
Lagerlöfdialog
Text Börje Wallberg

Vid Postmusei Vänners möte pä Postmuseum den 28 januari 1997
visades delar av svensk-amerikanen Hans Lagerlöfs donationer till museet.

Samlingar som annars förvaras i valv hade nu tagits fram.

Mitt under visningen på Torget hördes ett buller.
Ett fönster slogs upp en trappa upp och Hans Lagerlöf i egen hög person

(gestaltad av Börje Wallberg) uppenbarade sig i full uniform .
Följande dialog utspann sig mellan honom och Erik Hamberg:

L: Hello, down there!
Vad, the hell, gör ni där nere?

H: Vi  har en liten Lagerlöfsh ow!

L : Haller ni pa och chattar om mig
A Lagerlöfsh ow, det gillar j ag! I like that very
much! Det var j ust min mening med det hela.
A tt ni skulle komma ihåg mig.

n: Ja, du Hans Lagerlöf var vår störste
donator och in itiativtagare till vår fören ing!

L : Just det! A lla tiders störste donator! What do
y ou want me att göra nu?

H : Du får tala väl om oss uppe i himlen så
att vi får mer pengar till Postmuseum. Så att
vi slipper indragningar och nedskärningar i
budgeten !

L : Inte så lätt. N ot so easy. See what I can do.
Jag möter Swarding, Strande!! och poj karna
ibland bland molntapparna.

H : Vi  håller på att visa dina donerade
samlingar och alla böcker om dig!

L : Yes, y es, ni har j u f ått Mauritiusarna
bl.a. av mig. Jag skulle kunna give y ou
Gula 3-skilli ngen. Jag är den hemlige köparen.
Den gick inte to hell, den gick till himlen.
M en det blir svårt att ordna en donation här
från molnkanten.

H : Den vill vi inte ha här. Den gör bättre
nytta där den är.

L: I bought it from David -  inte aposteln utan
Feldman  -  5 million Swedish Crowns.
A lldeles f ör my cket! M uch too much! Men här
finns inga skatter och inga räntor på pengarna.
Det är bättre att ha fr imärken än pengar här.

H : Det går så många historier om
Gula 3-skillingen att den nog gör sig bäst i
himlen .

L: You are still writing böcker om mig s

H: Jag skrev en till bok om dig till utställ-
ningen. Har du sett den ?

L : Of course, visst, visst, vi har himmelrikets
hemsidor här uppe. Posten Frimärken,
Postal M useum och Vännerna finns där.
Jag har läst boken. Bra gjort Erik, well done!
Men j ag tycker den kunde varit lite tj ockare.

H: Hur är det med filatelin där uppe?

L : j ag köper rubbet! I kväll är det by tesaft on!
Nästan alla svenskafi latelins toppar är här.
Det är bara skvalpet kvar där nere.

H : Kommer du ihåg Postmusei Vänner?

1: Y s, mina children. Det var j ag som skapade
er f ör 7o ar sedan. Tala omf r er ordförande;
-  j a, han var väl nästan med då  -  att j ag är ock-
så överste. Dessutom hederskorpral på gamla I
18.

n: Har du något råd att ge oss?

L: Yes, y es,följ min slogan:
Donera mera. Donate more. Donera mera!
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