller tjänstgöra
i Stockholm, varmed menas Storstockholm, och även det begreppet har
vid behov getts en ganska vid tolkning.

H ur kommer det sig att Stockholms Postklubb har levt så länge och at t
den fort farande tycks vara livskraft ig? Ett försök till svar : Det beror på
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Postk lubbens nuv arande ordf örande, H elge f äder, i sam sp råk med museilek tor Paridon
v on H orn, som höll ett in tressant k åseri k ring gamla S tock holmsbilder när

Postk lubben f irade sitt 100-ärsjubile um i ap ril 1977.

att klubben fyller en uppgift som är på en gång anspråkslös och angelägen,
nämligen att bereda en angenäm samvaro åt människor som är kolleger
och arbetskamrater, en samvaro i trivsam och avspänd men gärna festlig
miljö. Det innebär en samvaro mellan män i skift ande tjänsteställning och
i olika åldrar, mellan aktiva och pensionärer. Och därmed är vi inne på
något som kanske är det allra tjusigaste med Postklubben att olika
åldrar t rivs tillsammans, fr ån de yngsta några år över 20 till de äldsta
några år över 80. Det är på sit t sät t et t tecken på att t radit ionen i klubben
inte är förlegad utan livskraftig och aktuell.
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