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Uppdraget

I början av 1999 fick Tempera Arkitekter AB
uppdraget att ansvara för inredning och
färgsättning av det "nya" Postmuseum i
Stockholm.

Posten har liksom många andra företag
genomgått stora förändringar de senaste de-
cenniet. I takt med den nya tekn ikens snab-
ba utveckling behövde också Postmuseum
moderniseras för att möta kraven frän da-
gens museibesökare.

Beställarens önskemål var ett öppet mu-
seum där besökaren skall känna sig hemma.
Tidigare har det hänt att museets entrehall
förväxlats med ett postkontor, så det hand-
lade mycket om att få bort den känslan vid
första mötet med museet.

Byggnadsh istori k

Fastigheten Lilla Nygatan 6 i kvarteret Pene-
lope har varit i Postens ägo sedan 1720. Post-
museum har funnits här sedan starten 1906.
Huset uppfördes till största delen under
1700-talet, vissa delar dock sä tidigt som pa
16oo-talet. Under 1820-talet gjordes en större
ombyggnad under ledning av marin- och
slottsarkitekten Fredrik Blom, som är ansva-
rig för många stilfulla byggnader i Stock-
holm, till exempel Rosendals slott och
Skeppsholmskyrkan . Huset består av ett
flertal hopbyggda huskroppar och man kan
spåra historiskt och arkitektoniskt intressan-
ta detaljer och konstruktioner i nästan varje
rum.

TEMPERA ARKITEKTER starta de 1987
och är beläget  i  Stockholm. Kontoret har bland

annat ansvarat för inredningen av ett flertal
museiprojekt som till exempel Vasamuseet,

Kungliga myntkabinettet och senast Postmuseum
i  Stockholm, Zoologiska museet och Fytoteket

för Uppsala Universitet samt Slotts- och
Domkyrkomuseum i Linköping.

Under årens lopp, då rummen omfor-
mats och tillägg gjorts, har dock många av
de ursprungliga spåren raderats. Den senast
föregående ombyggnaden skedde så sent
som 1986, dä bl.a. garden byggdes över och
glasades in.

Ett inredningsuppdrag är alltid engage-
rande och ett museum en alldeles särskild
utmaning speciellt när det, som i Postmuse-
ums fall, är inrymt i en gammal anrik bygg-
nad. Det gäller att ta tillvara de äldre kvali-
teterna på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt
skapa en god och väl fungerande arbetsplats
för personalen. Ambitionen är också att de
gamla trogna besökarna skall känna sig
hemma och de nya besökarna skall lockas
till många återbesök.

O mbyggnaden 1999 kom att omfatta
hela huset förutom utställningen i botten-
och källarvåningen. Den innebar bättre ut-
nyttjade rum för museets besökare och per-
sonal samt en total renovering av golv, väg-
gar, tak, en ny specialritad inredning och ett
nytt skyltprogram .

CA RO LA BRATT, AG N ETA TO RN BERG O C H SO FIA DAH LEN · O mbyggnaden av Postmuseum 1999 I3



Ent replan. Butiken

PO ST RYT TA REN 20 0 0



4, ·.
- --- - 4 I

1 t rappa. Filmsalen.
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2 t rappor.
Graperummet.
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2 t rappor.
Lagerlöfrummet.
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Entre ochbutik

Det första som möter Postmuseums besöka-
re är den imponerande fasaden på Lilla Ny-
gatan, nu med sina blågula vertikala bande-
roller som annonserar både Postmuseum
och det nya cafeet.

Inne i Entrehallen har museet fätt en ny
öppen entredisk, utrustad med kassa och
dator.

Där finns även två nyritade skyltmontrar
med plats för varor som finns till försälj-
ning i butiken och broschyrer som besöka-
ren kan plocka själv.

Kapprummet, i anslutning till entrehal-
len, har nu nya kapphyllor och låsbara skåp
för väskor. Kulörerna anpassades till den ur-
sprungliga grå färgsättningen på dörrar och
övriga snickerier.

Museibutiken med sina vackra 16oo-tals
kryssvalv har en helt ny inredning i ek och
målat trä. Hyllor, lådor och podier har
stommar målade i två grå kulörer med in-
vändigt roströda ryggar som avser att få va-
rorna tydligt exponerade. Samtidigt marke-
ras kryssvalvens bågar av den uppåtriktade
belysningen .

Cafe ochkonferens

På den överbyggda gården, en trappa upp,
finns nu ett cafe med en bardisk och sitt-
platser vid bord för ett 5o-tal gäster. Disken
är av material som fungerar väl även utom-
hus och är valda för att förstärka känslan av
ett gatucafe. Fron ten är av mörkt grå ce-
mentmosaik och skivorna av grå zinkplåt
som oxiderar sig matt med tiden.

Invid torget och filmsalen har en ny
konferensavdelning inretts med modern
AV-utrustning. Konferensrummet kan hyras
för fester och banketter m.m ., med matser-
vering i anslutning till arrangemangen .

Filmsalen har fått nya mobila skärmar i
björk som avskärmar salen från de passeran-
de museibesökarna. De gamla stolarna har
fatt ny klädsel i två gråblå toner. Skärmgar-
dinerna för fönstren är medvetet stela, mer
ett byggelement än en inredningdetalj.

Post F@ktum

Museets andra våning har genomgått den
mest omfattande förändringen . Rummen
har återställts efter den ursprungliga rumsin-
delningen. Undertak och övriga tillägg som
gjorts under årens lopp har därvid rensats
bort. Våningsplanet är nu museets kun-
skapscentrum och har döpts till Post
F@ktum.

I tre rum mot Yxsmedsgränd där under-
golven visade sig bestå av gran- resp . furu-
golv av tämligen god kvalitet har dessa sli-
pats och såpskurats.

I de rum där golven var i alltför dåligt
skick för att restaureras har i stället nya golv
av oljad ekparkett lagts in. Två rum mot
Kåkbrinken har, på grund av kraven på ljud-
dämpning, fått nya anpassade undertak av
gips med infälld belysning.

Rummens karakteristiska djupa fönster-
nischer är målade i en ljusgrå snickerifärg
och mot denna står de kulörstarka matta
väggarna.

Den kraftiga färgen samlar föremålen i
rummen och far tavlor och bilder att fram-
träda, som ibland ljusare ytor. Tanken är att
varje rum skall ha en personlig prägel
genom sin färg och inredning, så att det blir
en omväxlande vandring genom Post
F@ktum och det övriga huset. Det är också
ett sätt att orientera sig - hitta tillbaka - al-
ternativt välja det för besökaren behagligas-
te rummet att vara i. All inredning utom
stolarna har ritats speciellt för detta vånings-
plan .

Post F@ktum har anpassats till modern
teknik med ett 20-tal internetuppkopplade
sökdatorer där besökaren själv kan botanise-
ra bland dataprogrammen . I dessa finns
bland annat museets unika frimärks-, före-
måls- och fotosamlingar katalogiserade. Be-
sökaren kan även hämta annan information
och kunskap samt skicka e-postmeddelan-
den vart som helst i världen .

Det för besökaren numera helt öppnade
biblioteket har ett entrerum med tidskrifter
och referenssamlingar samt en bemannad
disk. I de övriga biblioteksrummen är bok-
samlingarna placerade i öppna hyllor och
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tillgängliga för besökarna större delen av
den tid museet är öppet.

Boksamlingarna skall dock kunna vara
inlåsta när biblioteket är obemannat under
helgerna.

Detta var en delikat uppgift att lösa som
krävde många diskussioner. Lösningen blev
att det tidigare gamla biblioteksrummet
öppnades upp och kompakthyllorna avskaf-
fades. En hyllinredning i björk med galler-
grindar gjorde det möjligt att låsa in böcker-
na utan att stänga hela rummet. På detta
sätt skapades en ljus och luftig atmosfär där
man ändå känner närheten till böckerna.

De befintliga stolarna och borden från
1986 fräschades upp och äteranvändes. Plats
skapades även för fyra datorer, tillgängliga
för besökarna.

I hörnrummet Munkbrogatan/Yxsmeds-
gränd öppnar sig en magnifik utsikt mot
Riddarfjärden. Den är nu åter synlig sedan
de utställningsväggar som tidigare dolde
fönstren tagits bort. Rummet har fått höga
bokhyllskåp mot samtliga väggar, med lås-
bara gallerdörrar i björk. Detta gör rummet
mycket ljuddämpat. Även här finns det ar-
betsplatser för faktasökning vid ett stort spe-
cialritat bord. En möbel med utställnings-
monter, lådor och plats för kartor har även
konstruerats.

I de följande två rummen för frimärks-
samlingar har de gamla frimärksskåpen
byggts in i nya mörkt gråblå stommar. De
mycket tunga frimärksskåpen är placerade
på järnbalkar som delvis hänger i väggarna.
Denna lösning kom till då de gamla bjälkl a-
gen inte skulle tåla frimärksskåpens tyngd
på annat sätt. Alla rum hade heller inte tålt
denna belastning. Inbyggnaden av frimärks-
skåpen har medvetet utformats visuellt
tunga, för att framhålla det värdefulla inne-
hållet. Kanske en känsla av kassavalv. Alla
fönster i dessa rum har fått speciella solav-
skärmningsgardiner till skydd för de ljus-
känsliga frimärkena.

M ontrar

I uppdraget ingick även projektering av två
specialmontrar placerade i Post F@ktum-
våningen och utformningen av dessa mont-
rars innehäll.

Den så kallade "Slaniamontern" i det
ena frimärksrummet och montern i trapp-
hallen vid ingangen till entrerummet skall
ge besökaren en ide och inspiration till vad
han kan söka efter i Post F@ktum.

Många av museets fönster har försetts
med nya gardiner av linne med påsömnader
i olika utföranden och kulörer som färgsatts
efter varje rums färgsättning.

Projekteringen av Postmuseums nya in-
redning har varit mycket inspirerande och
samtidigt intensiv eftersom ombyggnadsti-
den var kort. Husets starka historiska arki-
tektur har präglat utformningen och med
personalens kunniga och beredvilliga syn-
punkter har Postmuseum formats till, vad vi
tycker, ett museum anpassat i tiden .

Fakta

Arkitekt

FRS A rkitektkontor A B Gabriel Karlen

Arkitekt Inredning och färgsättning

Tempera A rkitekter A B, Carola Bratt,
Agneta Torbe rg, Sof a Dahlen och Barbro
af Sandeberg.

Skyltar formgivning

Tempera A rkitekter A B och
Sign Office A B A rne Olofsson
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