
Sven Carlin in memoriam
av Egon Jonsson

Vi bär alla på minnesbilder av möten med
män niskor, av stora händelser och smäepiso-
der - minnen som fastnat i vårt medvetande

och som lätt låter sig framkallas for vår inre
syn.

Av Sven Carlin (19 17- 1992), postu ästa-
ren som sökte sig i ll Postm useum 1966 och
IO år senare blev museets först vikarierande,
sedan ordinarie chef, har jag många minnes-
bilder. Der är naturligt . Dels kände vi varan-
d ra i många år, dels var Sven en färgstark

person.

EGON J ON SS ON är fadd  i  Västervik 19 19.
Efirer 46 r i  Posten, varav de flesta som inf orma-
tionschef, pensionerades han 1984. Han har an-
kny m ing till Postmuseum dels genom att ha till-
hört p ostmuseinämnden i olika omgi ngar - ären
1977- 1984 som ordförande  -  dels genom att ha
varit ledamot i f' ostm usei Vänners styrelse sedan
1957.

Särskilt en scen harets at sigin i mitt m inne.
Der kan bero på att jag som in formationschef
all rid glatt m ig år rill fällen, då kolleger i Posten
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framträtt inför publik, stor eller liren, och

gjort det med glans och visar arr det i Posten
ryms mycken kunskap och kultur.

Den minnesbild av Sven Carlin som jag

således helst fram kallar gäller ett verkligen
glansfullt framträdande inför ert sällskap pen-
sionerade akademiker, som bett m ig ordna ett
program om Posten. D er inleddes pä Postmu -
seum, där Sven Ca rlin fängslade aud itorier
genom att berätta om öden och äventyr som
under århundradenas lopp utspelats i posth u-
ser vid Lilla N ygatan. Vi hörde inre bara Svens

röst, väggarna tycktes tala instäm mande.

Ett av Sven Carlins starka kort var just
förmågan att ut trycka sig i tal och skrift. På
1950-raler värvade jag honom som medarbe-
tare i Postens personalridning PS, som jag då
var redaktör för. H ans bidrag präglades av
originalitet. D e pendlade mellan skämt och
allvar. Det gäller även Sven Carlin själv. Man

säger ju om somliga männ iskor att man int e
riktigt vet var man har dem . Sven tillhörde
den spännande, underfund iga kategorin.

I slutet av 1950-al et skrev han en vision
om Posten 1980. H ans profetior om hård
konkur rens för brevet genom elektronikens
och datatekn ikens hypersnabba utveckling
har besan nats, däremot inre hans förutsägelser

om brevbärare som färdas från rak rill rak med
hopp ikopter - en helikop ter i ryggsäcksutfö -
rande - och delar ut posten via skorstenar,

vädring skanaler och köksventile r. Urveck-
lingen rycks gå i tristare, mera markbunden

riktning med utdelning i boxanläggningar i
fastighetern as bottenp lan .

Et tidigt väckt intr esse fr forskn ing i

Postens förtlutna ledde rill en artikel (PS nr 5/
58) om en företrädare som postmästare i
H orb y - C hristian Benedictsson. Som make

rill Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) har
han kommit arr beskrivas "på baksidan av
litterat urhi s toriens blad". Sven Carlin fram-

manar en mänskligare bild av honom . H ans
tragedi var att bli förälskad i en 30 är yngre
kvinna, vilket med riden ledde rill svåra föröd-

mjukelser, när hustrun på grund av litterära
framgångar inre längre behövde hans stöd .

M ina upprepade inviter rill Sven Carlin arr
byta ut postmästartjänsten först i H örby, se-
dan i Kramfors mor en befarm ing på general-

poststyrelsens press- och informationsavdel-
ning var inre tillräckligt lockande. D äremot
lydde Sven råder att 1966 söka en tjänst på
Postmuseum som medhjälpare rill den ny-
blivne museichefen G ilbert Svensson. D e
båda kompletterade varandra väl i sin gemen-
samma strävan att utveckla mus eet och stärka
dess ställning, såväl inom Posten som i musei-
världen.

G ilbert Svensson var ju filatelistiskt syn-
nerligen kunnig och hade som konsthistori-
ker ett speciellt int resse för frimärksbilden.
D er ledde till en betydligt ökad aktivitet pa
museers frimärkssida, bl a genom en lång rad
välbesökta utstäl lningar, som belyste olika
delar av kulturliv et ut frimärksper sp ekti v. För

Sven Carlin var det naturligt att framför allt
verka för att utveckla den posthi s toriska delen
av museers verksamhet.

N är G ilbert Svensson 1976 på grund av
sjukdom inre längre kunde leda museer var
Sven Carlin den givne efterträdaren. Samti-
dig f ck Posrmuseum organ isatoriskt en ny
hemvist - den nybi ldade inform ationsavdel-

ningen. Som chef för avdelningen var jag
angelägen om arr inlemma museer i den totala
interna och externa informations- och PR
verksamhet som den nya avdeln ingen fick

ansvar för. Jag tror arr jag med Sven Carlins
hjälp lyckades med detta och arr museers
personal kände sig hemmastadd . Men det
blev ingalunda någon beständ ig tillhörighet.
D en I oktober198 1 överförd es museet rill

Postens Frimärksavdelning. Skälet var att ge-
neraldirektör O ve Rainer bedömde att det i
längden kunde bli svärt föraffärsverket Posten
- med i varje fall tidvis osäker ekonomi - at t

srå för det antal m iljoner kr som krävdes för
att bibehålla och utveckla en kul turinstitu tion

som Posrm useum . PFA med egen ekonomi
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borde vara en tryggare hamn. D essutom var

ju Postm useum till stor del ett frim ärksm u-

seum och ett instrument för PFA att öka

int resset för att samla svenska frimärken .

D en ovisshet in för framtiden som en orga-

n isationsförändri ng in nebär gjorde att nyhe-

ten väckte m useipersonalens o ro. M en ge-

nom sitt lugn och sin realistiska syn på t illva-

ron var Sven Car lin man nen att kalmera

stämningarna. M an lirade på hans förm åga att

lösa övergångsproblemen och framför allt på

att han skulle se rill att den posth isto riska

delen av m useet inre kom i kläm. D er har

heller inre hän t, vare sig då eller senare. M en

ändå tror jag att det är en rikti g utv eckli ng som

är på gång att m useet blir en angelägenhet för

hela Posten och att fler affärsomräden än

Posten Frim ärken bidrar rill kostnaderna.

U nder sin aktiva tid på m useer och efter

pensioneri ngen 1982 har Sven Car lin forskar

i posthistori en - bl a med ambitionen - som

han själv uttry ckt det - att "söka männ iskorna

bakom Poste ns potent ater". H an har berikar

den postala litterat ure n med en läng rad väl-

skr ivna, tungt vägande art iklar bl a i Postryt -

taren . Som hans magnum opus, inre bara

vad giller omfän get, vill jag beteckna hans

bidra g i Postrytt aren 1985: "350-ärigt brev

lade grunden rill svenska posrverker".

"Vad kostade brevet" (Na ur och kultu r,

1975) har blivit ett standardverk, en oumbär -

lig källa rill kunskap om brevporto t genom

tiderna fö r filarelister och posth isto riskt in-
tresserade i allm änhet och för samlare av hela

brev i synnerhet.

På sin sista arbetsdag i Posten fick Sven

Carlin det vitsordet av generaldirektör O ve

Rainer att han varit en skicklig och engagerad

chef och att han hävdade sig väl i raden av

postm useichefer. D et är lätt att instämm a i det

om dömet . Posten , Postmuseum, de fila telis -

tiskaorganisation ern a, Postm usei vänner lik-

som hans personl iga vänner har mycket att

racka Sven Car lin för. O ch inre blir han

glömd . H an har skr ivit in sig i posthistorien

genom sin forskn ing och sitt författarskap .

O ch säkert är det många fler än jag som

förutom de anh öriga har klara och ljusa m in-

nesbilder av Sven - i sitt esse pä Postm useum

eller privat bland vän ner.
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