
Erik Gustaf Lannge  -
Postmuseums grundare och vän

av Egon Jonsson

Postmuseum har och har haft många vänner.
N u finns det ju inget mått, med vilket man
kan mäta, vilka av museets vänner som haft
det starkaste engagemanget och betytt mest
för museets utveckling. Men nog hör Erik
Gustaf Lannge (1878- 1955) till de genom
åren mest aktiva och hängivna vännerna. I
hans fall rörde det sig inte bara om ett vän-
skapsförhällande utan också om kärlek - fa-
derskärlek. Han var nämligen museets till-
skyndare och grundare, vidare dess förste chef
ären 1906- 19 10.

Erik Gustaf Lannge, ungdomsporträtt.

Personliga minnesbilder
I kretsen kring Postmuseum är det väl idag
inte så många som mött och har personliga
minnen av Erik Lannge, en av de verksam-
maste och färgstarkaste människorna i Posten
under 1900-talets första hälft.

Själv lärde jag känna honom när jag kom

EGON J ON SSON är född i Vastervik 1919.
Efier 46 är i Posten, varav de flesta som informa-
tionschef, p ensionerades han 1984. H an har till-
hört p ostmuseinämnden i olika omgi ngar  -  ären
1977--1984 5om ordförande - och har varit leda-
mot i Postmusei Vänners styrelse seda n 1957.

till generalpoststyrelsen 1947 föratt ägna mig
åt Postverkets press- och informationsverk-
samhet, dä ännu i sin linda.

Ett band som genast förenade mig med
Erik Lannge var att jag sysslade med journalis-
tik. N estorn i detta "postfa ck" var Erik
Lannge.r 1903 b6rjade han ge ut "T idskrift
för postväsender , sedermera - är 19 19 -
namnändrad till "N ordisk Postti dskrif" .
Han var dess utgivare och huvudredaktör till
sin d6d 1955- säledes i mer än ett halve sekel.

Vidare noterade Erik Lann ge med tillfreds-
ställelse att jag tagit studenten vid Västerviks
läroverk. Bosatt i Mälill a, där fadern var post-
mästare, hade Erik Lannge avlagt "mogen-
hetsexamen" i samma stad 1895.

Jag minns mycket väl de litet stapplande
stegen, när Erik Lannge närmade sig ikorrido-
ren och den litet skrockande rösten, när han
kom in i mitt tjänsterum och med tjuvpojks-
glimt i ögat ställde den ständiga frågan: "H ar
du några nyheter, Egon?"

T ill det som danar en sann journalist hör
alldeles avgjort nyfikenhet, en egenskap som
Erik Lannge verkligen besatt .

"Postjournalisternas klubb"
Ett utmärkande drag för Erik Lannge var
vidare hans aktivitet. Han tog nya initiativ -
även på äldre dar. Ett exempel på detta har jag
på hans order dokumenterat i postpressen - i
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Svensk T rafikridning. Han kom på att samla
alla i Posten, som i någon form ägnade sig åt
journalistik, till ett möte.

I mitt referat heter det att det sällskap som
träffades en novemberkväll 1949 på "T re
Rem mare" skulle kunna kallas "Postjournalis-
ternas klubb" och att initiativtagaren Erik
Lannge haft alldeles rätt i sin förmodan att de
två damer och tolv herrar som mötte upp hade
ätskilligrart prata med varandra om.

Det kanske förvånar att skaran var så pass
stor, men det fanns gott om ridningar med
postalt innehäll på den tiden. Postmannen,
Postmästaren, PS, Nordisk Postti dsskrift,
Svensk T rafiki dning. PKC-Nytr och Vi och
fritiden var representera de. Listan torde ändä
inte vara komplett .

Unge Erik högst iderik
Efter studentexamen 1895 anställdes Erik
Lannge i Postverket årer därpå som eo tjänste-
man . Han kände dragning även åt Telegraf-

Frimärket med det nya centralposthuset
tecknades av byggnadens arkitekt Ferdinand
Boberg och graverades av Paul Wilcke. 1903,
samma år som frimärket gavs ut, ägde vårt
lands första postutställning rum i byggnaden,
arrangerad av Erik Lannge.
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verket, ärftligt belastad ocksä i det faller,efter-
som hans mor varit telegrafist före giftermälet.

1897 blev han eo postexpeditör vid postin-
spektionen i Ösrra distriktet, som på den tiden
var förlagd rill Stockholm. M en han fick tära
uppdrag som cfnotarie i generalpoststyrelsen.
Där blev han placerad 1909.

H an engagerade sig tidigt i tjänsteman-
narörelsen och ficksnart förtroendeuppdrag i
Posttjänstemännens Förening. Föreningen
skulle hålla sitt " allmänna möte" 1903 och där
kom Erik Lannge att spela en fram trädan de
roll, en anmärkn ingsvärt stor roll för en bara
25 år gammal postexpeditör.

I föreningsstyrelsen väckte han ett djärvt
förslag, att i samband med det allmänna mötet
i Stockholm anordna ett nordiskt tjänsteman-
namöte. D it skulle inbjudas posttjänstemän
från de nordiska länderna för att diskutera
gemensamma angelägenheter, urbyra erfaren-
heter frän postarbetet och knyra personliga
kon takter.

Men föreningsstyrelsen var tveksam. För-
slaget tedde sig både vidlyfögr och kostsamt,
utanför ramen som det låg för en personalor-
ganisations vanliga verksamhet.

Erik Lannge var dock inte blyg utan vände
sig direkt till generalpostdirektören Edvard
von Krusensrierna och här fick han bättre
gehör. Generaldirektören lovade att stödja
evenemanget både ekonomiskt och på andra
sätt. I själva verket kom Lannges förslag som
ett brev på Posten för posdedningen. Det
svenska postverket hade något mycket för-
nämligt att visa upp för sina nordiska grannar
- det nya centralposthuset vid Vasagatan. Der
skulle invigas på hösten 1903 men var till stora
delar färdigtdessförin nan.

M ed så srarkt stöd av verkschefen accepte-
rade även Posttj änstemännens Förening
Lannges förslag.

Ett postmuseum i vardande
I den kommitte som förberedde det första
nordiska posttjänstemannamötet var Lannge
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På utställningen i
centra/posthuset
åskådliggj orde Erik
Lannge Postens
historia med skyltar,
kartor, brevlådor,
postkaggar, posthorn,
vapen, kassa/ådor,
uniformer, postväskor
osv  --  föremal som
sedan tillfördes
Postmuseum.

generalsekreterare och nu väckte han ännu ett
förslag - att vid mötet inte bara blicka framåt
utan också hedra det förflutna genom att
ordn a en utställning av gamla postala föremäl
och dokument .

Lannge fick fria händer och lyckades ordna
en posthistorisk utställning - emb ryot till
Postmuseum. Utstäl lningen förlades rill första
våningen i det nya postpalatset och om fattade
sju salar och rum. Där exponerades både

gammalt och nytt.
M an kan redan här spåra en museal insikt

hos Erik Lannge att skildra inre bara det
förflutna utan ocksä samtiden och helst även
blicka in i framtiden.

Det skulle komma flera tillfällen för Erik
Lannge att i olika skeden av Postmuseums
tillvaro plädera och verka för sådana tankar.

O m sitt arbete med den första posthistoris-
ka utställningen och sin kamp - ja, det är rätta
ordet - för att skapa ett postmuseum har
Lannge berättat i "Medlemsblad för Postmu-
sei vänner" nr 4 1946. M edlemsbladet var
föregångare till Postryt taren och redigerades

av Lannge ären 194 1- 1949.

"Uts tällning en ägde rum und er tiden 27 augusti -
6 septe mb er. I motiveringen rill förslaget hade
framhällits , att utställningen först och främst skul-
le bli en generalmönstring med de föremål, som
skulle tillhöra ett framti da postmuseum. Visserli-
gen hade rill följd av ett poststyrelsens cirkulär av
år 1893 en del for ett dylikt museum värdefulla
föremål räddats undan förstörelsen genom in leve-
rering  till  postverke ts persedelförrä d , men mycket
materiel rill ett postmuseum antogs finnas rum
om i landsorten å posranstalrernas skräpkamrar
samt hos enskilda, såväl inom som utom postver-
ket.
N är utställningen stängdes blev den angelägnaste
uppgiften att åt ett blivande museum rädda det
mesta möjliga av de till utställningen sam man-
bragta föremålen. Visserligen hade postverket
med en betydande andel bidragit till exponaten,
men åtskilligt härrörde från enskilda utställare
både inom och utom verket. Det blev i många fall
en ganska delikat uppgift att övertyga ägarna om
möjligheten att till förmån for ett blivande post-
m useum avstå från sina dyrgripar, men i regel
ledde förhandlingarna, som ofta måste foras
skriftligen, till ett gynnsam t resultat.

N ästa uppgift blev att skaffa lämplig lokal for
förvaring av de sålunda sam man bragta föremålen
i avvaktan på att m useet skulle bliva verklighet. En
lycklig slump spelade här in . Postsparbanken hade
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samma höst flyttat över rill nya posth uset vid
Vasagatan och läm nar sina förutvarande lokaler i
posth uset vid Lilla N ygaran . En del av dessa hade
redan tagits i bruk for andra ändamål men fyra
rum i vån ingen två trappor upp funnos d isponi-
bla.

Under de följande åren fördes en oavlåtlig kamp
för att erövra flera rum i huset, för att fadessa i ett
lämpligt skick och for att anskaffa mont rar m m.
Förståelsen for värdet av ett postmuseum var på
sina håll inom generalposrsryrelsen ej stor, men rill
all lycka hade generalpostdirektör von Krusen-
stierna fattats av ett livli gt int resse för m useets
skapande och tack var honom kunde alla svärighe-
ter övervinnas."

Även ären 1904 , 1905 och 1906 arbetade

Erik Lannge med stor energi på att föra sitt
pro jekt - som det väl skulle kallas nu för tiden
- i hamn. Söndagen den 16 december 1906
öppnades Postmuseum för allmänheten och
invigningen förrättades dagen innan av däva-
rande prins G ustaf Adolf i närvaro av prinses-

san M argareta, civilm inistern med flera.

Karriären i verket

Lannge var föreståndare för Postmuseum vid
sidan av chefskapet för Postverkets und ervis-
ningsanstalt. Ar 19 10 lämnade han Stock-

holm och inledde sin regionala karriär som
överkont rollör vid postdi rektionen i Västra
d istriktet med Göteborg som huvudort. Re-
dan 19 13 var han emellertid tillbaka i general-

poststyrelsen som reglements sekreterare.
N ästa kliv på karriärstegen tog han 19 17, då
han blev postdi rektör och chef för Mellersta
distrikter med säte i G ävle.

Som regionchef f ck Lannge fullt utlopp
för sin energi och verksamhetslust. H an lärde

grundligt känna si tr disrrikr och dess personal.
D et betydde ett livligt resande och långa
arbetsdagar. D et gick ut över hans hälsa.

T iden som regionchef tog en olycklig
vändn ing också iett annat avseende. I Postryt-
taren 198 1 har jag tecknar minner av regle-
mentsexpert en och posthistorikern Ernst
G rape. H an hade flera egenskaper gemen-
samma med Erik Lannge - hängivenheten i
arbetet, omf attande postala kuns kaper och

stilistisk förmåga. Men medan G rape kan

beskrivas som en fridens man var Lannge med
sitt hetsiga temperament , sin framtoning av

ensamvarg och sin iver arr fa saker och ring
snabbt gjorda en stridens man. Inte så att han
sökte strid men han stötte sig ibland med
kolleger och medarbetare.

På postutställningen
1903 rekonstruera-
des ett postkontor
fran 1830-talet.
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I slutet av 1920-talet anmälde en under-
ordnad tjänsteman Erik Lannge för vissa fel-
aktigheter i samband med tjänsteresor och
reseräkningar. Der var inga allvarliga beskyll-
ningar men med hänsyn till att en postdirek-
tör med sin höga ställning borde upp träda
föredömligt i alla avseenden tilldelade gene-
ralpoststyrelsen Lannge en bestraffning i form
av böter.

Lannge överklagade beslutet och rege-
ringsrätten gav honom rätt på en del punkter
men ändrade inte poststyrelsens beslut.

Slutet på hisrorien blev att Lannge 193 1
lämn ade sin tjänst som distrikt schef och äter-
gick till tjänstgöring som sekreterare i general-
poststyrelsen, senare som utredningsexpert.
Han återvann inte sin vacklande hälsa men väl
sin arbetslust. H an pensionerades 1943.

Långlivad handbok

Ar1908 utkom "Postboken, uppslagsbok för
posttj änstemän". Förfa ttare var Erik Lanng e
tillsammans med en annan kraftfull person -
Johannes Döss, dalkarlen som skulle göra sig
bemärkt som nydanare av postsparbanksrö-
relsen och skicklig ledare under de första åren
av det 1925 startade postgirot. Postboken, en
tjock lunta , bestod av en sammanställning i
bokstavsordn ing av alla gällande postförfatt-
ningar. Posv erkets reglementen och förfa rt-
ningar var på den riden omständliga och svåra
att orientera  sig  i för den som skulle tillämpa
dem i den praktiska posttjänsten. Handboken
uppskattades livligt och kom ut i nya upplagor
19 10 och 1915.

Det var säkert många som beklagade att
utgi vningen upphörde och som försökte att

på egen hand aktualisera handboken med
hänvisningar rill nya bestämmelser i regle-
menten och cirkulär.

En av dem som höll ut längst med att hålla
liv i sin kära postbok lärde jag känna, när jag
som postelev 1939 tjänstgjorde vid postko n-
toret i Västervik. Det var dävarande postassis-

renren, sedermera postmästaren Josef Dunck-
er. N är han skulle tillträda ett vikariat som
förste posrassisrenr på annan ort, visade han
mig innehåller i den tunga postsäck som han
skickade i förväg. Den innehl l "D6 ss-
Lannge-boken", som den kallades, fullklott-
rad med detaljerade hänvisningar till en massa
bilagor - egenhändiga avskrifter av ändrade
eller nytillkomna bestämmelser, klipp ur cir-
kulär och så vidare. Förvisso låg det et t mödo-
samt och pedan ris kt arbete bakom denna den
kanske sista i bruk varande " specialupplagan"
av "Döss-Lannge"-boken. M en för en ny-
komling i Posten redde sig omvägen lång rill
kunskapens källa.

Lågt till tak

Som en tidsbild och för att belysa den höga
ställning och den makt som en postdirektör-
regionchef hade ännu på 1940-talet kan jag
här infoga ytterligare ett minne jag har av Josef
Duncker. Han dristade sig skriva i ett med-
lemsbla d förensekti on inom Posttj i nstemän-
nens Förening att det var på riden att myren
om postdirektörernas ofelbarhet avlivades.
Men för ett sådant , i den regionala överhetens
ögon omdömeslöst uttalande var riden alls
icke mogen. Postdirektören i Östra distriktet
tog mycket illa upp. Josef D uncker, dittills en
oförvitli g tjänsteman, räkade i onäd och fick
troligen vän ta extra länge pa nästa befordran.

Mi t t bestämda int ry ck är art postdirektö-
rerna och deras souschefer ofta uppträdde
konungsligare än konungen, det vill säga ge-
neralposstyrelsen, själv.

Ett skötebarn

Av sina skapelser satte Erik Lannge- vid sidan
av Postmuseum - "N ordisk Postt idskrif"
främst. T idningen var livet igenom hans sär-
skilda skötebarn. Hans int räde i den postala
pressen skedde genom att han 1902 ätog sig
att redigera "Svenskt postarkiv' medlemsor-
gan för Posttj änstemänne ns Förening. Efter
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en schism - det sku lle kom m a flera i Lannges

liv -- avgick han i slutet av 1904 .

H ans int resse inr iktades i stället på en

al Idel es egen ridning, "T idskri fr for posrväsen-

der" , som han sta rtat 1903 . Vid det f6rut
om talade nord iska tjänstemannam ötet 1903

klargjorde Erik Lan nge sina journalist iska

am bitioner. H an hade väckt en m orion rill

mörerom att skapa ett int ernord iskt forum for

posttekn isk debatt , gärna genom att stödja

hans egen nyetablerade t idskr ift. M en mötet

var kallsinn igt och avslog motionen . Lannge

begärde ordet och yt trade: "D et har länge

varit m in käraste önskan att i den nyss startade

"T idskrif fr postväsender" fapr äkna bidra g

från N orge och D anm ark for att redan nu göra

dessa linders synp unkt er m era kända i värt

land . O ch i vad mån på m ig an kom m er skall

jag st räva for att den na ranke ej fores bakåt,

uran alltm era fram åt."

O ch nog har Erik Lan nge förr den tan ken

framåt i en ut sträckn ing, som ingen då kunde

ana, även om det skulle d röja. År 19 19 för-

verkligade Lan nge sin önskedröm och omda-

nade "Ti dskrift för postväsende" i ll "N ord -

isk Pom idskr ifr". D en sista årgången han

redigerade var den 53:e. D et sista num ret han

sammanställde innehöll redogörelser och re-

ferat frän det nordiska postm öte, som hölls i

O slo i juni 1955.

Som tid igare nämnt s hade dessa möten

tillkom m it på Lan nges in itiat iv. D eras kvalif -

cerade karaktär framgår av rubrikerna på de

anföranden som h ölls i O slo, bland annat "D e

nordiska posrverkens ställning i det int erna-

tionella samarbetet ", "Posttjänstens m ekan i-

sering" samt "Postverket som självständ ig

ekon omi sk enher".'

Välförtjänt hyllning

I h istoriken över Posttjänstem ännen s Fören-

ing 189 1- 1983 - "M ed fören ade krafter" -
hete r det:

"N PM 1955 skulle fa sitt efterspel på så sätt att
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veteranen Erik Lannge avled bara drygt en månad
efter mötet. Lannge, som gjort så mycket för det
nordiska samarbetet och var initiativtagare rill
postmötena, var den ende som bevistat alla de då
hållna tio nordiska postmötena. Han höll ett
livligt applåderat tal vid avslutningsbanket te n i
Oslo. Här sammanbinds på ett effektfullt sätt
dåtid och nutid  P r".

D etta Er ik Lannges sista offentliga framträ-

dande måtte ha varit en högtidstun d för ho-

nom. D en san ne nordisten , fick en välförtjän t

hyllning.

N r 8- 9 1955 av "N ordisk Postti dskrif"

in nehåller runor av tid n ingens redaktörer:

O ve Vigerslev, D anm ark, Oiv a Saloila, Fin-

land , Sigbjörn Sjö lie, N orge och H åkan Djur -

berg. Sverige. Runorna andas samfällt respekt

och beu ndran för Erik Lannges energi och

ini tiativ kraft, hans andl iga vital itet och väl

bevarade ungdom lighet i sinne och tänkesätt.

D en som kände honom särski lt väl och i t io

år var tidskr iftens Sverigeredaktör - framlidne

byråchefen H åkan Djurberg - teckn ade b il-

den av Erik Lannge allra bäst:

"Entusiasm, förutseende och en osedvanlig energi
är de egenskaper, som man främst förknippar med
Erik Lannge. De flesta bland den äldre posg ene-
rationen, som upplevt honom i hans krafts dagar,
kanske bara minns den iderike och vilj ekraftige
men sam tidigt fordrande och som det nog icke
sällan föreföll, något hänsynslöse ledaren. De som
emellertid kommit i närmare beröring med hans
i grunden ungdomliga personlighet och som fatt
känna hans speciella, karga sätt att sporra och
uppmuntra kommer att sakna ett föredöme och
en impulsgivare.

Lannge sökte inre popularitet . Der var inte hans
vana att visa sig känslosam. Han var alltigenom en
karl i detta ords allra kärvaste bemärkelse. Han
stod för vad han gjorde och hans självdisciplin var
beundransvärd. Stundom kunde han dock förvä-
na med öppen vekhet.

Der mest charmfulla hos Erik Lannge och det som
gör, att man aldrig kan glömma honom, var att
han trots ett virtousmässigt utnyttj ande av sina
käraste uttrycksmedel, nämligen de skämtsamma
sarkasmerna och den glada retsamheten, ändock
inre alltid kunde dölja det som fanns inom honom
av godhet, längtan och medkänsla."



Den 20 j uni 1949 invigdes Postmuseums svenska historiska samlingar efter en total modernise-
ring. I öppningshögtidligheten deltog fr v överintendent Nils-Fride Antoni, fil dr Bengt Thordeman,
konstnär Anders Beckman, f d postdirektör Erik Lannge, generaldirektör Erik Swartling och
intendent Paul Heurgren.

Tidskriften överlevde
D er förnämliga sätt på vilket "N ordisk Post-
tidskr if" skötts och den roll den spelar för an
belysa och påverka utvecklingen i de nordiska
postverken gjord e att dessa övertog utgivning-

en . I fort sättningen har tidskriften fungerar

som organ för N ordiska postfören ingen .
T idskriften fick 1957 en lyckad nystan ,

mycket rack vare bey dligt ökade ekonomiska
resurser. D en nya redaktionen med tre nya
land sredaktörer- O iva Saloila och O ve Viger-
slev fortsat te - förvaltade arvet efter Erik
Lann ge väl. Ansvarig utgivare och redaktör för
Sverige blev byråchef T ure N ylund. På de
andra nord iska posrverkens önskan svarade

det svenska för redigering och tryckn ing.
M in medarbetare på press- och inf orma-

tionsavdelningen KjellH åvered, som utrett
olika alternatiy till tidskriftens fortl evnad och

deltagit i förhandl ingarna med Lannges döds-
bo och med de nord iska postfö rvalting arna,
höll förtj änsfu llt i allaträdar i tiotalet är.

U nder de många år och årgångar som gått

sedan dess rycker jag mig alltmer märka att det

saknas en samlande kraft- som på Lannges rid
- som driver tidskriften i utstakad rikt ni n g.
Ansvaret är ju delar och delar ansvar betyder

ofta utslätat ansvar.

Livaktig pensionär
Som pensionär hade Erik Lannge flera järn i

elden än "N ord isk Postt idskr ift" och uppdra-
gen i Postmu sei Vänner . H an ledde bland
annat utgivningen av "Svensk Orf ö rteck-
ning". T ypiskt för honom är att han inte var
någon novis på det området heller. H an stod

för utgivningen redan av 1909 års upplaga av
"Post- och T elegrafortförte ckn ing' .

U nder hela 1940-al et redigerade Erik

Lannge denna årsboks föregängare - "M ed-
lemsblad för Fören ingen Posrmusei Vänner".
U nder många år var han också vice ord föran-

de i föreningen.
Postmu seum har genomgått flera stora

omdan ingar. En av de mest genomgripande
inleddes 1945 och blev klar 1949. Postm use-
um kunde då bl a ta hela det ärevörd iga

postkv arteret i G amla stan i besittni ng.
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N ordisk Posttidskrift
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k re«dui t ot to r Norg«
t r «tr i te ! t r

7 , Mt i  J ot  11

53. årgång en Aug.- Se p t.
1955

ERIK G. LANNGE t

Forre postdirekt oren Er k to Lanng e avl d den 2+ rul

E # : r: 7 ±' :
nom sedan ar 10 » ut n a o h redigerade I d«kr ft for
postvas nde ble f orm l lt nordisk oc h i samband darmed
namnt orandrades null Nordisk po sttd skrift, tram null s ir
trantalle a n t denna udskn fts u t a re och huvudredakto r

Nordisk Posttidskrift
i det utförande
tidningen hade
i Erik Lannges ägo.

V id sidan av m useers föreståndare Paul

H eurgren var Erik Lannge den d riv ande kraf-

ten bakom det stora lyfter.

And ra personer arr m innas i sam m an hang-

et är arkitekten Lars-Er i k Lallerstedt, fil d r

Bengt T hordeman och konstnären An ders
Beckm an.

Guld värd
Postmu sei Vänner har hed rar Erik Lan nge

genom att instif a "Postdi rektör E G Lannges

m innesfond ", vars syfte bl a är arr tillföra

m useer posrh isroriska föremål.

Erik Lan n ge harocksäfätten sällan ut delad

utmärkelse - fö reni ngens m innesm edalj i

guld . O ch nog är hans gärning guld värd .

Sjosrakovirj skr iver i sina m em oarer arr det

naturliga t illståndet för den som int e är närva-

rande är glöm ska. D et öder d rabbar levande

män niskor. H ur lätt faller då inre de döda i

glöm ska.

M in önskan är arr den na skildring av Erik

Lannges person och verk skall göra hans m in-

ne m er levande och arr den m änniska skall

framträda rydligare, vars nam n årligen åter-

kom mer i Posrm usei Vänners annaler genom

den m innesfond , som bär hans nam n.
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