
Ernst Grapes liv och verk
av Egon Jonsson

För 100 år sedan började en bana i Postverket
som söker - och knappast finner - sin like.
D en blivande reglements sekreteraren och för-

fattnin gsexperten, senare posthistorike rn
Ernst Grap e (187 1- 1962) gjord e sinentre i

Posten.
Ernst G rape torde ha varit och förbli den

siste i Posten , om vilken det kan sägas att han
visste allt väsentligt - och ätskilligt därutöver
- om Posten och dess verksamhet. H an kände

inre bara till alla regler och bestämmelser. H an
var också insatt i deras bakgrund och syfte.
Kort sagt kunde ingen slå honom på fingrarna
i postala frägor under hans tjänstetid i general-

poststyrelsen.
D essutom kunde han som ingen annan klä

även krångliga regler - sådana fanns - i klara
verba, så att de blev begripliga även för den

fäkun nige.
Verksamheten som posthisto risk forskare

och författare, påbörjad und er ordinarie tjäns-

tetid, fort satte längt efter pensioneringen år
1938. H an lade inte ned pennan förrän en
kort tid före sin bortgång vid 9 1 ärs ålder.

V id hans bortgång skrev en kollega som
postal skribent - T eodor Julin - några min-
nesord i tidningen Postmästaren . De slutade
så här:

"G rapes verk kommer att leva långt efter honom .
M ånga av hans vänner ha gått bort fore honom,
men han hade också unga vänner. Hans min ne
kommer sent att blekna".

Ung vän som minns
T ill Ernst G rapes unga vän ner och medarbe-

tare kunde jag räkna mig. Jag assisterade ho-
nom bl a i arbetet med minnesskriften till det
svenska frimärkets 100-ärsjubile um den 1 juli

1955.
D et var ett hedersam t uppdrag att biträda

EGON J ON SSON är f d d i Vi stervik 19 19.
Efier  46  är i Posten, varav de flesta som informa-
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farbror G rape , som  vi  vördna dsfullr kallade

honom , medan sonen G unnar, som kom att
inneha samma ämbete som sin far, benämn-
des "ung e Grape".

År  1955 var Ernst G rape 84 är och jag 50

år yngre. M en så stor uppfattade jag ingalunda
äldersskillnaden. H ans vitalitet och arbetslust

visade inga älderstecken, inte heller hans för-

måga att behandla språket.
Som en av de då unga vänner, som T eodor

Ju.lin åsyftade, har jag känt det angeläget att i
Postryttaren skriva om Ernst G rapes liv och

Ernst Grape porträtterad av konstnären Erik
Hermansson, känd bland annat för sina om-
slagsteckningar till tidskriften OBS! Teckning-
en publicerades som omslagsbild till tidningen
PS, nummer 5- 6/ 195 1.

10 1



verk. D et är så mycket mer motiverat som han
är en av detta sekels främsta svenska posthi sto-

riker, kanske den allra främste.

En kedja som brast
För min skildring av Ernst G rapes yrkesliv har

jag haft tillgång rill minnesanteckn ingar som
han skrev ned några år fore sin bortgång. D e
har på faderns bestämda önskan spritts av
sonen G unnar endast till ett fatal släktingar
och vänner.

O m Ernst skulle ha följt en läng släktra di-
tion skulle han ha blivit p räst. H ans far var
präst liksom dennes far och farfar i en lång svit.

D en förste i kedjan var född 1692.
M en efter mogenhersexamen vid Luleå

läroverk 1889 kände Ernst ingen kallelse rill
prästyrket. Att fadern inte invände mot att
sonen inte gick i hans och förfädernas fotspår
berodde nog till en del på att sonen ända sedan
tid ig barndom haft en svag röst, som svårligen

kunde utvecklas rill pred ikostämma.

Historisk postkurs 1890
Som Ernst G rape beskriver postko ntoret i
hemstaden Piteå är det svårt att föreställa sig
att en karriär i Postverket kan ha rett sig
lockande.

Postkontoret skött es av två äldre kvinnor

och postmästare var deras far, en gammal
militär som stod kvar som postkontorets chef
ända till sin död vid 89 ärs ålder.

M en ett cirkulär frän generalpoststyrelsen
kom inför 17-äringens ögon och avgjorde
hans yrkesval.

För studenter utlovades anställning som
extra ord inarie postexpeditör efter sex måna-

ders övning stjänsg öring. Ern st sände in en
ansökan till generalpoststyrelsen, som "med-
gav" att han f ck fullgöra elevtj änsg öring vid
postko ntoret i U meä.

Som fil dr Eric Engström påpekar i sin

avhandling om rekrytering och utbildning i
Postverket ärt iondena omkring sekelskiftet
1900 "Posten mäste fram" - var den post-

elevkurs som Ernst G rape deltog i h istorisk i
sä mätto att den utgjorde första steget mot
en formaliserad utbildning.

M ed stöd av erfarenheterna från 1890 och
189 1 ärs kurser utfärdades för den postelev-

kurs som började 1893 detaljerade anvisning-
ar under den tidstypiska rubriken :

"Bestäm melser att lända rill efterrättelse för de
posttj än stemän, hvilka hafva hand ledning av
postelever sig anfört rodd".

N ågon handledare fanns inte som tog hand
om Ernst G rape, när han började sin övnings-

tjänstgöring vid postkon toret i Umeå. Det

fanns inre heller någon plan att följa utan
eleven sattes att utföra samma sysslor som
postkontorets personal. I brist pä kurslittera-
tur inhämtade Ernst de mesta kunskaperna
från blanketterna.T exten på dessa var mycket

ut förlig. D et var bara att läsa innant ill.
I juli 1890 fick Ernst skriftligt på att han

klarat av sin elevutbildning. H an hade

"i och utom tjänsten gjort sigkänd för en redbar-
het och en stadga i uppförande som innefata full
an ledning räkna därpå, att av honom skola sam-
vetsgrant och omsorgsfullt handh avas de upp-
börd smedel, frim ärken och värdeförsändelser
m m ,som kunna komma att år honom anförtros".

Ambulerande tillvaro

D er dröjde några månader innan Ernst G rape
fick sitt konstitorial som eo postexpeditör.
Det berodde på att generalpostdirektören var
bortrest. Inre ens en sådan handling hade den
ansvarige byråchefen befogenhet att utfärda i
generaldirektörens frånvaro.

D et bör tilläggas att på den tiden kunde en
eo postexpeditör int e räkna med att bli ordina -

rie förrän efe r 14 al5 är. I Grap es fall skulle
det blir efter 12 år. Ö verhuvudtaget var befor-

dri ngsmöjlighetern a usla.
Inte heller arbetsvillkoren var särskilt goda.

G rape tjänstgjorde vissa perioder vid järnvägs-
posten. H an berättar at t postvagnarna var i
miserabelt skick, särskilt de som gick i övre

N orrland. De var så skakiga att det var omöj-
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Extra biträdet vid j ärnvägsposten i Norra
distriktet Ernst Grape, tillsammans med
A Häggbom. Foto Karl Kj ellin.

ligt att göra an teckn ingar om inkom m ande

och avgående värdeförsändelser, brevpåsar

och så vidare med fast underlag. M an använde

ett löst skrivbrä de, som hölls upp i luften och

följde med kroppen när vagnen slingrade sig

fram. Belysn ingen var stearinljus och eld ning-

en skedde i en kam in, men varm t blev det

ald rig. O fta frös b läcket i bläckhornet.

På det hela tager fann Ernst G rape rill en

början posttj änsten skäligen enform ig. D er

handlade m est om att ut föra ert rutinarbete.

D et positiva var det goda kamratskapet, sär-

skilt vid reseposten .

Ar1898 var det dags för förs ta postm ästar-

förord nandet. D et var i hem staden P iteå, d it

han just blivit förflyttad. En bi trädesbefatt-

ning hade blivit led ig och arvodet var 75 kr i

månaden .

Ernst G rape förde en ambulerande tillvaro

även när han inre reste pä jär vägpo sten. Under
ären1899- 1909 f yttade han äta ginger.

Som ungkarl kunde det ju gå an att vara

rörlig men 1909 gift e sig Ernst och ville ha en

fast boplats. H an sökt e och ficken kon trol-

lörstjänst i Sundsvall vid postd ire ktionen i

N orra distrikt et.

M en inre heUer där blev han fast. På hös ren

kom err högst ovän tat besked att han skul le till

"styrelsen", närmare bestäm t till förfa ttni ngs-

byrån för att anlitas som sakkunnig. Enligt

egen utsago kom han aldrig underfund med

vem som lanserar honom för ett så hed rande

och eftersökt uppd rag. H an hade ju befunnit

sig i periferin och hade ingen känsla av att han

utmärkt sig på något sätt. M en det hade han

y dligen!
I sluter av 1800-talet och i början av 1900-

taler var det vanligt att generalpoststyrels en

kallade till sig sakkunniga för att förnya de

ol ika postreglemen tena. Arbetet so rterade

under byråchefen pä författning sbyrä n, som

lika litet som övriga byråchefer - jur ister som

de var - hade några erfarenheter av den prak -

tiska posttjänsten.

M en den erfarenheten hade ju Ernst G rape

och han grep sig raskt verket an med förnyelse

av post förf att n ing arna. H an blev snar t ocksä

samtalspartn er och utredare år byråchefen

H erman Askberg.

Arbetet i styrelsen såg ur att bli långvarigt

och makarna G rape tog risken att flytta till

Stockh olm . M en säker på att fastanna kunde

han in te vara. N är postm ästartjänsten i H är-

nösand blev led ig sökte han den . T rots att

övriga sökande var betydligt äldrei tjänsten

utnämndes G rape.

"Der är synd om de gamla, men vi måste ha ungt
folk."

Så motiverade generaldirektör Juh lin utnäm -

ningen för den överraskade G rape.

Två tjänstemannatyper
Ernst Grapetillträ dde sin nya tjänst, men efter

ett år var han tillbaka i Stockholm pä byräche-

fen Askbergs och generald irektör Juh lins ge-

mensam ma önskan . Enligt G rape var det
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långt ifrån all rid som dessa herrar var så över-
ens. De representerade rvå olika rjänsreman-
natyper.J uhlin var, skriver Grape, en dugande
karl med praktisk läggning, starkt engagerad i
det postala, imp ulsiv, full av ideer. Askberg
däremot var den pedantiske byräkraten, som
grundligt övervägde err kommateckens vara
eller inre vara.

I sina memoarer ("M innen" ,1928) berät-
tar Julius Juhlin arr han fann ordn ingen i
Postverkert väl byråkratisk. H an skriver:

"Utnämnd till generalpostdirektör studerade jag
under december månad ( 1909) instru ktioner och
reglementen for verket. Jag fick härunder det
bestämda intrycket art dessa voro alltför detalje-
rade och byråkratiska, vilket jag också sedermera
fann vara faller, då de tillämpades i praktiken. Jag
var därför så elak att säga, då en byråchef frågade
mig hur jag funni t instrukti oner och reglementen,
att jag funnit dem ordentligt detaljerade, men att
jag förgäves sökte efter en paragraf, ivilken förkla-
rades, i vilket hörn av tjänsterummet spottlädan
skulle st@".

Som jag berättat i anekdorsamlingen "Roligt
och rörande rörande liver i Posten" (Posten,
1989) finns dert en något snällare version av
historien. Den har jag funnit i postdirektören
Th ore W ennq vists opublicerade minnen.

a ass«a"p-
#

•
9°,»

Professor Axel Jungstedts "fri-märkliga" port-
rätt av genera/direktör Julius Juhlin.

Juhlins kommenrar rill byråchefen Askberg
skulle i ställer ha varit, arr han bara saknade en
enda föreskrift, när och hur han skul le snyta
Sg.

Intresset väcks för posthistoria
Grapes huvuduppgift var efter äterkomsten
från H ärnösand att utarbeta en ny upplaga av
"Allmänna poststadgan". Mycket var föräld-
rat i den gamla och för arr upphäva en bestäm-
melse ansåg sig Ernst Grape böra inhämta när
och under vilka förhållanden den kommit rill.
Der var dessa forskningar som väckte hans
intresse för posal a förhällanden i äldre rider.

Skräddarsydd befattning
Åren gick uran arr Ernst Grape fick nägon fast
tjänst i generalpoststyrelsen. Verket hade inre
självt befogenhet att inr ätta en ny befattni ng i
passande lönegrad uran begärde hos rege-
ringen arr en specialtjänst för reglements arbe-
ren skulle inrätta s. Med de praktiska erfaren-
heter tjänsten krävde borde den inte besättas
med någon som gjort den vanliga karriären
inom centralförvaltningen. Befattn ingen, i
förslaget döpt  till  "byräpostmästare", borde
placeras i samma lönegrad som de högsta
postmästartj änsterna.

Vid den här tiden, berätta r Grape, fanns en
kommunikationsverkens lönekommitte,
som tycktes ha fa t tat som s in uppgift att vara
en broms för verkchefernas strävan att förbätt-
ra förhållandena för personalen.

Lönekommitten avstyrkte poststyrelsens
förslag om en byräpostmästartjänst. I propo -
sition till riksdagen tog ocksä chefen för civil-
deparremenrer avstånd från förslaget; dock
inte mer än arr han föreslog arr en ny sekrete-
rarebefattni ng inrätt ades med liknande kom-
perenskrav.

Riksdagen biföll propositionen och arr
Ernst Grape i jun i 1920 utn ämndes på den
nya tjänsten förvänade nog ing en.

Ernst Grape stannade kvar i 17 ärpä befatt-
n ing en- fram till pensionsåldern. Arr han inre
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sökte sig till nästa steg i karriären som byrå-
eller regionchef berodde nog mest på att han
trivdes så bra på sitt verksamhetsfält men
också på att hans hörsel började försämras mer
och mer.

Grapes anteckningar
En uppslagsbok att ty sig till under många
decennier när någon paragraf i "Allmänna
poststadgan var svårtolkad har "Grapes an-
teckningar" varit, egentligen "Anteckningar
till Allmänna poststadgan".

Det bör till föras att den tidens postala
verklighet var en annan än dagens. Den präg-
lades av cent ral- och därmed också detaljstyr-
ning. Detta hade det goda med sig att postper -
sonalen strävade efter att behandla alla kunder
lika. Men den närmast heliga principen om
rättvisa åt alla genom likabehandling går ju
inte att upprätthålla i vår tids affärsinr ikt a de
postverk med dess delegering av beslut och
ansvar till lokal instans, ytterst till den enskilde
postmästaren, postkassören, brevbäraren och
så vidare.

En första upplaga av "Grapes anteckning-
ar" kom ut 1929 och pä tirelbl a det star att
boken utarbetats på uppdrag av generalpost-
styrelsen. Men författaren bestrider att han
fätt nägot sädant uppdrag. Det var snarast
fråga om ett egenmäktigt förfarande från ar-
betsgivarens sida. Arbetet med att anteckna
och ordna en mängd tolkningar och prejudi-
kart utfö rde han helt pa eget ini tiativ utom
tjänstgöringstiden - på kvällar och söndagar.
Inre heller semestern gick fii. 70 är gammal
fick Grape i uppdrag att utarbeta en ny upp-
laga. 400 sidor tjock kom den ut 1943.

Svenskt postväsen
Under förberedelserna ill 1924 ärs världs-
postkongressi Stockholm, då även världspost-
föreningens 50-ärsjubileum firades, väcktes
tanken på att ge ut en fyllig presentation av det
svenska postverket, både för allmänheten och
i fransk version för kongressdeltagarna. Ernst

Grape blev huvudredaktör för det pampiga
bokverket och författade själv 12 av de 23
kapitlen.

Stockholmskongressen har gått till histori-
en som synnerligen välarrangerad och
"Svenskt postväsen" hör liks om 1924 ärs jubi-
leumsfrim ärken till de bestående minnena.

Det förtjänar nämnas - även i detta sam-
manhang - att det till stor del berodde på
Julius Juhlin att det svenska postverket fick
äran att arrangera jubileumskongressen. Der
är allmänt erkänt i postvärlden och i posth is-
torien att J uhlin spelade en avgörande roll för
att det efter första världskrigets slut så snabbt
- är 1920 - ordnades en världspostkongress i
Madrid. På otaliga resor världen runt - ''som
en of r röttlig pilgrim" - sökte Juhlin över-
brygga de motsättningar och reparera de ska-
dor i de internationella postfö rbindelserna
som världskriget orsakat.

Svenska postverkets historia
Und er 1930-talets första är började förbere-
delserna för att fira Postverke ts 300-ärsjubi-
leum 1936. En tidig ätgärd var att utverka
medel av regeringen for ett historiskt arbete.
T ill författare utsågs fil lie N ils Forssell.

Ernst Grape blev hans postale rädgivare.
"Svenska postverkets historia" bestär av tvä
delar. Särskilt med den andra delen, som
omfattar tiden efter 1873, hade Ernst Grape
mycket att bestyra.

Enligt Grapes egen mening är dock den
andra delen inte lika bra som den första.

I Postens ärsbok 1936 har N ils Forssell
berättat om sitt arbete med minnesskrift en.
H an slutar med att ösa de amplaste lovord
över sin medhjälpare Ernst Grape:

"Den alltid redobogna hj älpsamhet, den djupa,
vittfö rgrenade och exakta förtro genh et med äm-
net, det stora intresse for mitt arbete, den välvilliga
anda av samverkan och samförstånd, som städse
mött mig från sekreteraren Ernst G rape, skola for
migsam fällt förbliv a ett vackert och dyrbart
minne frän min befatt ni ng med postverkets
historia."
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Enastående hyllning
I novem ber 1938 pensionerades Ernst G rape.

Blyg som han var för offentlig uppm ärksam-
her och besvärad dessutom av sin dövher

undanbad han sig sedvanlig uppvaktning.
M en hyllad blev han ändä som ingen

annan i motsvarande ställning vare sig förr
eller senare.

På sisra rjänsrgöringsdagen fick han besök
på sitt tjänsterum av generaldirektör An ders
Ö rne. D enne lämnade en adress med orden
att det är väl så här du vill ha det .

Adressen, egentligen et t heir bokband, in-

leddes med en översvallande hyllning. Efter-
som adressen har intresse även som historiskt

aktstycke et slags lägesbeskrivnin g
återger jag huvuddelen.

"De senaste årtiondenas rastlösa utveckling på
postverket s omräde, den urspru ngliga verksamh e-
tens ökn ing i en snabbare rakt än någonsin förr
och de många nya och berydelsefulla uppgifter
som postverket övertagit ha ställt stora krav på
ändamålsenliga arbetsformer i den inre tjänsten
och på de föreskrifter, som bestäm ma dem.

Under detta skede har D u, rill en början i egenskap
av särskild rill kallad sakkunnig och sedermera som
sekreterare på General posrsryrelsens III byrå, haft
det närmaste ansvaret för postarbetets organisa-
tion och för postverkets författni n gar. Din grund-
liga kän nedom om posttjänstens alla grenar och
D irr praktiska handlag har gjort arbetsformerna
enkla och smidiga, D in rediga ranke och formella
skicklighet ha skänkt förfa ttni ngarna överskädli g-
het och språklig klarhet.

Med insikt om sambandet mellan det nuvarande
och det förflutna har Du satt in de grundläggande
bestämmelserna for postens verksamhet i deras
historiska sam manhang och läm nar bidrag av
bestående värde rill klarläggande av värt 300-äriga
postverks utveckling.

Di t t intresse f r arbetet, D ina kunskaper, Di n
rättråd ighet och D in beredvillighet arr stå D ina
kamrater rill tjänst med upplysningar och råd ha
skänkt Digalla posttj änstemän s aktn ing och D ina
medarbetares vänskap."

Förutom de högsta cheferna och de närmaste
medarbetarna hade samtliga postmästar e och
stat ionsmästare skrivit sina namn i adressen

vid sidan av avtryck av postko nto rets respek-
rive posrexpedirionens datumstäm pel.

"Det bästa jag skrivit"
T ill arr börja med tog den nyblivn e pensionä-

ren itu med att förverkliga en gam mal tanke
- att utarbeta en svensk posth istoria. Pädri-
vande var upptäckten att det som meddelades
om Postens historia i urbildningskurserna
rymdes på ett stencilerat blad.

Forssells posth istoria hade tillkommit ,
men detta bokverk var alltför omfattan de för
att kunna användas i undervisningen. G rapes
mål var att åstadkomma en bok i enklare

utförande och speciellt riktad till Postens folk.
T anken var arr ge ur boken på eget förlag

men det blev i ställer så att generalpoststyrelsen
köpte utgivning srätten. Boken kom ut lagom
till f r fattarens 70-ärsdag. Själv betrakta de
han den som sin bästa bok. D en alldeles

övervägande delen av de 350 sidorn a ägnas åt
Postverkets utveckling efter 1850. Aktualite-
ten är det inger fel på.

"Framställningen har iallmän het fört s fram  till  de
första månaderna innevarande år."

heter det i förordet, skrivet i juni 194 1.
Jag citerar några meningar i bokens avslu-

tande kap itel. D e belyser G rapes pregnanta
skriv sätt:

"Vårt land har än nu fred men står på vakt. En
militärbyrå är inrättad i generalposrsryrelsen och
fältposten är i verksam het. N eutrali tetsförsvaret
kräver stora summo r. Postverke t och även
postfunkt ionä rerna person ligen ha i stor omf att-
ning medverkat till ett gott resultat av försälj-
ningen av forsvarsobligarioner. De stora utgif-
terna för försvaret och krisridsorganisarionerna
påkalla sparsamhet på andra om råden, icke m inst
inom statsförvaltni ngen.

Posrverker går vidare trots allt. Der skall förvisso
även framgent i stän digt ökad omfattni ng fort-
sätta sin verksamhet rill gagn för land och folk."

En av dem som tidigare skrivit om Ernst

G rapeär byråchefen T ure N ylund. Ien art ikel
i Postens ärsbok 1966 skriver han om G rape
som stilist att
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"hans språk slöt sig int ill ämnet som handsken till
handen".

M an kan bara instämma!

Postkontor och postmästare
I sina minnesanteckn ingar berättar Ernst Gra-
pe art han då och då "på led iga stunder" roar

sig med arr fortsätta postm ästarserierna i revi-
sor O tto Kugelbergs arbete "Postmästare i
Sverige och Finland" , utgivet 1894. Grap e
väckte verksledn ingens int resse för arr föra
fram Kugel bergs noteringar tilldåvarande rid.
I förekommande fall skulle uppgifterna urges

i bokform.
Arberet växte under 3 4 är till nägot betyd-

ligt mer, en med stor omsorg utförd samman-
ställning av data om samtliga postkontor i
Sverige och deras postmästare. Aven post-
konror och postmästare i Finland har ragirs

med fram ill 1809.
För varje postkon tor anges data för dess

inrättande, eventuella flyttning eller indrag-
ning. För postm ästarna och deras familjer

anges genealogiska uppgifter i all den mån det
varit möjlige arr inhämta dem. Personregistret
upptar 10 000 namn.

De källor G rape främst anlitat är prortokoll
från kanslikollegium och handlingar ur över-
postdirektörens arkiv. Där har han hämtar de

tidsskild ringar av personliga öden som boken
myllrar av och som har stort allmänt kultur-
historiskt int resse. Som ingen annan förtro-

gen med sitt ämne skr iver författa ren i sitt

förord :

"Många av dessa tidsb ilder synas oss främ mande,
kanske i vissa fall stötande. D et är därför lämpligt
arr erinra om, att de personer, som det är fråga om,
icke tillhörde något skrå eller någon kår med
särpräglad mentalitet. Det var borgmästare,
rådmän, stadskassörer, tullnärer, kronofogdar,
militärer, handlande osv, som voro postmästare.
De smä lönerna, som f ö of a icke utb etalades,
giorde det nödvändigt att fören a tjänster.

M anuskr iptet blev klart i april 1949 men inför

dess väldiga omfattning greps generalposrscy-
relsens ledning av betänkligheter. Kunde det

anses motiverat att Postverket bekostade err så
stort verks utgivning? Om fäng et beräknades
rill närmare 1 000 sidor.

F r att fasäkrare grun d att stä pä inhämta -
de poststyrelsen bedömningar från olika kul-

turella institutioner.
I sina yt tranden skrev riksarkivarien Mar-

tin O lsson , riksbibliotikarien O scar W iesel-
gren, N ordiska museers styresman Andreas
Lindblom med flera kända kulturpersoner att
de reservationslöst tillstyrkt e utgi vningen av

det kulturhistoriskt synnerligen betydelsefulla

arbetet.

Ernst Grape (till höger)
uppvaktades på sin
BO-årsdag i november
195 1 av gamla vänner,
som tillhörde eller hade
tillhört Postverkets
högsta ledning, från
vänster byråchefen
Ture Nylund,
f d byråcheferna
Knut Carstensen
och Arvid Bildt,
f d överdirektören
Gunnar Lager,
byråchefen
Josef Graner samt
överdirektören
Allan Hultman.
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Sålunda stärkt vände sig poststyrelsen till
regeringen och begärde och fickbemyndigan-
de att ge ut arbetet .

Enhetsportot och frimärket
Ernst G rape riskerade int e att bli arbetslös på

sin ålders höst. I decemb er 1950 f ck han
uppdraget att författa en minnesskrift till
hundraårsdagen av frimärkets införande i vårt
land . G rape var något tveksam om sina kv ali-
fika tioner för denna uppgift, eftersom han
in re var filatelistiskt kunnig.Aandra sidan var
han mer än väl insatt i den viktigaste delen av
reformen den 1 juli 1855, nämligen inf öran-

det av enhetsportot.

Som jag nämnde inledningsvis gick jag
Ernst G rape tillhanda vid denna skrifts till-
komst. Jag fungerade som bildredaktör och
skötte kontakten med formgivare och try -
keri.

"Belastad" med att under några år ha varit

engagerad i utgivning av bibliofila böcker var
min ambition att ge minnesskr iften en mer
tilltalande grafisk form än vad som utmärkt en

del tidigare posthi s toriska böcker. För den
grafiska formgivningen samarbetade jag med
konstnären M art in G avler, huvudlärare på

Konstfa ckskolan i reklam och bokhantverk.
Ernst G rape var lindrigt förtjust i en del av

m ina och M artin Gavlers ideer. Bland annat

reagerade han mor att pagineringssiffrorna
placerades i marginalen - för tydlighetens

skull men ocksä som ett dekorativt grafiskt
element .

"Varför ska just mi n bok bli en experimentb ok",

frågade han mig.
M en "farbror G rape" lär mig hållas och när

boken var färdig var han mer än nöjd med
utformn i n gen.

Postorganisationens historia
I decem ber 1955 f6ljde änn u ett stort uppd rag
- att utarbeta en h istorik över cent ral- och

distriktsförvaltni ngarnas utveckling. D er var
ett arbete som sysselsatte författaren i flera är.

N är manuskriptet väl var färdigt d rog tyvärr
sättning, ombrytning och tryckning ut på
tiden. Boken blev därfö r inte färdig förrän
196 1. D ess titel är "Svenska postverkets cen-
tral-och distriktsförvaltningar .

D en centrala postmyn digh etens historia
har ju tecknats tid igare men det är första
gången som de regionala organens historia
skild ras. D ärigenom blir också belyst hur be-
slut och ansvar efter hand delegeras rill dessa
organ.

För att underlätta kommande forskn ing
har författaren registrerat en stor mängd data

om central - och distri ktsförvaltningarnas till-
komst och utbyggnad, om befogenheter och
ställningstaganden rill viktiga frågor.

Släkthistoria
Vid sidan av sitt postala och posth istoriska
författarskap sammanställde Ernst G rape
släktb oken "D en gamla släktenGrape". D en

gavs ut 1947 och trycktes hos Almqvist och
W iksell.

I boken behandlas dels G rape-namnet och
släkten i T yskland , dels den svenska grenen,

vars stamfar var Arendt G rape, född 16 12.
1620 kom han frän Lubeck «ill Sverige. H an
anlade i Kengis N orrbottens äldsta järnverk.

Varia
Skildringen hittills av G rapes författarskap är

ingalunda fullständ ig. H an har skrivit en lång
rad artiklar i tidskrifter och årsböcker, till
exempel "U r N orrbottens äldre posthistoria"

i N orrbottens hembygdsförening s ärsbok
1960. I Postens ärsbokhar han skrivit tiotalet

artiklar. H an har svarar for en lång rad artiklar
som rörde postväsen i N ordisk familjebok -

dels i andra upplagans supplement , dels i
tredje upplagan . Vidare kan nämnas att han
upprättat ett sakregister över kungliga brev
frän 1800- och 1900-al en och han har bragt
reda i postmästare T eodor H olms stenografis-
ka avskrifter av alltpostalt han hittat i Riksar-
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kivets handlingar frän 1600- och 1700-al en,
så att de blivit mer tillgängliga för historisk
forskning.

Ett verk som varar

"M irr liv med Posten kan jag inre anse avslutar
förrän jag blir i till fälleutarbeta err sakregisrer rill
Svenska postverkets central- och distrikts-
förvaltning ar".

Så avslutar Ernst Grape sina anteckningar om
liver i och med Posten. Ince brister dee i
pliktkänsla och ansvar att fullfölja det han
äragitsig'

Öder ville att dee ankom på mig att si utföra
arbetet med sakregistrec - i fullt samförstånd
med författaren, som framgär av bokens för-
ord, undertecknar i maj 196 1.

Året därpå, den 15 december, avled Ernst
Grape efter en enastående livsgärning - ena-
stående inre bara i fråga om dess längd uran
också genom hängivenheten i arbetet och
arbetets kv alitet och betydelse inte bara för
samtiden uran för all tid. Den som vill studera
och forska i Postens historia har i Grapes
arbeten rika, pälitlig a och spänstigt skrivna
källor att ösa ur.
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