
Postmuseihuset förr och nu
av Andreas Heymowski

Postmuseihuset i kvarteret Penelope i Stock-

holm är en byggnad vars rika och fängslande
historia Aera gånger tidigare beskrivits, bl a i

Postry tar e n (ärg 1958 0ch 196 1) och senast
av Sven Carlin i Svensk Filatelistisk T idskrift,

aug 1986. Skälentill att än en gång ta upp
ämnet är flera. H usets tid igare krönikörer har
oft ast varit i Postens tjänst och helt naturli gt

mest int resserat sig för husets postala histo ria.
Som arkitekt och byggnadshistori ker har m in

uppgift främst varit att se rill själva huset, eller
i äldre tider snarare kvarteret, och dess utveck-
ling. Vidare har jag, i kraft av mina yrkeskun -
skaper, egenh ändigt kunnat komplettera den
skriftliga framställningen med en serie rekon-

struerade ri tni ngar och perspektivbilder, för

att på ett lätt illgängligt sätt åskådliggöra kvar-
terets historia.

Posthuskvarterets
tidiga historia
Kvarteret Penelope är beläget i den del av

G am la stan som präglas av en regelbunden
stadsplan med rätvinkliga kvarter och relativt
breda, raka gator. Kont rasten mot de mera
pittoreska, oregelbundna me deltidskv arte ren

är stor.
O rsaken till detta gatunä t är den stora

brand som är 1625 6delade denna, väster om

den gamla stadsmuren belägna del av staden.
Före branden fanns här en oreglerad strandb e-
byggelse nedan för den medel rida stadsmuren.

N är kvarteren skulle återuppbyggas gjordes
detta efter en modern, rätvinklig renässans-
stadsplan . Stadsplanen finns anrydd redan på

en karta, gjord 1626, av fortifi kationsingenjö-
ren H einrich Thome.Däremot kom det att
dröja många årtionden innan kvarteren var

bebyggda i sin helhet.
Första gången kvarteret Penelope upprä -

AN DREAS HE YMOWSKI arf dd 1949 i Upp-
sala. Fil kand, arkitekt SA R. M edverk at som
handl i ggande arkitekt vid Postmuse ums omby gg-
nad och skrivit ett examensarbete  i  ark itekt ur om
Postmuseihusets historia.

der i ett känt dokument är i en designation, dvs
en tomtbeskrivning, upprättad av stadsingen-

jören Anders T orstensson den 6 december
1646,allts ä först 20 är efier Thome s stadsplan.
Själva designationen finns inre bevarad men
den är refererad i ett senare dokument , ett
fastebrev frän 1669. I designationen anges
tomtens bredd till 45 alnar i öster och väster
samt 54 alnar i söder och norr. Mätt upp gif-
tern a visar att " tomt en i detta dokumen t

omfattar hela det nuvarande kvarteret. D esig-
natio nen gjordes i samband med att tom tern a
stakades ut och kvarteret var vid denna rid inre

bebyggt.

Det första huset
N ästa gång kvarteret förekommer i handling-
arna är på en karta över de västliga kvarteren i

Gamla stan, daterad till troligen 165 1. På den
kartan finns tomtindeln ingen för alla de efter
branden återuppbyggda kvarteren, med
tomtinnehavare och tomtmått angivna. V issa
tomter är markerade med en tjockare ram som
troligen anger de tomter som vid denna rid

hunnit bebyggas.
På denna karta synes kvarteret Penelope

vara indelat i tre tomter. Den norra tomten är

långsmal, med långsidan längs nuvarande
Yssmedsgränd. D en stämmer helt överens
med den tomt som i 1729 4rs nummerord-
ning fick num ret 137, är 18 10 ändrat  till 1,

och som fortfarande existerar rent jurid iskt,
trots att kvarteret idag består av en samman-

hängande byggnad . Den södra tomten, först
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benäm nd 138, därefter 2, är här indelad i en

västlig och en östlig halva. Den östra halvan är
markerad som bebyggd och den motsvarar

ganska väl måtten på det s k Stora stenhuset,
vars m urar finns bevarade i den nuvarande
byggnaden. D et är därför möjligt att tomt 2

redan från början jur id iskt var en helhet och
att indelningen här int e markerar en tomt-

gräns utan en byggnadsgräns.
T värs över både tomt 1 och östra delen av

tomt 2 står innehavarens nam n: Anders Jön-

son Rådman. D enne An ders Jönson var en
framstäende person i 1600-talets Stockholm.

H an föddes 1605, son till borgaren Jöns Eriks-
son. T ill att börja med verkade han som

handelsman i kompanjonskap med sin styv-
far. 1638 blev han rådman och 1668 bygg-
ni ng sborgmä stare. 167 1 avled han. H ans
barn tog sig namnet Utte rklou. Enav sönerna,

Johan, blev 1673 adlad Utt erkl o.
I 1652 ärs mantalslängd finns Anders Jön-

son upptagen som husägare i det Västra kvar-

teret, där nuvarande kvarteret Penelope är
beläget . (Anda in pa 1700-al ert hade de enskil-
da bostadskvarteren i Gamla stan inga namn.
D et fanns bara en grov indelning i fyra stora s k
kvarter, benäm nda efter väderstre cken). An-

ders Jönson bodde där med sin hustru, två
dött rar, två pigor, en am ma, tre d rängar och

en hjälpp oke.
H uset förekommer också i ett fastebrev

från janu ari 1669. I brevet sägs att An ders
Jönson den 3 mars 1656 "köpt och sig till-
handlat" en tomt som enligt beskrivn ingen
uppenbart omfattar båda de nuvarande tom-
tern a i kv Penelope. Beträffande mätt en hän-

visas i fasteb revet till den ovannämnda desig-

nationen frän 1646. Säljare var staden själv.
Köpeskillingen var 607 1/2 daler silvermynt.
T omt e ns mätt var 2430 kvadratalnar, vilket
visar att det handlade om ett köp av ren räma rk
till det normalpris, 8 öre perkvadrataln, som sta-
den tog för marken i denna del av staden (8 öre
var likamed 1/4 daleroch2430 x 1/4 =607 1/2).

150



N

TOMT l

Perspektivbil d 1, ca 1650.

Arr man väntade på detta sätt , först i flera är
med att friköpa romren och därefter i decen-
nier med att upprätt a fastebre v var inte unikt
vid denna rid .

Sam man tager kan man al ltsä kons tatera att
nägon gang mellan 1646, da tomt en utstaka-
des, och 1651, dä kartan visar att tomten

delvis var bebyggd, uppförde rådman Anders
Jönson et t stenhus i kvarterets sydvästra del.
D enna första byggnad i kvarteret är densam-
ma som Posten år 1720 förvärvade som sitt
första egna kontor och vars murverk och

rumsindelni ng till stor del finns bevarade i den
omgestaltning som arkit ekt en Fredri k Blom,

på Postens uppdrag, genomförde på 1820-
raler och som står kvar än idag.

N ågra originalritningar rill huset finns inte

bevarade men av olik a ombyggnadsritn ingar
frän 1700-taler framgär hur planen såg ur.
H user upptog hela bredden på tomt 2, 30
alnar, medan husdjupet var ca 24 alnar. An ta-
let fönsteraxlar i huvudfasaden var 7 och i
sidofasaden mor Käkbri nken 5. I bottenvä-
ningen fanns en port i husets mittaxel med en

genomgående portgång ur på gården. Vid
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Plan av bottenvåningen ca 1650, rekonstruk-
tion.

portgångens norra sida, mor gården fanns den
numera rivna trappan . I husets längsled fanns

en hjärtvägg. Källaren nåddes från början via
en separat trappa, direkt från Kåkbrinken.
H uset var i t re vån ingar.

Kvarteret blir fullbyggt

O ckså i manralslängden från 1676 finns An-

ders Jönson med. Denna gång, fem år efter
hans död, är rubriken: "Sal. borgmäst. Anders
Jöns hus". Manralslängdens förteckn ing är nu

uppdelad pä tvä stenh us. T exten lyder:

"Uti det ena bor komm issarien Leyonancher och
dess betjänte bokh ällare kassör kock.
Uti det andra huset bor änki an d ito hennes måg
sekret . Strö msköld dito sal. asses. Lagercronas
änka d ito brodern Anders Utterkl ou.
Under h usen bor Erich Klementzon beskyttare
di to hustru Brita H indrickzdotter. "

Mellan 1652, då ju mantalslängden bara
nämner ett hus, och troligen någon gång före
An ders Jönsons död 167 1, up pförd es alltså
ännu ett scenhus i kvarteret. D ec handlar om
huset på dee som kom att benämnas come 1,
den smala, norra delen av kvarteret. Detta hus
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Plan av bottenvåningen ca 1670, rekonstruk-
tion

hyrdes 1676 uppenbarligen av kommissarie
Leyonancher, medan det andra, äldre huset

beboddes helt och håller av Anders Jönsons
arvingar. Både assessor Lagercronas änka och
Anders Utte rklou var nämligen barn rill An-

ders Jönson.
1675, fyra år efter An ders Jönsons död ,

pantsatte arvingarna det m indre huset på tomt
1, vilket framgår av ett fastebre v frän 22

septemb er 1684. Enligt brevet fick assessor

Claes H enrik G rönhagen fasta på Anders
Jönsons mind re hus vid M unkbron, inköpt
för 2 1 000 daler kopparmynt från signeuren
Arvid M iliander som fatt det tillslaget som
betalning för en fordran. D en av Anders Jön-
sons arvingar 1675 i Förmyndarkammaren

ställda panten hade 16 augusti 1683 transpor-
terats på M iliander.

Beträffande tomt 2 finns ett fastebre v frän

17 mars 1688 som visar att Anders Jönsons
arvingar hade sålt fastigheten rill sekreteraren
i Kanslikollegier, greve Carl Piper for 33 000
daler kopparmynt. Carl Piper ägde redan flera
andra fastigheter i grannskapet.

N ästa kartuppgi ft beträffand e kvarteret

Penelope finns på en karta kallad M 92,

152

daterad rill ca 1700. D en visar, i likhet med
165 1 ärs karta, tomtstorlekar och innehavar-
nas namn. Kvarteret Penelope är indelar i de
två olikstora tomter som redan beskrivits och
på tomt 1 står "H err Lagman G rönhagers

huus" och på tomt 2 "Assessoren H err
Francks huus". Av titeln "lagman" att döma

var det vid denna tidpunkt Clas H enriks son
Johan D idrik, lagman och senare landshöv-
d ing, som ägde fastigheten på tomt 1. Den
finns noggran t beskriven i skrift i ett försäk-

ringsbrev frän 13 januari 1750 och i plan på
uppmärningsrirningar, troligen gjorda på
18 10-al et inf ör den stora ombyggnaden.

G athuset hade bara 15 alnars längd och ere
fönsteraxlar mor Lilla N ygacan, men trots det
en genomgående portgång i m itt axeln. H us-

djupet var ungefär detsam ma som gran nh u-
sets, ca 25 alnar, och der hade en hjärtvägg. T ill
huset hörde en gård och en gårdsbyggnad med

stall och bodar.
H ur assessoren Franck kom i besittning av

fastigheten på tomt2 har inre gått att klarläg-
ga. Konstateras kan att i et "alphabet" , dvs
register, över en nu försvunnen mantalslängd
frän 1692, där enbart husägare är upptagna,
står assessor G rönhagen (dvs Clas H enrik) på
sid 78 och assessor Franck på sid 79, vilket
ryder på att Franck redan vid denna rid ägde

tomt 2. Fran ck har ingen släkrrelation rill Carl

Piper och denne dog int e förrän en bit in på
1700-talet, sä han har inre ärvt den. T roligen

har Piper, efter ett kortare innehav sält fastig-
heten till Franck.

Aven ritningsmaterialet är magrare för
tomt 2 än för tomt 1. Av olika handlingar från
1700-caler (brevväxling mellan Posten och

Kungl M aj:) framgär at också rill huset på
tomt 2 hörd e ett m indre hus med bodar,

krogar och troligtvis även bostäder. Beteck-
ningen u nder husen , som används om be-
skyttaren Klemen tzons bostad i 1676 ärs

mantalslängd, kan mycket väl ha synat på
någon av dessa låga, mindre byggnader nedåt
l astagien", dvs M unkbron. De finns dock



inre redovisade på an nat ställe annat än sum-

mariskt i den designarionskarra som upprätta-

des 1720.

Rekonst ruktionen av planen är gjo rd m ed

utgångspunkt i ovan näm nda beskrivn ingar

och ritningar.
D et har inre gått att finna några avb ild-

n ingar som visar husens fasader vid denna t id .

D er närm aste m an kan kom ma är ett koppar-

st ick över greve C arl Pipers palats, nuvarande

Perersenska huset, ur E rik D ahlbergs plansch-

verk Suecia anr iqua er hod ierna från ca 1700.

På Suecians b ild skym tar bortom Petersen -

ska h uset och dess närm sta gran nes trapp ga-

vel, tvästycken gavelrösten. D et närmaste hör

rill h uset på den sm ala, norra rom ten num mer

1, m edan det bortre är beläget m itt på en

längre gårdsfasad tillhörande det äldsta huset

Carl Pipers palats, kopparstick 1702 ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna.
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pä tomt 2. Det kan naturligvi s ifrägasätta s hur
sanningsenlig Suecian är beträffande de mera
perifera byggnaderna men i detta fall stämmer
husens läge och srorlekar.

Ett kopparstick av Jean le Pautre över Karl

X G ustavs begravningsråg ger, trots att det
visar Stora N ygaran , ocksä en god bild av hur
husen längs Lilla N ygatan bör ha sett ut vid
denna rid . De bäda N ygatorna var under
1600-talets senare hälft Stockholms paradga-
tor, kant ade av adelspalats och förnäma bor-
garhus.

M ed ledning i det ovannämnda materialet

har jag sökt att rekons ruera hur husets ytt re
ursprungligen kan ha tett sig.

I mantalslängden 171 1 har romtem a i kv

Penelope samma ägare som på karta M 92.
Lagman Didrik G rönh agen står upptagen
som ägare rill tomt 1 och landshövding (f d
assessor) Peder Franck rill tom t 2.

Av stadens uppb udsprorokol l (uppb ud
innebar en skyldighet att vid en försäljning

först hembjuda fastigheren till fränder och
grannar) framgår att lagman G rönhagens ar-

ving ar är 17 17 sälde fastigheten pä tomt I ill
handelsmannen Aron Parment (ibland Per-

men) . N ägra år senare sålde landshövding
Francks arvingar fastigheten på tomt 2 till
Posten .

Perspektivbild 2, ca 1670.

Posten i eget hus

1636 skapades genom en kunglig förordning
det svenska Postväsender. D et var stormakts-
tidens ökande behov av snabba och säkra
kontakter mellan den växande centralmakten

i huvudstaden och östersjöväldets olika pro-
vinser som fram tvingade detta. Under sin
första tid var ocksä Postväsendet inriktat pa att

tillgodose den statliga administ rationens be-
hov. Befordran av privat korrespondens var
my cket ovanlig. Verksamhetens omf attni ng
var inte så stor. V isserligen talades det redan
från början om att anskaffa ett eget hus for
postfö rv altni ngen men i prakti ken kom Pos-
ten att i nästan ett heir århundrade fora en
ambulerande tillvaro, inhyrd i olika lokaler i

Gamla Scan, ofta heir enkelt hemma hos den
som innehade överpostdi rektö rsbefattning -
en. U nder Karl XII delades Posten på två
kontor, ett på N orrmalm och err på Söder-
malm men det ansågs vara ett opraktiskt
arrangemang och efter hans död beslöts att
man skulle återgå rill ett kont or, beläget i

Gamla stan. D ärmed blev lokalfrågan åter
aktuelloch under 17 10-talets sista är förh and -
lade Posten med Peder Francks arving ar om

att överta fastigheten på tomt 2 i Penelope.
17 17 var fastigheten pants att och upp-

bjöds av banken . Den säldes slutligen till
Posten och köpebrevet är daterat 24 maj
1720. I och med detta påbörjades Postens nu

270-äriga till varo i kvarteret Penelope.
I samband med köpe t upprät tade stadsin-

genjören Petter T illaeus en designation över
kvarteret med en rill hörande, ovanligt utförlig
kan a. D en visar int e de invänd iga planerna

men däremot yttermura r och ytterdörrar på
husen. Av den framgår att bebyggelsen på
tomt I , fo r farand e tillhö rig handelsman nen
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Oesignationskarta över kv Penelope, upprättad 8 maj 172 1 av Petter Tillaeus. Original
i Stockholms stadsarkiv.

Aron Perment , bestod av en huvudbyggnad,
en gård med mur mot gränden i norr och en
byggnad med stall och bodar. D etta stäm mer
helt överens med de på 1800-talet utförda
relationsrirningarna. På tomt 2, den som Pos-
ten förvärvade, finns det ursprungliga huset,

som här för första gången kallas stora stenh u-
set, en gård med mur mot gränden i söder och
med uthus sam t det som här kallas lilla stenhu-
set. Detta är den enda ritning på lilla stenhuset

som gått att finna.
Vid denna tid var Postens verksam het fort-

farande av så liten omfattning att större delen

av husen upptogs av annat. D els fick överpost-
d irektören och andra posnjänsremän bostä-
der i huset, dels fanns det, sedan den förre

ägarens rid, lokaler för heir andra verksamhe-
ter, som t ex inte m indre än fyra krogar.

Ö verposrdirekrören H enr ik Bunge skrev

29 maj 1722 rill Kanslikollegium och anhöll
om att fabehålla krogarna och använda hyres-
inkomsterna rill underhåll av byggnaden , vii-

ker kollegiet sam ryckte rill. Bunge hade redan

tidigare meddelar krögarna att de fick forrsätta
att d riva sin verksamhet

"...endast såframt de sig förpliktiga arr inter olåt
må höras och ingen oskicklighet och orid igher
förövas, sam t art de krogen tillsluta kl 9 precisae
om kvällen och efter samm a timma ingen av
gästerna hos sig råla eller något försälja."

Redan från början talades det i Postens och
Kungl M aj:rs korrespondens om att h uset var
idåligt skick och överpostd irektören lät genast
stadsarkitekten i Stockholm , Göran Josuae
Adelcrantz sam t sradsbyggmästaren H ans
M öller företa en besiktning. Besiktningen re-

sulterade i en reparation av de två nedre
våningarna i stora stenhuset som var klar i maj

1722. 1736 gjord es nästa större reparation, då
en översvämning hade gjort att källarm urarna
i stora stenhuset horade att ge vika.

1737 avled Bunge och under 25 år nyttja-
des inte hans våning som tjänstebostad. I
stället fick ur fabrikören C hrister Backm an
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hyra bostaden, där han bodde och d rev sin
verkstad med

"28 larling ar, gesäller och and ra gässar, enh ushäl-
lerska och hennes man."

H ela riden växte dock Postens arb etsfält och

därmed också dess lokalbehov. Posten började
istörre omf attni ng befordra privatb rev. D essa
delades dock inre ur, man den som vänt ade
post fick själv kom ma rill kontoret och höra
efter. D enna ordning bibehölls långt in på
1800-raler.

P4 1740-taler började man äter diskutera
en större reparation av posthuset. Alternativt

planerades en försäljning av den uppenbarl i-
gen ganska förfallna byggnaden. Varken för-
säljning eller reparation kom rill stånd .

Posthuset i rokokodräkt
Ett mycket svärutrett kapitel i kvarterets hi -
storia är de ombyggnader som planerades på
1760-talet. Källmaterialet är här delvis motsä-

gelsefullt.

Planerna på en ombyggnad och upprust-
ning hade blivit ligg ande utan ätgärd sedan
1740-talet. 1759 blev Math ias Benzelstierna
överpostd irektör och han såg rill att omedel-

barr genomdriva en större ombyggnad. Carl
Fredrik Adelcrantz, G öran Josuaes son, som
vid denna rid delade överin tendentstjänsten

med C arl Johan C ronstedr, gjorde ritningarna
rill en reparation och ombyggnad av trappa,

golv, fönste r samt inredningar i de tvä nedre
väning arna. (O verin tendentsämberet var fö-

regångaren rill dagens Byggnadssryrelse.)
O ckså ett nybyggna dsalternativ presentera-
des. O mbyggnadsplanerna blev de som god-
kändes. D etta skedde 1760.

U nder ombyggnaden framkom arr vinds-

bjälklager var i mycket dålige skick och då
föreslog Adelcrant z, i samband med utbyte av
detta bjälklag, en höjn ing av huset med en ny,
låg rakvån ing.

1762 var ombyggnaden klar och Ben-
zelstierna tog änyo överpostd irektö rsbosta-
den i anspräk. H usets typiska 1600-talsutse-

ende, med rrappgavlar och brant a takfall hade
nu ersatts med en 1700-talsdräkt med en

rusticerad botten väning, slätputsade väggar
och med ett flackare rak ovan på den illby gg-
da, låga arrikavåningen.

Parallellt med ombyggnaden av stora scen-
h uset fanns också planer på att riva det lilla

Några alternativa förslag till flygeltillbyggnad, troligen av C F Adelcrantz ca 1760. Original i Riks-
arkivet.
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stenhuset och förse huvudbyggnaden med en
ny flygel längs Kåkbrinken och en ny, över-
byggd inkörsport från M unkbrogatan Ett
flertal, sinsemellan snarlika projekt till en så-

dan flygel finns bevarade.
Byggandet av flygeln kom dock att dröja

och den 9 mars 1767 skrev överintendenten
C ronstedtti l l Kanslikollegium :

"...Sälunda lärer K kollegium endast åstunda mitt
yttrande huruvida ny åbyggnad i den gamlas ställe
är mindre oundgänglig än år 1762, då K M :t på
Riksens ständers tillstyrkan de i nåder beslöt
verkställigheten därav ... Av alla ritningarna täckes
K Kollegium inhäm ta att på nedersta bom allenast
är ett stall för 4 hästar, vagnshus för 2 vagnar,
vedbod till ungefär 60 famnar ved, ert liter vakt-
rum och skjul för posthästarna. I övriga våningen
kök och skafferi samt 3:ne väningsrum, dem jag
för min del ej ser kunna i hushäll umb äras, säframt
icke K Kanslikollegium behagar göra den förfat t-
ningen, att H err O verpostdirektören a llti d ärogift
och barnlös ..." (Benzelstierna var ungk arl . Förf.
anm.).

Brevet rycks ha övertygat Kungl Maj;t och av

andra dokument framgår att flygelbygget på-

Perspektivbild 3, ca 1770.

gick under 1768. I b randfö rsäkringshand-
lingar från 1797 finns en noggrann beskriv-
ning av fastigheten. I den stäm mer södra
flygeln väl överens med de Adelcranczka rit-

nmngarna .
Flygeln måste alltså ha blivit byggd och den

finns med i m in rekonstruktion av planen och

i perspekt ivbild 3. Samti digt finns en del
dokument som till synes motsäger detta. Fred-
rik Blom , som ritade och ledde den stora
ombyggnaden av kvarteret pä 1820-al et , an-
gav både på ritningar och i beskrivningar

uttryckligen att

" ... Södra flygeln nedrives till och med G run-
den ... ".

D et verkar ju underligt att riva den yngsta
delen av kvarteret och låta den äldsta stå kvar.
Dessutom är Bloms egna nya förslag till flyg-

elns planlösning mycket lika 1760-talsprojek-

ten .
Lösningen på dessa motsägelser tror jag står

att finna i ett brev från överpostd irektören rill
C F Adelcrantz 22 maj 1 770, bara ett par år

efter flygelns tillkomst, där han skriver:
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Plan av bottenvåningen, ca 1770, rekonstruk-
tion.
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" ... bägge Murarna, varmed Flygeln blivit vid
själva Huser sammanfogad, har skilt sig ifrån
Husets Mur ända ner rill grunden ... ".

Kvarteret Penelope är byggt på utfylld mark,

långt nedanför den ursprungliga strandlinjen
och har besvärlig a grundl äggning sförhällan-
den. T roligen hade de 50 är som förfl t mel -
lan överp ostd irektörens brev och Bloms om-

byggnad medfört sädana sättning sskador att
södra flygeln inte kunde räddas. D äremot

rycks Blom ha funnit planlösningen så lyckad
arr han inte bara återuppförde den i den södra
flygeln , utan också kom pletterade den med en
pend ang - den norra, heir nya flygeln.

D er kan också tänkas arr man under arbe-
tets gång fann arr södra flygelns murverk var av
bätt re beskaffenhet än man tro t t och arr den
bibehölls. N ågot som kan tyda på detta är arr
i enrreprenadkonrrakrer från 18 september
182 1 har texten att rivningen skall börja med
husets tlyglar sr uki ts över och ändrats rill:

" ... huset nr 1 eller så kallade Paschiska huset".

Trors bygget av flygeln var Postens husbe-

kymmer längt ifrån tillända. D en tilltagande
trångboddheten gjorde arr man började över-
väga att köpa granntomten nr 1.

Posten tar över hela kvarteret
1792 fick Posten så tillfälle arr av kamreren
C ristian Sahlström förvär v a gran nhuset på
tomt 1, som vid denna rid kallades Paschiska
huset, efter hovintendenten Johan Pasch, den
namnkunnigaste av de Aera ägare som följt på
Aron Permenr under 1700-talets senare del.
D e nyförvärvade lokalerna var emellertid små

och i ett mycket dåligt skick. 15 augusti 1793

sägs att flygelbyggnaden på Paschiska h uset

" ... rill förekommande av olycksfall borde ned rivas
och borttagas, men som 2:ne hökarb odar uti
denna bristfälliga byggnad betala uti hyra årligen
95 Rdr rill int resset i det intecknade lånet, torde
det vara bäst att med stödjer och annan tillhjälp
bibehålla densamma så länge möj eligt är."

Kvarteret Penelope härbärgerade kring år

1800 både Postens centralförvaltning och
Stockholms postkont o r. Samti digt hade 22
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Förslag till ombyggnad av Posthuset, huvudfasad, 18 18 av Fredrik Blom. Original i Riksarkivet.
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personer sin bostad i b an eret. Genom att
Posten nu ägde hela b arterer fanns det dock
en reell möjlighet att på ett rationellt sätt lösa
lokalbehoven . Men först 18 13 al as det i
överpo std irektö rens skrivelser om nödvän-

d igheten av en total reparation av posthu set.
18 18 lades det första förslaget rill en omge-
staltning av hela kvarteret tramav arkitekte n
vid O verintendentsämbete t Fredrik Blom .

f örslaget är i sinagrunddrag ganska likt det
som sedan kom att genomföras. Den mest
fram trädande skillnaden är att det första för-

slaget har kvar bey dligt mer av det gamla stora
stenhusets 1700-talskaraktä r och form spräk.
T roligen har Blom heir enkelt behållit dess

takform och fasaddetaljer och bara förlängt
det med tre fönsteraxlar på det gamla Paschis-
ka huset s ställe. Den av C F Adelcrantz 1763

ri tade port alen finns kv ar, fast flytta d till den

förlängda huvudfasadens m ittaxel.
H uvudtrappan är också bibehållen i detta

projekt , vilket givit Blom problem, eftersom

den ligger mitt i husets nya mi ttax el. H usets

I!

I!! [

t d# #sci,s its

Förslag till ombyggnad av Posthuset, plan av
bottenvåningen, 18 18 av Fredrik Blom. Origi-
nal i Riksarkivet.

egentdiga huvudent re ligger kvar i det gamla
läget, fast visuellt degraderad rill en av tvä,
symmetriskt placerade sidoenrreer. D er gamla

läger på inkörsporten frän M unkb rogatan
finns ocksä kvar, för symm etrins skull kom-
pletterat med en pendang ett stycke norrut.
M en redan i denna version är, som näm nts
ovan , allr utom stora srenhuser markerar som

nytt murverk, rrors att södra flygelns plan lös-
n ing så välstämmer överens med Adelcranrz
rirningar frän 1760-talet.

Blom har i detta projekt också behållit den
ursprungliga fönsterindelningen och bland
annat detta väckte ogillande, vilket framgår av

följande citat:

" ... husets gamla så inre som ytt re m urar, oaktat
den mindre läm pliga inredningen, jämte de ögat
stötand e täta föns tren och det höga taker blivit
bibehållna ... ".

Posthustes portomfattning, 1763 av C F Adel-
crantz. Original i Uppsala universitetsbibliotek.

Ett värdigt posthus
1820 ingav Blom nya ritningar, där han rättat

sig efter kr itiken och gjort en glesare fönsrerin-
delning. Spår efter detta finns kvar i de båda
kryssvälvda rummen i bottenvåningens syd-
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Posthuset
i Stockholm,
gravyr ca 1840
av Ferdinand Tollin.
Original i Postmusei
samlingar.

öst ra hörn. N ågon or iginalritning av hela

Posrh users huvudfasad finns inre, m en dels

har den kvar sitt ursprungliga uts eende, dels

finns vidstående gravyr av Fed inand T ollin

frän 1840-talet. (H usets omgivningar har

dock T oil in gjo rt berydligr lufti gare än de

egendigen var och är.)

V idare hade Blom sänkr raklurningen och

försett entre n m ed en kolonnp ortik, som upp -

visar sto ra likheter med porriken t ill universi-

tetsbi bl ioteket i U ppsala, Carolina Red iviva,

som projekterades vid samma rid . Ö verhuvud

taget finns det i huvud fasaden m ånga gemen-

sam ma d rag m ed C arolina. Båda har en srram ,

nyant ik karaktär av romerska stadspalats.

I Posthusets bottenv äning fan ns expedi-

tionslokal er samt postkamma rko ntoret. I vä-

n ingen l tra ppa upp fan ns tvä rum för post-

kanslier medan övriga 7 rum , 2 domesrikrum ,

kök och skafferi var bosrällsvån ing år över-

posrd irekrören . Våningen 2 rrappor var delad

i tvä bostäder, en år posrkam reren och en år

postförvaltaren i Sto ckh olm . I den översta

vån ingen fanns rum for postrevisionen samt

bostäder förvaktbetjäni ngen . G enom att riva

den gamla trappan och ersän a den med en

nybyggd , söder om den nya mittaxeln , hade

Blom i dett a pro jekt åstadkomm it en elegan-

tare och natu rligare entre till byggnaden.

O mbyggnaden b lev en urd ragen och dyr-

bar h isroria. Bygger påbörjades 182 1, efter

kontrak tsskrivn ing med ent reprenören , kon-

d uktö r Joh an C arlberg och skulle varit färdigt
l oktober 1824 . En nurida läsare m ed insikrer

i byggbranschen har inga svårigherer an kän na

igen sig i skri fväxlingen mellan besrällare,

arkitekt och entr epr e nör angäende prob lem

med grundläggning, exrrakosrnader pga oför-

i r i i i i i i i i i r i i i
i i i i i i i 9i i i i i i; ; ii i&;;;;;

Carolina Rediviva
i Uppsala,
huvudfasaden,
1820-talet, bearbetad
av C J Hjelm.
Original i Uppsala
universitetsbibliotek.
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utsedda svårigheter, viten pga förseningar etc.
I okt ober 1825, ett år försenat, kunde huset
delvis ras i besittning medan den slutliga in-

flytunin gen skedde först i april 1826. Av per-
spektiv bild 4 framgår hur kvarteret vid denna

rid såg ut.
Blom hade, genom sin omgestaltning av

Posthuset, skapat en av sin i ds märkesbygg-

Perspektivbil d 4, ca 1825,

nader i Stockholm . Byggnaden blev mycket

uppmärksammad, delvis på ett sätt som idag
kan verka förvånande. H uset ansågs nämligen
vara alldeles for stort och pampigt för sitt
ändamål. N ågra rader ur tidskriften G ranska-

ren far illustre ra detta:

" ... ett palats som är ibland de första i hela Sverige,
och att troligen icke nägot Posv erk i hela Europa
har ett mera praktfullt etablissement, lärer ock
kunna anses som en given sanning hade det
än dä utan tvifvelgätt an at t idet vidlyfti ga pal atset
inlogera något mera än 2, 3 hushåll, såsom nu
skett.. . ... Det är visst ochs ann t, att den nuvarande
försu gan för den fordnahar det relativa företrä det
att vara mycket mera snygg och trefvlig, samt
något rymligare och ljusare Det oakta dt är

ändä taflornas ant al, i anseende till orterna, så
indraget, att på flera tailor, vida flera brefkartor

finnas uppspikade än som af öfverskri ften anty-
des, så att t. ex. den som väntar bref  ifrän  D alarö,
T ierp eller Sigtuna bör söka dem på den tafla som
har till öfverskrift Upsala och Norrtelge...".

För att bättre förstå bakgunden till ovanstäen-

de citat bör man veta något om hur postbe-
fordran fungerade vid denna rid. Fortfarande
var det så att p rivatpost int e bars ut. Allt kom
som "poste restante" och den som vän tade
post fick komma till postkon toret och på de i
förstugan uppsatta tavlorna se om något brev
anlänt. Denna scen finns skildrad i en Fritz
von D ardel-teckni ng. D er är på trängseln i

denna förstuga, som var den enda del av huset
som allmänh eten hade till träde till, som arti-
kelförfattaren i G ranskaren klagar, sam tid igt
som han ondgör sig över de stora och luxuösa
bostadsvåningarna i huset.

De spatiösa bostädern a blev for övrigt ett
övergående kapitel i husets h istoria. N är om-

byggnaden gjordes var fortfarande Postens
verksamhet så blygsam att någon större
mängd kontorslokal er inte behövdes. D etta

Posthusets förstuga, litografi efter teckning av
F v Dardel. Ur Cronstedt och Oardel, Minnen
från Stockholm, Del 2 Häfte 4, Stockholm 1842.
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var ett förhållande som kom att i grunden
förändras bara inom några decennier.

Postverksamheten
ändrar karaktär
I allt väsen tligt har Bloms posth us bevarats in
i våra dagar. Att så har skett beror på att

posv erks amheten till att börja med kunde
expandera inom huset och att den sedan
undan för undan kunnat flytta över rill andra

lokaler. Redan 1838 påbyggdes höskullen
över inkörsporten och blev kontor. Sedan var
det överposrdirekrörens bostad som fickstry -

ka på foten. 1856 togs sex rum på våningen 1
trappa i anspråk som kontor. Der som blev
h ar räckte inre som bostad ät överpostdi rek-

tören. I ställer hyrde Posten ut de överblivna
rummen rill den nybildade Stockholms En-
skilda Bank int ill dess bankens ombyggnad av

en fastighet vid Stora N ygatan s tod klar 1863.
W allenbergimper i et kan alltså sägas ha tagit

sin början i sex rum en trappa upp i Posth uset.
Efter bankens flyttning om byggdes våningen
år Posten efter ritningar av arkitekten Albert

T örnqvist. Yid denna ombyggnad försågs
också huset med vattenledning.

Från 1864 disponerade Sparres frimärks-
tryckeri, det första i Sverige, lokaler i Posthuset
och dess tandningsmaskin samt frimärks-

förråder blev kvar ill 1903.
M ed riden svällde postens administration

ytterligare. N är man 1870 a git också de
äterstäende bostadsväning arna i anspråk var
möjligheterna rill yt terligare expansion inom

fastigheten ut tömda. 1875 flyttade så cent ral-
förvaltningen och huvudpostkonto ret till en
ny byggnad, också den ritad av arkitekten

T örnqvist. Den låg vid Rödbodro rget (nuv
T egelbacken, huset river). Flyttningen är
symptomatisk, for vid den här riden höll
Stockholms kommersiella och administrativa
cent rum på att förskjutas från Staden mellan
broarna, som blivit alltför trång, rill N edre
N orrmalm. D er var här de stora bankerna och

affärsforeragen byggde sina nya komplex. D er
som förut bara behövt heta Staden höll nu på
att förvandlas rill Gamla stan. Flyt tningen ,

som innebar att posthuset degraderades rill

N
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Perspektivbild 5,
ca 1865.
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Persp ektivbild 6.
ca 19 15.

lokal posrkom or for Gamla stan, medförde på

1880-tal er en ny ombyggnad, denna gång av

arkitekten Johan FredrikAb om. I våningen 1
trappa inrymd es då Postens persedelförråd
och på 2 rrappor uthyrdes lokaler rill Kom-
merskollegium och från 1885 också rill den
nybildade Kg! Patentbyrån.

1906 tillko m, i samband med en utställ-
ning, det som skulle bli Postmu seum. Verk-
sam heten startade mycket blygsamt i några
rum på översta våningen.

1800-talets omby ggnader av Bloms post-
hus hade varit försiktiga. Då hade det handlar
om att bygga om bostäder rill kontor, slå
sam man två mindre rum rill ett större och

liknande åtgärder. På 19 10-raler genomfördes
den första större förändringen av huset.

D en föranleddes av de hela riden ökande
kraven på service rill allmänheten . Privatper -

soner och företag hade nu ers att statsförvalt-
ningen som Postens största uppdragsgivare.
Visserligen slapp man , sedan 1800-talets se-
nare del, själv kom ma och hämta vanliga brev,

men rekommenderade brev, paket och pen-
ningförsändelser, som blivit en allt större del

av Postens verksamhet, krävde besök och där-

med utrymme på posrkonrorer. Brevutbär-
ningen innebar också att större utrymme för

brevsorteringen behövdes. Dessutom hade
man en bankverksamhet genom den 1884
startade Postsparbanken . Det räckte int e läng-
re att bara släppa in folk i en mörk och trång

förstu ga.
Arkitekten för ombyggnaden var Victor

Bodin och han löste uppgiften efter mönster
från samtidens bankh us. Den forn a postgär-
den, där d iligenser anlänt med post och passa-

gerare, försågs med ett glasat rak och blev en ny
stor posrhall för allmän heten. G årdens yra
räckte inre ens, uran längan m ot M unkbr o ga-

ran "gröptes ur" for arr göra posthallen rymli-
gare. Resten av längans bottenvåning, som
tidigare innehållit inkörsport, stallar och av-

träden, öppnades heir mo t M unkbr o gatan
och blev en lastficka med kajer för lastning och
lossning och fick rre stora grindar mor gatan.

l och med denna ombyggnad hadeallmän-

heten fätt de ljusa, rymlig a lokaler som skri-
bent e n i G ranskaren efterlyst nära nitt io år

tidigare .
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Posthallen (fd gården)
efter ombyggnaden
1913. Foto i Post-
musei samlingar.

I samband med ombyggnaden fick huser
ocksä centr alvärme, med pannrum i en ny
källare under den f d gården och en varuhiss i

södra flygeln . Längan mor M unkbrogaran
byggdes på med en vindsvåning med srora
fönsterkupor och brutet tak. En sådan förhöj-

ning plane rades redan på 1880-raler av arki-
tekten Abommen kan då inre ha kommir rill

utfö rande, eftersom längan pa ett foto frän
19 12 fortfa rande har kvar sitt läga tak.

N u hade man skapar err modernt postko n-

tor för Gamla stan. H users dagar som post-
konror visade sig dock vara räknade. D en från
början anspråkslösa museiverks amh eten tog

sakta men säkert över en allt större del av
lokalerna.

Postmuseum i eget hus

M ot slutet av 1930-talet var det meningen arr
Posrmuseum skul le överta hela huser. 1939
flyt a de postko nt ore t, Stockholm 2, nägra
kvarrer år nordosr rill Srora N ygaran 10- 12,

Posthuset mot
Yxsmedsgränd och
Munkbrogatan 19 12.
Foto i Stockholms
stadsmuseum.

164



arki tekten Erik Josephsons för sin tid avance-
rade bankh us för Skandinaviska Kredit AB
från åren  kring  19 10. Krigsutbrot tet kom
dock emellan och perioden 1940-46 var mu-
seer stängt. Först 1946 kund e Postmuseum ta

hela huset i besittning.
Flyttningen föranledde i förstone inga stör-

re ingrepp i Bloms posthus. Först in för den
sto ra fila teliutställning en som hölls i Stock-
holm 1955, med anledn ing av det första
svenska frimärket s 100-ärsjubi leum, blev det
aktu ellt med en ombyggnad . D en geno mf ö r-
des av arkitekten Lars Erik Lallerstedt, son till

Erik  Lallerste d t, Postens arkite kt sedan flera
decennier. Förä ndri ngarna var mättlig a. U t-
ställningarna gjordes om och fick nya mo nt-

rar, stora trapphuset försågs med en person-
hiss och nya toaletter byggdes.

Efter Lars  Erik  Lallerstedts omby ggnad
hände inte mycket med Postmuseum under
30 är. Pi 1960-talet bygg des lastfickan igen

och försågs med ett skylfönste r mot M unk-
brogatan . Portikens fina doriska kolonner,
vardera av ett enda stycke Kolmårdsmarmor,
hade fare hårda törnar av den ökan de biltrafi-
ken på Lilla N ygatan och försågs därför med
avvisare av järnsmide. Detta visade sig förö-
dande; när bilar körde på avvisarna bräcktes

stenen i kolonnerna sönder. Vid mitten av 70-

taler bytte s alla fyrakolonn erna mot nya,
gjorda av den sista Kolmärdsmarmorn som
bröts. En hel del grundförstärkn ing sarbeten

har ocksä gjorts und an för undan. H uset ligg er
delvis på fast grund, delvis pä fyllnadsmassor
vilket givit en hel del problem. D e ursprung-
liga 1600-talsmurarna stär mycket stad igt
medan den av Blom insatta huvudtra ppan är

sämre grundlagd . D en har sjunkit, vilket
medfört att bjälklagen i huvudbyggnaden lu-

tar, i vissa fall mycket kraftigt, frän ytterväg-
garna ner mot trapphuset. Fär att fa bukt med
de problem som detta orsakade, gjordes på

1970-talet golven i konto rsrummen pa 2 och
3 trappor åter vågräta genom en uppregling.

På SO-talet hade museiledningen sedan

länge önskat dels art förnya utställningarna,
dels att skapa änd amälsenligare arbetslokaler
för personalen. H uset var trångt och hade

dåliga inrerna kommunikationer. En nära till
hands liggande tanke hade varit at flytta
museet till större och mer praktiska lokaler. En

sådan lösning var dock utesluten. M useibygg-
naden i sig själv är genom sin långa historia

museets främsta utställni ngsföremäl.
Ere n yrt jubileum gav till fälle arc förverkliga

planerna. T ill det svenska postväsendets 350-
ärsjubile um 1986 anslog postledning en med-
el för husets och museets renovering. T ill

arki tekt för omby ggnaden utsägsarkitektkon -

toret AhlgrenO lsson Silow.
U ppgiften var art skapa en ram för intres-

sanra utställn ingar, inre bara om frimärken
uran också en rad andra postala föremäl och
företeelser och at t helst öka utställningsytan
och att samtidigt förb ättra komm un ikat ion er

och arbetsförhållanden i huset.
O mbyggnadens två huvudgrepp blev dels

att genom en överglasning av gården skapa ett

nytt, centralt rum på den f d posthallens tak,
dels att förbättra både besökarnas och perso-
nalens kommunikationer genom en ny, stor

h iss, som till skillnad från den tidigare också
när f örrädslokalerna i källaren och bl a möjlig-
gör art en del av dem kan användas för utställ-

nmngar.
Bodins ombyggnad frän 19 13 hade gjort

slur på den gamla, öppna postgärden med dess

förhållande till de omgivande gärdsfasaderna
och med dess genomsikt längs husets längd-
axel från enrrehallen över gården och genom
porten mot M unkbrogatan . G enom 1986 ärs

ombyggnad öppnades åter genomsikten ge-

nom hela huset. D en gamla portg ängen togs
upp på nytt och gjordes rill ere sto rt skyltföns-
ter, öppet både mot gatan och mot den f d

posthallen.
I samband med ombyggnaden fick museer

helt nya basutställningar, med en levande
redogörelse för Postens historia pä bott envä-
ningen och med frimärkssamlingarna och en
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Perspektivbild 7,
1986.

TOMT 2 TOMT l

Schematisk
sammanställning av
bottenvåningsplaner
1650- 1986. Marke-
ringarna anger
byggnadsdelarnas
tillkomstår enligt
följande:

ca 1650

 ca 1670

e3 ca 1770- ca 1825- riven och
återuppbyggd
1825

lea ca 1915
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utstäl lning om frimärksf r amställni ng pa

trappa.

På spaning efter det förgångna
T rots de genomgripande omgestaltning ar
som gjorts under kvarteret Penelopes 340-
äriga historia kan man fortfaran de hitta förvä-

nansvärr många spår r o m från dess allra

tid igaste historia.
Faktum är arr det ursprungliga stora sren-

husets yttermur ar och delvis dess innerväggar
från ca 1650 sär kvar, inkapslade i den Blom-
ska kompositionen frän 1820-al et. Ur sam -

manställni ngen av bott enväni ngsplanern a

Sydöstra hörnrummet
i bottenvåningen.
Foto av författren.

Fragment av väggmålning fran 1600-talet,
sydöstra hörnummet 2 tr. Foto Sven Tideman.

kan utläsas hur mycket som blev kvar respek-
tive nybygg des vid de olika om- och il lbygg-
naderna.

1600-ralsmurarna gör idag inre mycket

väsen av sig. Möjligen kan den ovanligt kraf-
tiga norra begränsningsvägg en i entreh all och
trapphall fr den int resserade skvallra om arr

det egentligen rör sig om stora srenh users
brandgavel mor den ursprungliga norra
grannrom ren. Väggens mäkrigher blir särskilt

märkbar i den djupa nischen rill den nya

hissen i rrapphallen.
Andra, mera påtagliga m innen frän1600-

raler är kryssvalven i de tvä hörn rummen mor
LillaNygaran/Kåkbrinken i bottenvån ingen.
U rsprungligen var alla rum i bottenvån ingen
kryssvälvda och enligt Bloms planr itning från
1820-raler gällde det även de nya rummen i
den norrut tillbyggda huvud längan. O ckså

T örnqvists plan frän 1863 visar flera
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Bemålet bjälktak fran 1600-talet, mittre rummet åt söder 1 tr, 1959. Foto i Postmusei
samlingar.

kryssvälvda rum. U nder den senare delen av
1800-al et fickdock alla rum, utom de ovan-
nämnda, moderna, putsade paneltak.

I kryssvalvsrummen kan man också se det,
från insidan sett, konstiga resultatet av Bloms
tidigare beskrivna fönsterutglesnin g. D e nya

fonscerlägena har på ecronarurligr sätt ham nat
långe in i hörnen, där de bryter in i valvanfang-
en .

Vid ombyggnaden på 1950-talec upptäck-
tes och konserverades fragment av väggmål-
ningar från husets allra första tid i nuvarande
museichefsrummer på 2 trappor, ovan för
kryssvalvsrum men.

N är man ladeom golven vid samma tillfälle
fann man i flera rum int akt a, bemälade tak-

bjälkar från mitten av 1600-talet. Ett sådant

tak frilades och restaurerades och finns i sido-
rummer mor Kåkbrinken på 1 trappa.

Järndörren mor vinden på 3 trappor är av
äldre damm än Bloms ombyggnad på 1820-
calet och kan vara från påbyggnaden på 1760-
talet, eller rent av från husets äldsta rid på
1600-talet.
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Snickerier och andra inredningsderaljer,
med undantag for fönstren, tycks övervägan-
de vara från 1800-ralet. D örrarna härrör för

·g.- - -. . .
. .

Järndörr mot vinden, 1600- eller 1700-tal.
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Viktigare källor

Otryckta källor
Arkivalier från :

Krigsarki vet

N ationalmuseum

Postens cent ralarkiv

Postmusei sam lingar

Riksarkivet

Stockhol ms stadsarkiv

Stockholms stads brandförsäkring skon tors arki v

Stockh oms stadsmuseum

Uppsala un iversitetsb ibl iotek

Vanlig innerdörr, troligen 1820-tal.

det mesta troligen från ombyggnaden på
1820-raler. D e är enkla, halvfranska tredelade

spegeldörrar.
D e ursprungliga fönstren är genomgående

utbytta mot tväglasfönster med kopplade b-
gar och utanpåliggande espagnolerrer. D e sat-
tes troligen in vid Bod ins omby ggnad 19 13.

Posrmuseihuser är alltså rikt på minnen

från hela sin 340-äriga tillvaro. Sedan l 935 är
huset byggnadsm innesforklarar. U rsprungli-
gen var det bara fasaderna som byggnadsmin-
nesförklarades, men idag har man en vidare
syn på begreppet byggnadsvård och alla intres-
senrer är överens om arr hela huset skall be-

traktas som byggnadsminne. H usets funktion
som Postens museum gör arr förutsättningar-
na for en god byggnadsvård i framtiden är

gynnsam ma.
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