
Beklädnad i de
posthistoriska samlingarna

Av Marianne Larsson

Vardagligt, vetenskap ligt och visningsbart är
nyckelord i Postmuseums aktuella insam-
lingspolicy för posth istoriska föremål. Mål-
sättningen med samlingarna är att de skall
berätta om människor och arbete i Posten
på alla n ivåer, under skilda epoker och i oli-
ka delar av landet. N är nya föremål och do-
kument samlas in är det viktigt att de b idrar
till ny kunskap och det är en fördel om de
kan väcka intresse i museets utställningar.
Andra nyckelo rd i insamlingspolicyn är
brytpunkt och exemplifierande. Samlingar-
na skall spegla Posten genom tiderna. Där-
för är det viktigt att dokumentera större el-
ler mindre utvecklingssteg, gärna tydliga
brytpun kter. Väl valda exempel ur den po-
stala verkligheten får represen tera en större
helhet, eftersom det är omöjligt att samla
på "allt". En uppdaterad insamlingspo licy
fungerar som stöd för museets tjänstemän
när de skall bygga upp samlingarna.

Hur har då insamlingen gått till under
de hundra år museet har existerat? Genom
att söka spår i museets sam lingar, bland ar-
kivalier, föremål och bilder, har jag försökt
tolka hur tidigare museimän (ja, oftast män)
har tänkt och gjort. Vad har samlats in? H ur
har materialet registrerats och dokumente-
rats? H ur har samlingarna använ ts?

Mot bakgrund av ett pägäende forsk-
ningsprojekt om Postens beklädnad har jag
försökt få en bild av insamlandet med ut-
gångspunkt i dräkt och uniform. Allt mate-
rial i samlingarna som rör uniformer och
andra dräktplagg är registrerat under beteck-
n ingen "beklädnad". I föremålssamlingarna
finns det framför allt fastställda uniforms-
plagg, men även ytterplagg, vin terkläder och

MARIAN N E LARSSO N , f. 1956

i Stockholm, har arbetat som intendent på

Postmuseum sedan 1986. Ho n är sedan 2 0 0 2

antagen som doktorand i etno logi vid

Stockholms universitet och N ordiska museets

forskarskola i samverkan med Postmuseum.

Hon skriver en avhandling om Postens

beklädnad i ett kulturhistoriskt perspektiv.

skyddskläder. Där finns också senare decen-
niers kläder för kassapersonal och dessutom
ett antal utländska uniformer. Aven postil-
jonsbrickor och försvarsvapen hör till be-
klädnad men de ges inget längre utrymme i
denna artikel. Material om beklädnad är väl
syn ligt i museisamlingarna, och så har det
varit sedan Postmuseum grundades. Det
finns idag mer än tusen dräktplagg i magasi-
nen och eftersom Posten sedan 196o-talet
har tagit fram nya klädprogram omkring
vart tionde år blir det snabb t fler.

H isto rien om Postens un iformering kan
uppfattas som två parallella berättelser. Den
ena rör yrkesgrupper på lägre nivå, tidvis be-
nämnda postb etjänte. Framför allt handlar
det om postiljoner och brevbärare som ar-
betat med transporter av postfö rsändelser-
na. Den andra berättelsen handlar om äm-
betsmän och tjänstemän av högre grad, de
som fungerat som centrala administratö rer
eller tjänstemän på postanstalterna. För den
lägre personalen har un iformen varit ob liga-
torisk medan högre tjänstemän har bur it
den frivilligt. D istinktionen framgår tydligt
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av de två artiklar på temat som tidigare pub-
licerats i Postryttaren.

Ett svenskt postmuseum kommer på tal

Spår i arkivet visar att ett svenskt postmuse-
um diskuterades redan pa 188o-talet i en tid
då ett museisverige var under uppbyggnad .
Portalfiguren var Skansens och Nordiska
m useets grundare Artur H azelius, vars första
utstäl ln ing p D rottn inggatan öppn ade 1873.
H azelius var i första hand in tresserad av det
försvinnande bondesamhället, men bland
mycket annat ville han även dokumentera
postverket. Redan 1884 skrev han till gene-
ralpoststyrelsen och frågade om man till
Nordiska museet kunde tänka sig att över-
lämna "en del inom verket fordom brukliga,
men nu alldeles obrukbara föremål, hvilka
eljest lätteligen förfaras". Via intenden ten
vid postverkets persedelförråd överlämnades
ett tjugotal föremålsposter som deposition
till Nordiska museet, då lokalbrist inom
postverket gjorde att "ti llfälle därinom icke
gives att inrätta ett postm useum". I deposi-
tionen ingick bland annat en brevbärares
rock och mössa samt en postiljonsbekläd-
nad bestående av mössa, rock, väst, byxor,
kapott, skinnkrage och sämskskinnströ ja.

Berättelsen om lägre tjänstemäns bekläd-
nad började nedtecknas redan 1892 i en
längre uppsats om postbetjäntes uniforms-
beklädnadsförmäner. Författa ren har skrivit
texten för sitt eget nöjes skull mot bakgrund
av att ett nytt beklädnadsreglemente för
postbetjänte var under utarbetande. H an
tyckte att en sådan sammanställning kunde
vara in tressan t, in te minst med tanke på att
den skulle vara nödvändig om ett svenskt
postmuseum skulle komma till stånd . Upp-
satsen innehåller en grundlig redogörelse
för postbetjänt es beklädnad frän 1819 till
1890-talet . Den första faststä llda beklädna-
den dateras till 1823, dä det besluta des att
landets postiljoner skulle förses med kapot-
ter (långa rockar) och hattar, sam t att hattar-
na framtill skulle vara försedda med "en
sköld av tre kronor".

Ett tänkbart postmuseum nämns även i
ett cirkulär frän 1893. Dä uppmanades lan-

dets alla postförvaltare att se till att inga
gam la och utslitna föremål eller annat mate-
rial b lev liggande på postanstalterna eller
hos de anställda. O m materialet in te kunde
användas inom postverket skulle de skrivas
av eller säljas, men om det kunde äteran-
vändas eller "kunde anses för ett blifvande
postmuseum vara af något värde" skulle det
levereras till persedelförrådet. Således fanns
det en början till en uniformshistoria och
ett embryo till en un iformssamling redan
före förra sekelskiftet.

Ett Postmuseum kommer t ill stånd

Ar r903 arrangerades en postutställning i det
nya cen tralposthuset på Vasagatan , i sam-
band med det första nordiska posttjänste-
mannamötet. D et var här som tankarna på
ett svenskt postmuseum började få fastare
form. Syftet med utställningen var att den
skulle väcka intresse för ett svenskt postmu-
seum som skulle skapas "för att söka rädda
undan förstö relse gångna tiders postfö re-
mäl", skriver Paul Gerhard Heurgre n 1937 i
ett manuskrip t om Postmuseums historia.

Generalpoststyrelsen hade inför utställ-
n ingen bidragit med att ännu en gång sända
ut ett cirkulär till postanstalterna med upp-
maningen att "befin tliga persedlar och ef-
fekter" som in te användes skulle levereras
till persedelförrådet.

I december 1903 beslutade generalpost-
styrelsen att de föremål som var avsedda för
det nya postmuseet skulle inrymmas i fyra
rum i posthuset på Lilla Nygatan 6. Museet
skulle organisatoriskt knytas till Postens per-
sedelförråd som redan var inrymt i posth u-
set. Till hjälp med arbetet skulle persedel-
in tenden ten fa postexpeditören Erik Gustaf
Lannge, som var initiativtagare till såväl
1903 ärs utställnin g som till m useet. Redan
från början poängterades "museets dubb la
uppgift" som innebar att man in te bara
skulle samla h istoriska föremål utan dessut-
om visa aktuella "persedlar och inventarier"
som kunde berätta om postverkets "nuva-
rande ståndpunkt och verksamhet".

Samlingarna skulle indelas i två huvud-
avdelningar. Till den "h istoriska avdelning-
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Postbetjäntes utrustning i rummet för moderna
föremäl. Postutställningen i cent ralposthuset 1903.

Post o ffice workers' equipment in the room
displaying modern objects, from the exhibition in
the Central Post O ffice Building in 1903.

en" överfördes m ånga av de föremål som vi-
sats pa 1903 ärs utstä llning. Bland annat
skulle "ett par äldre postuniformer, uppsatta
på mannekänger" placeras i ett av utställ-
ningsrummen. "Modellsamlingen" skulle
innehålla aktuella föremål, b lanketter och
förb rukn ingsartiklar hämtade från persedel-
förrådet, därib land en brevbärares uniform
och övriga utrustning. Samlingarna skulle
vara avsedda för Postens egna funktionärer
samt för särskilt kulturhistor iskt intressera-
de, men syftet var också att de skulle sp rida
"kunskap om postverkets olika funktioner"
för en stö rre allmänhet. Utställningen skulle
förses m ed in formativa texter så att även be-
sökare som in te var fackmän skulle ha mö j-
lighet att uppfatta föremålens "ursprung,
betydelse, ändamål och användning". Syftet
var att museet skulle arbeta för "upplys-
nin g" och "goodwill" i "den postala propa-

gandans tjänst", skriver Lannge i Postryttaren
1950, när m odellsamlingen ersatt s av nya ut-
ställningsprinciper.

Ett handskrivet manus frän 19o4 visar att
den person som fick i uppdrag att arbeta
med det blivande postmuseet (sannolikt
Lannge) hade varit i Berlin och Köpenhamn
för att studera andra postm useers verksam-
het. Skapandet av ett nytt postmuseum på-
verkades med säkerhet också av museala
strömningar inom landet. Und er 19oo-talets
första årtionde inträffade flera viktiga
museihändelser. Professionella museitjäns te-
män bildade sin egen yrkesförening 1906
och Nord iska museet inv igdes 1907. Samti-
digt pågick etab leringen av flera regionala
och lokala museer run t om i landet. Under
denna uppbyggnadsfas var frågan om
museiföremålens uppordnande och utstäl-
lande cen tral. Föremålens o rdnande i rum-
met diskuterades i vetenskap liga termer och
inspirationen till den typologiska uppställ-
n ingen hämtades från traditioner inom
arkeologin .

Portarna till Postmuseum slogs upp i de-
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cember 1906. En inven tariejourn al frän mu-
seets första verksamhetsår ger en inblick i
hur man in ledde arbetet med samlingarna.
Förteckn ingen visar att de första un iforms-
plaggen som registrerades kom frän perse-
delförrådet. Det kan tyda på att p laggen
ännu var i bruk och skulle tillföras modell-
samlingen , men dessutom hade även äldre
plagg bevarats i förrådet. Exempelvis kan
man anta att Postmuseums kanske äldsta
dräktp lagg förvarats i persedelförrådet. Det
gäller ett par skinnskodda vadmalsbyxor
som torde vara avsedda för ridande postiljo-
ner och som kan dateras till 1830-talet. Byx-
orna är försedda med generalpoststyrelsens
lacksigill, vilket betyder att de som prov-
plagg godkänts av styrelsen . Sammanlagt
tillf rdes samlingarn a 1906 ett trett io tal
p lagg från persedelförrådet, medan en del
andra postala föremål inkomm it som gåvor
från andra håll.

Samlingarna växer

I januari 19ro skrev generaldirektör Julius
Juhlin till Nordiska museet och bad att fa
tillbaka de föremål som hade deponerats
där på 1880-talet. Juhlin ansåg att föremålen
nu "lämpligen torde böra in förlifvas med
det 1906 in rätta de postmuseets samlingar".
Bland de föremål som kom tillbaka till Post-
museum fanns båda de uniformsbekläd-
nader som ingick i depositionen . Medan
tiden fram till 1913 var museets grun dlägg-
ningstid kunde tiden därefter kallas för
utbyggnadens tid, skriver Heurgren i smn
museikrönika.

Genom upprop via Postens interna ka-
naler, genom inköp eller privata gåvor har
det under åren inkommit åtskilliga förem ål
till museets saml ingar. Ar 1914 beslutades
det dessutom att ett exemplar av alla "per-
sedlar, effekter och förbrukningsarti klar"
som beställdes inom Posten skulle lämnas
till museet. Uniformssamlingarna bygger till
stor del på gåvor, men mycket har också för-
värvats direkt från Postens förråd . En bety-
dande del av samlingarna består av dräkt-
plagg till fastställda uni fo rmer frän 18oo-ta-
lets senare del fram till m itten av 19oo-talet :

rockar, kappor, kavajer, västar och byxor av
mörkblått kläde, tillsam mans med sommar-
plagg av lin , hampa eller bomull. Flest är

Ö verrock och mössa som tillhört Karl Frans Ludvig
Wette rbergh, värdebrevbärare i Stockholm på 1920-
talet. Gåva av Wetterberghs dotter. Foto : Sven
Tideman .

O vercoat and cap belonging to Karl Frans Ludvig
Wetterbergh, who delivered registered mail in
Stockholm in the 192os. Donated by Wetterbergh's
daughter.
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dock uniformsmössorna med olika gradb e-
teckningar från skilda epoker. Det är inte
ovan ligt att museisamlingar innehåller mer
av högtidsdräkter än vardagskläder. Detsam-
ma gäller även Postmuseum ; det finns fler
bevarade paradun iformer än fullständiga
un iformer för lägre tjänstemän , trots att
dessa var en betydligt större yrkeskår för vil-
ken uniformen dessutom var obligato risk.

Ambitionen när museet inrättades, att
föremålen skulle åtföljas av uppgifter om
"ursprung, betydelse, ändamål och använd-
ning" har in te alltid fullföljts. O fta finner
man bara en datering, sannolikt fastställd
med hjälp av regelverken, men ibland finns
det en mer utförlig berättelse om den som
har skänkt eller använt kläderna. At t plag-
gen använ ts inom Posten står dock alltid
klart.

H ur diskussionerna kring föremälsför-
värven har sett ut i det vardagliga museiar-
betet är det svårt att få fram i efterhand . Det
är dock tydligt att samlingarna, utöver det
vardagliga förvärvet av nytt material, har
vuxit även genom aktiva val och medvetna
prioriteringar. Nedan diskuteras några in-
samlingsprojekt som har framträtt lite tydli-
gare än andra. Kanske är de synliga därför
att de bryter en an ing mot normen , men
förhoppningsvis kan man genom det avvi-
kande få syn även på det vardagliga.

En samling ut ländska unifo rmer

Redan 1914, under Joh annes Rudbecks första
år som föreståndare, kontaktade han ett fler-
tal främmande postförvaltningar för att be
om utländska brevbäraruniformer till muse-
ets samlingar. N ågra utländska uniformer
förvärvades redan då, men betydligt fler
samlades in i anslutn ing till Världspostkon-
gressen i Stockholm 1924. Vid kongressen
deltog delegater från ett sjuttiotal länder. På
uppmaning från museet kom det många
brevbärarun iformer till samlingarna efter
kongressen . På så sätt blev m useets utländ-
ska uniformssamling betydligt utökad, skri-
ver H eurgren 1937 Däremot nämner han
ingenting om tankarna bakom iden att
komplettera samlingarna med utländska

un iformer. Det mest sanno lika är kanske att
man var stolt över och ville lyfta fram det
in ternationella samarbetet mellan världens
postförvaltningar.

Genom åren har Postm useum presen te-
rats som en del av Postens verksamhet i
bokverk och publikationer. Presen tationer-
na följer i hög grad det sätt varpå samlingar-
na är "ordnade" eller "uppställda" i museet.
Enligt en beskrivn ing av Rudbeck i "Svenskt
Postväsen" frän 1924 visades utländska uni-
former från Danmark, England, Frankrike,
Norge, Tyskland och Ö sterrike i sex sto ra
montrar. "Man faster sig särskilt vid ett par
granna postiljonsun iformer från Bayern och
Ö sterrike samt vid de röda rockarna från
Danmark", skriver Rudbeck.

När H eurgren p resenterar Postmuseum i
"Sveriges Postverk" 1956 skriver ocksa han
om un iformer som visas i de utländska h is-
toriska samlingarna. H an nämner kortfattat
att de danska brevbärarun iformerna är röda,
och att dessa är "ett trevligt inslag i gatu-
vim let i de danska städerna". En annan
praktfull un iform är den bajerska "med gula
sämskskinnsbyxor, röd väst, blå jacka och
blanklädershatt med blå och vita p lymer".

Postmuseum har idag en betydande
samling utländska un iformer, framför allt
frän 1920-talet. Dessutom finns det ätskilliga
fotografier av utländska posttjänstemän i
uniform. D et tycks aldrig ha gjorts någon
tillfällig utställning av detta material, men
under flera årtionden visades utländska uni-
former i de permanen ta utställn ingarna.
Kommentarerna till samlingen tyder dock
på att de utländska un iformerna inte var
närmare undersökta eller beskrivna. Läsaren
far en upp fattn ing om un iformernas utseen-
de samt att de är granna, trevliga eller prakt-
fulla, men det saknas närmare uppgifter om
när, hur och av vem plaggen har använts.
O m plaggen fortfarande var i bruk i sina
hemländer när de hamnade i samlingarna
kan man tala om en form av samtidsdoku-
mentation . Under de drygt åttio år de n u
har hunn it åldras har de dock fört en gan-
ska slumrande ti llvaro, särskilt sedan 1980-
talet då basutställningarnas utländska avdel-
n ing togs bort.
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Uniformsritningar i arkivet

Det är tydligt att in samling av material till
museet skedde med stor entusiasm under de
första decennierna. Spår i arkivsamlingarna
vittnar om att museets medarbetare nog-
grant har sökt efter allt tänkbart postalt ma-
terial från hela världen , ofta i svenska eller
utländska antikvariat. Bland oändligt myck-
et annat innehåller arkivet rikligt med teck-
n ingar, stick, litografier och tryck av unifor-
mer från hela världen . Uppdelningen mel-
lan inven tarieförda föremål, som idag förva-
ras i magasin , och text- eller b ilddokument
som sorteras en ligt p rinciperna för ett arkiv,
var vid den tiden in te lika tydlig som idag.

N är förem älen 1914 började registreras i
"Inventarium för Postmuseum" han terade
man ofta bilder på samma sätt som föremål.
Såväl original som tryck och ibland till och
med tidningsklipp fick ett eget inven tarie-
nummer. Inven tariet kallas i vardagslag för
huvudliggaren med tydlig adress till det sys-
tem som in fördes av Nordiska museet redan
under H azelius' tid. I lådan för "Unifor-
mer", sorterad under arkivrubriken "Posten i
konsten", dominerar tyska, danska och i viss
mån franska konstbilder. Un iformer avb il-
dades tacksamt med 18oo-talets nyvunna li-
tografiska tekn ik. Bland annat trycktes ett
planschverk med svenska armens un iformer
redan 1824. Trots den nya tekn iken är det
sparsamt med äldre reproducerade bilder av
svenska postuniformer, i motsats till vad
som finns om man jämför med t.ex. danskt
material.

Postdrängar och postiljoner har ända se-
dan 16oo-talet varit försedda med vapen-
brickor och / eller beklädnad som visat att de
utfört sina ärenden i kronans tjänst. Redan i
Postens stiftelseurkund "Post-Bädhen" sls
det fast att postdrängen som iden tifikations-
tecken skulle bära en vapenbricka på brös-
tet. Enligt en akademisk avhandling tryckt
1689 var det snarare utrustningen än enhetli-
ga kläder som kännetecknade och därmed
skyddade en postiljon under 16oo-talet. Pos-
tiljonens utrustning bestod av rock, post-
horn och postväska, och därtill sågs det som
ett kännetecken att postiljonen bytte hästar

pa ett bestämt ställe. Fran 16oo- och 1700-ta-
len är dock svenskt bildmaterial så gott som
obefin tligt, undan taget enkla träsn ittsvinjet-
ter av postryttare på samtida tidskriftsom-
slag.

Det är också sparsamt med bilder som
ger en vink om hur postiljoner eller postbe-
tjän te kunde vara klädda före 18oo-talets
mitt. I samlingarna finns ett par skissartade
tuschteckningar med titeln "Snäll Posten",
utfö rda 1841 av diktaren och konstnären
Gudmund Leonard Silverstolpe (1815-1853).
Teckn ingarnas titel syftar på en dubbelt så
snabb postbefordran som in te fick ta mer
än en timme per mil. Bredvid kusken på
kuskbocken till en enkel kärra har tecknaren
placerat en till synes utmattad eller kanske
sovande postiljon , som är klädd i dubbel-
knäppt rock och hatt med skärm och hög
kulle. Framtill på hatten sitter en sköld för-
sedd med tre kronor, vilket överensstämmer
väl med den postiljonsbeklädnad som fast-
ställdes 1823.

Dessutom finns det två b ilder som in te
föreställer några "vanliga" postiljoner, utan
snarare ett par något ovanliga postmän i
ovanliga un iformer. En kolorerad uniforms-
ritn ing, daterad 1830, (handtecknad kopia av
en ritning i Riksarkivet) visar hur en båts-
m an skulle vara klädd på postångfartyget
Constit utionen, som gick i trafik mellan Ystad
och Stralsun d 1824-1837. Den andra bi lden är
ett tyskt litografiskt tryck frän 1843 som före-
ställer en brevbärare vid det svenska post-
kon toret i H amburg tillsammans med en
tysk stadsbrevbärare. Denna litografi är re-
p roducerad och förekommer i flera uppla-
gor.

De allra äldsta, och kanske mest intres-
san ta un iformsritningarna i samlingarna ut-
görs av ett par kolorerade original frän 1817
som visar förslag till uniformer för Kungliga
Postverkets ämbets- och tjänstemän . Det
framgår att uniformen har fastställts av
Kung l. Maj:t den 4 september 1817 och allt
talar för att ritn ingarna föreställer de första
fastställda uniformerna för högre tjänste-
män i Posten . Båda ritningarna har registre-
rats i samlingarna på 1950-talet, men medan
den ena har en helt anonym härkomst har
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Tuschteckning "Snäll Posten" av Gudmund Leon ard Sil fverstolpe, daterad 1841. Foto: Robert Mattson.

Pen and ink drawing "Express Mail" by Gud mund Leonard Silfverstolpe, dated 1841.

T.v. brevbärare vid svenska postkontoret i Hamburg.
Litografi, Tyskland, 1843. Foto: Sven Tideman.

To the left : Postman at the Swedish post office in
Hamburg. Lithograph, Germany , 1843.

den andra en påskrift på baksidan där det
framgår att ritn ingen legat hopvikt i en cir-
kulärsamling från 1800-1824 på ett postkon-
tor i Borås, och att den inkom till m useet
1956. Ritning arna visar att 1817 ärs un iformer
helt och fullt följde det tidiga 18oo-talets
mode. C ivila un iformer var en nyhet vid
den här tiden , men stilen överensstämmer
väl med samtida militär un iform som i sin
tur hämtade inspiration från N apoleons
arme. Postuniformen lånar den militära uni-
formens tecken på makt och myndighet
samtidigt som den blå frackens breda axlar
och de åtsmitande byxorna bidrog till att
forma ett manligt kroppsideal.

Ar 1866 refo rmerades un iformeringen för
högre ämbets- och tjänstemän . Den äldre
un iformen kompletterades med en släpuni-
form, en un iform för vardagligt bruk. Där-
med kom 1817 års un iform att kallas parad-
un iform . I arkivet finns en grupp uniforms-
ritn ingar som visar såväl den moderniserade
paraduniformen som släpun iformen , bäda i
flera utföranden som visar olika hierarkiska
nivåer. Med 1866 ärs uniformsritn ingar in-
träder en "modernare" tid på flera sätt. Från
den tiden finns det tryckta cirkulär med
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uniformsbestämmelser som direkt kan
kopp las till ritn ingarna. Det finns paraduni-
former från senaste delen av 188o-talet beva-
rade i samlingarna och släpun iformen har
med tiden kunnat dokumenteras med hjälp
av den nya fotografiska tekn iken.

Ritning till uniform för postverkets ämbets-
och tjänstemän, daterad den 4 september 1817

Foto : Robert Mattson.

Drawing of a proposed uniform for P.O . o fficials
and clerks, dated 4" Septemb er 1817.

Kopior komplett erar
föremålssamlingarna

Det in tressan ta med museets få men unika
uniformsritningar är inte bara b ilderna i sig,
u tan även det faktum att flera av dem har
använ ts som förlagor till nytillverkade uni-
formskop ior som tillförts samlingarna. Frå-
gan är i vilket syfte dessa rekonstruktioner
gjordes? Var tanken helt enkelt att de för-
modligen ganska påkostade kopiorna skulle
komplettera samlingarna så att den svenska
postun iformens historia skulle bli "fulls tän-
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Rekonstruerad uniform för postiljon , en ligt teckning frän 1841.

Använd vid Kuglepostvagnens jubi leumsfärd mellan Stockholm och Götebo rg 1936.

Uniform for postman, based on 1841d rawi ng. Worn for the Kugle Mail Coach anniversary jo urney
between Stockholm and Goth enbu rg in 1936.

d ig" i m useets perm anenta u tställn ingar?
Den första kop ian som tillverkades hade

Silfversto lpes teckn ing av en postiljon från
1841 som förlaga. D enn a "posti ljon suni-
form ", bestäende av rock och m össa (och
även stö vlar), syddes en ligt h uvudliggaren
upp till Postens 3oo-ärsjubileum 1936. U nder
jub ileum såret använ des un iform en dels av
Postm useum s vaktm ästare vid p rogram akt i-
viteter på m useet och dels under en upp-
m ärksam m ad jub ileumsfä rd m ed den dan-
ska "kugelpostvagnen" mellan Göteborg
och Stockholm . Året efter registre rades pos-
tiljo nsun iform en som m useiförem ål.

D et fram går tydligt att Pau l Gerhard
H eurgren , som b lev m useets föreståndare
1934, bl and m ånga andra postala tem an var
in tresserad av postbeklädnadens h isto ria.
Efter ingående arkivstud ier pub licerade han
en art ikel om postiljoners och postbönders
beklädnad i Postryttaren 195o . Art ikeln kling-
ar dock av redan vid m itten av r8oo-talet, då
H eur gren främ st bygger på uppgifter ur äld-
re postala förordn ingar och skrivelser. D e

handteckn ade un ifo rm sri tni ngarna frän 1817
och 1866 registrerades i sam lingarna i början
av 195o-talet. Kanske var det dessa nyförvärv
i kom bination m ed 1936 ärs kopi erade pos-
tiljonsun iform som in sp irerade m useets
tjänstem än till att låta M ilitärekip eringsak-
t iebo laget (M EA) i Stockholm sy up p flera
kopior efter un iform sritn ingar i sam lingar-
na.

Postm useums verksam hetsberättelse från
1952 berättar att de perm anenta u tställn ing-
arna hade u tökats m ed tre un iformer: "en
paraduniform för postm ästare frän 18oo-ta-
lets början , en un iform för båtsm an å p ost-
ängfarty g p a 1830-talet och en un iform för
svensk brevbärare i H amb urg pa 184o-talet".
D et råder ingen tvekan om att de nya un i-
form erna överensstäm m er m ed b ildm ateria-
let frän 18oo-ta let , m en det fram går in te av
texten at t det hand lar om kop ior. N är
H eur gren presen terar m useets utställn ingar i
"Sveriges Postverk" berättar h an att det till
en gran n paradun iform från r8oo-talets bör-
jan "hor b l.a. en sto r p lym ascherad trekan-
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tig hatt, blå rock, vit väst och höga mjuka
stövlar". H an nämner också en blå uniform
med kort jacka som burits av en båtsman på
postångfartyget  Constitutionen.  Att dräkterna
är kopior framgår dock in te.

De uniformsbeklädnader H eurgren be-
skriver var placerade i fyra stora monterskåp
med två dräkter i varje. Dessa monterskåp
visades under flera årtionden i Postmuse-
um s historiska avdeln ing. Att döma av foto-
grafier och bildtexter i museets fotosamling-
ar innehöll skåpen följande dräkter :

1. Kopi a av paradunifo rm frän 1817

2. Kopi a av uniform använd av

båtsm an på  Constitutionen

3. Generald irektö r Julius Juhlins

paraduniform frän 1920-talet

4 . Kopia av un iform fö r sven sk brevbära re

i H amburg fran 184o-talet

$. Kopia av posti ljonsun iform efter

Silversto lpes teckni ng frän 1841

6. Postiljonsbeklädnad m ed full utrustn ing

frän 188o-talet

7. Un iform fö r postexpedi tör frän 19ro-talet

8. Un iform för brevbärarförman frän 191o-talet

O rdningen i monterskåpen framstår i första
hand som kronologisk med den "äldsta"
dräkten som nummer ett, även om Julius
Juh lins paraduniform från 1920 i en modell
som togs fram 1866 på ett lite oförklarligt
sätt bryter kronologin . De utställda uni-
formerna har tilldelats samma status i ut-
ställningen och samtliga av dem har regist-
rerats i samlin garna. De nytillverkade uni-
formerna har i vissa fall katalogiserats med
tillä gget "kop ia", i andra fall är det endast
uppgiften "sydd på M EA'' som antyder att
det är fråga om en kop ia.

Det var inte ovan ligt vid museerna att
man i samband med att samlingarna syste-
matiserades och ordnades också lade ner ar-
bete på att iden tifiera vad som saknades för
att eventuella luckor skulle kunna komplet-
teras. Under 19oo-talets första hälft var sam-
lingarna in te till lika stora delar som idag

förvarade i magasin och arkiv, utan ordnan-
det och systematiserandet gjordes med tan-
ke på hur materialet skulle visas i utställ-
n ingarna. Följden blev att man i den histo -
riska avdeln ingen har konstruerat en un i-
formshistoria som delvis bygger på ett fåtal
och kanske något atypiska un iformsbilder.

Att museim ännen har satt uniforms-
plagg ur samlingarna på kroppen känns en
smula annorlunda i förhållande till dagens
an tikvariska syns ätt. Med tanke på att sam-
lingarna skall bevaras for all framtid är re-
kommendationerna istället att föremål och
dokument han teras med skyddande vita bo-
mullsvantar. Idag är det inte heller troligt
att man skulle registrera rekonstruerade
dräkter i museisamlingarna. Vid sidan om
museisamlingarna förekommer det dock
fortfarande att Postmuseum tar fram kopior
eller att äldre un iformer används på krop-
pen . Detta görs dock uteslutande inom ra-
men för museets rekvisitasamling, vilken
innehåller material som kan användas friare
i museets utställningar eller vid program-
verksamheter inom eller utan för museet.
Exempelvis lät man 1986 tillverka en rekon-
struktion av en postiljonsun iform 1 17oo-
talsmodell till museets nuvarande basutställ-
nmng.

Uniform för kvinnliga brevbärare

Under m useets första tid bokfördes fore-
målssam lin garna på enkla inven tarieblan-
ketter som ursp rungligen var skapade för
postkon torens behov. Ar 1914 infördes hu-
vudliggaren i vilken föremålen fördes in for
hand i löpande nummerordn ing. U nder
1950-talet komplett erades huvudliggaren
med en kortkatalog där varje föremål repre-
senteras av ett katalogkort med inventarie-
nummer, beskrivn ing och fotografi. N ästa
steg i utvecklingen togs 1986, dä man päbör-
jade registreringen av de allt stö rre föremåls-
samlin garna i en egen databas.

Under andra hälften av 1900-talet blev
det successivt inaktuellt med un iformering
för högre tjänstemän . Samtidigt skapade
samhällsförändringen ett ökat behov av
brevbärare, varvid kvinnor aktivt rekrytera-
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des till deltidsarbete i Posten . H ur är då
kvinn liga uniformer representerade i sam-
lingarna? Vilka kvinn liga plagg har man
samlat in? Varifrån har de kommit? H ar det
främst skett genom spontana gåvor eller kan
man urskilja en aktiv insamling? H ar de
kvinn liga plaggen samlats in i efterhand, el-
ler i samband med att de in fördes? Med
hjälp av en god portion fan tasi, och med
sökning på ordet "kjol" i databasen tillsam-
mans med korssökningar i huvudliggaren
och kortkatalogen har jag kunnat få en upp-
fattn ing om samlingarnas bestånd av kvinn-
liga dräkter.

Den första kvinn liga postun iformen in-
fördes med 1948 ärs beklädnadsreglemente
som en följd av de kvinn liga in satserna i
brevbäringen vid andra världskrigets slut.

Paradun ifo rm fö r gene rald irektö r, 1920-tal (t.v.).
Reko nstruerad un iform för b revbärare vid svenska
postko nto ret i H amburg enligt ritn ing frän 1843.

Foto : Yngve H ellströ m .

D ress un iform for the Postmaster General,
t92os (left). Un ifo rm fo r postman at the Swedi sh

post o ffice in H amburg based on d rawing from 1843.

N ågon kvinnlig uniform från den tiden
finns dock inte i samlingarna. De äldsta
kvinnliga plaggen utgörs av ett par vär-
dinnedräkter som användes på Postspar-
bankens reklamavdelning under r950-talet.

Under 1960-talet blev kvinnliga brevbä-
rare allt van ligare och samtidigt som en ny
och mer femin in sommarun iform in fördes
1966 har ett flertal dräkter köpts in direkt
från Postverkets cen tralförråd. Utöver den
nya sommaruniformen registrerades ett par
exemplar av den un iformsmodell som inför-
des 1961. Aven när det gäller den modernis e-
rade "tjänstedräkt" som infördes i Posten
1973 förvärvade museet flera exemplar av
varje plagg i kollektionen - denna gång som
gåva från Poststyrelsens intendentsbyrå. U n-
der 198o-talet in fö rdes äter nya brevbär-
aruniformer, men dessutom tog Posten for
första gången fram enhetliga plagg till kassa-
personalen . I båda fallen har oanvända
plagg köp ts in till samlingarna från Postens
inköpscentral.

Således har så gott som samtliga nya
kvinnliga p lagg inkommit till Postmuseum,
an tingen som gåva eller via inköp frän Pos-
tens förråd, i nära anslutning till att de bör-
jade användas av personalen . Av in tilliggan-
de inventarienummer i huvudliggaren är det
inte svårt att dra slutsatsen att detsamma
gäller manliga un iformer. Förfaringssättet
överensstämmer väl med dåvarande målsätt-
n ing att ta in nya och oanvända p lagg för
att undvika solkiga och smutsiga kläder i
samlingarna. U nder r99o-talet sker dock en
förändring. Nya ideal gör att intresset ökar
for att ta emot använda kläder från enskilda
postanställda b rukare.

Nya insamlingsideal ger nya möj ligheter

Postmuseum grundades i en föränderlig tid
då förvän tningarna på det framväxande in-
dustrisamhället var stora. Samtidigt fanns
det starka krafter som verkade för att rädda
och bevara föremål och dokument från det
samhälle man läm nade bakom sig. H azelius
och hans verk insp irerade till skapandet av
museisamlingar, hembygdsgårdar och hem-
slöjdsfören ingar. Samtidigt var själva utställ-
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n ingsmediet något nytt. Medan H azelius
byggde upp scenerier av stuginteriörer, be-
folkade med människofigurer i folkdräkt
från det forna Sverige, exponerade de stora
industriutställningarna framtidens överdåd
av massproducerade varor.

Även för Postmuseums del var in samlan-
det och bevarandet av det gamla en av
grund ideerna. Entusiasmen över att samla

Sommaruniform för kvinnlig brevbärare,
modell 19 6 6 . Inköpt frän Postverkets Centralförr ad.
Foto : Sven Tideman.

Summer uniform for female mail carrier.
Purchased from Post O ffice Central Stores.

allt tänkbart material på postala teman är
tydlig och allt registrerades med samma
noggrannhet. Samlingarna har sedan fort-
satt att växa genom både gåvor och inköp .
Den ökande massproduktionen av varor ef-
ter andra världskriget har dock tvingat mu-
seerna att se med nya ögon på insamlandet.
Museernas gemensamma sammanslutning
för samtidsdokumentation, Samdok, bilda-
des ursprungligen för att diskutera nya for-
mer för föremälsförvärv. Malsättningen var
att landets museer skulle fördela insaml an-
det tematiskt for att undvika att samma ty-
per av föremål samlades in av flera m useer.
Trots att frågan om foremålsforvärv har
återkommit under åren har Samdok framför
allt kommit att handla om etnografiskt in-
spirerade fältundersökn ingar kombinerade
med fotografisk dokumentation .

Eftersom det inte längre är möjligt att
utöka samlingarna urskilln ingslöst har en
medföljande berättelse om föremålen blivit
en allt viktigare faktor for museerna. H elst
vill man ha utförliga svar på frågor om vari-
från föremålen kommer, hur de har använts
och vem eller vilka som har tillverkat, ägt
och använ t dem . Varje föremål bör helst åt-
följas av en berättelse som gör att man kan
följa dess h istoria.

Utan att ha gjort en fullständig genom-
gång av sam lingarna är det m itt in tryck att
de flesta un iformer, tjänstedräkter och
profilkläder som tagits fram av Posten sedan
mitten av r9oo-talet är väl företrädda i sam-
lingarna. De kan dock lika gärna vara in-
köp ta från Postens Inköpscentral som
skänkta och därmed använda av någon en-
skild människa. Även om det är en idealsi-
tuation att in tervjua givaren/ brukaren och
samla in så mycket in formation som möj-
ligt, har vissa föremål med vagare uppgifter
tagits emot när det finns en tydlig kopp ling
till Posten . Frågan om foremålsinsamling är
fortfarande levande i museikretsar och i den
mån det finns möjlighet att kombinera fält-
studier, fotodokumentation och föremälsin-
samling ses det idag som en fördel.

Det har gjorts flera in tressan ta un iforms-
förvärv till Postmuseum under senare är. V -
ren 20 0 3 fick museet ett erbjudande om en
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kvinnl ig brevbärarunifo rm fran 1960-talet.
Gåvan bestod av fem uniformsplagg (kavaj,
kjol, båtmössa och en udda sommarkavaj av
1961 ärs modell samt "mössa för kvinnlig
personal" fran 1964) som använ ts av fru Ing-
rid Freding när hon arbetade som deltidsan-
ställd brevbärare i Jönköping. Med p laggen
följde givarens (ett barnbarn) uppgifter om
vem som hade använ t plaggen samt något
om fru Freding som person . Fortsatta kon-
takter med givaren ledde till att uniformen
kunde kompletteras med uppgifter, doku-
ment och foton som gjorde förvärvet till en
intressant helhet. Därmed blev det möjligt
att sätta in un iformen och dess historia i ett
större postalt och samhälleligt samman-
hang. På så sätt ger fru Fredings uniform ny
kunskap trots att samma modell finns i
samlingarna sedan tidigare.

Ett annat nyförvärv hör ihop med den
omfattande omorgan isation som genomför-
des i Posten under 2002/ 2003. I samband
med in förandet av det nya servicenätet visa-
des på Postm useum utställningen "En riktig
post?", vilken berättade om tidigare stora
omorgan isationer under 19oo-talet. Som en
del av utställningen ville man visa att nya
uniformer har in förts i takt med de stora
omorgan isationerna. U niformskavalkaden
skulle avslutas med 2o03 ärs nya profi lklä-
der, gärna kopp lade till en verklig person .

Att in förskaffa kläderna till utställn ingen
och därmed samlingarna blev min uppgift .
Eftersom Postmuseum sedan flera år har do-
kumenterat Posten i Knivsta, föll det sig na-
turligt att söka upp en brevbärare just där.
Med hjälp av museets tidigare fotograf Sven
Tideman fick jag kontakt med brevbärare
Lisbeth Friberg. En marsdag 2o03 kun de jag
tillsammans med Sven följa Lisbeth under
hennes arbetsdag. Resultatet b lev en fältbe-
rättelse, inklusive Lisbeths synpunkter på
kläderna, en fotodokumentation av hennes
arbetsdag samt insamling av samtliga de
plagg hon valt ut ur den nya klädkol lekti o-
nen . Kläderna kunde också kompletteras
med en del in formationsmaterial, bland an-
nat bilder och blanketter som delats ut till
varye brevbärare när kläderna skulle bestäl-
las.

Brevbärare Lisbeth Friberg i Kn ivsta,

klädd i pro filkläder frän 20 0 3.

Fo to : Sven Tideman .

M ail carrier Lisbeth Friberg at Kn ivsta,
d ressed in con temporary d ress from 20 03 .

Förutsättningen för att framtiden ska
kunna ha fullständig glädje av materialet är
att det ordnas så att föremål, fotografier och
dokument har tydliga hänvisningar till var-
andra. Den som in tresserar sig för Ingrid
Fredings eller Lisbeth Fribergs brevbära runi-
form i föremålssam lingarna bör automatiskt
finna kopp lingar till bilder och arkivalier. I
de beskrivna uniformsförvärven möts två
yrkeskvinnor från två skilda tidsepoker. De-
ras situation är i vissa stycken jämförbara
och i andra helt olika, men med utgångs-
punkt i en diskussion om deras kläder vore
det fullt möjligt att framställa en in tressan t
berättelse om Posten, samhället och män-
niskan .
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Clothing in
the Postal History Collections

O rdinary, scien tific and exh ib itable are key
words in Post Museum 's policy for col lec-
ting postal history items. The aim of the
collections is that they should tell a story
about peop le and work in the Post O ffice at
all levels, dur ing different periods of time
and in different parts of the country. When
new objects and documents are acquired, it
is essential that they contribute new know-
ledge, and it is an advantage if they can as-
sist in arousing interest in the Museum 's
exhibitions. The purpose o f the collections
is to mirror the Post O ffice through the
ages. It is therefore important to document
both majo r and minor development stages,
preferab ly with clear dividing lines. C are-
fully chosen examples from Post O ffice life
can represen t a larger whole, since it is
im possible to collect "everything ".

Against the background of a cur rent re-
search project on clothing used in the Post
O ffice, I have tried to visualise the collect-
ing process, on the basis of clo thes and un i-
forms. All items in the collections relating
to un iforms and other cloth ing have been
registered under the term "clothing". Th e
collections contain mainly regulation un i-
form garments, but also outer, winter and
protective cloth ing. There are also garments
for cashiers from more recen t times as well
as a number of foreign uniforms.

A Postal M useum is established

In 1903, the Post Offi ce arranged an exh ibi-
tion in the new Central Post O ffice Buil-
ding on Vasagatan in Stockholm in connec-
tion with the first meeting o f Nordic Post
O ffice officials. It was here that the idea o f
a Swedish postal museum took shape. The
aim of the exh ibition was to arouse interest
in a Swedish postal museum, which was to

be created "to preserve postal items from
times gone by".

The co llections were to be divided in to
two main sections: the "H istorical Depart-
ment" to which a number of items shown at
the 1903 exhibition were transferred, inclu-
ding among other things "a coup le of life-
size figures d ressed in o ld post office
uniforms". "Th e Model Collection" was to
contain appropriate objects, forms and
consumer articles from the Post O ffice
stores, including a postman's uniform and
other equipment.

The doors opened on Post Museum in
December 1906. An inventory journal from
the Museum 's first year gives an indication
of how the co llecting work started . The rec-
ords show that the first registered items o f
uniform came from the Post O ffice stores.
This may indicate that the garments were
still in use and were to be added to the
Model Collection , but the Post O ffice
stores also contained old garments. For ex-
ample, it can be assumed that what is prob-
ably the Museum's oldest garment had
been kept in the Post O ffice stores for some
time, i.e. a pair o f leather-trimmed rough
homespun woollen trousers, wh ich can be
dated to the 1830s and were probably
intended for postmen on horseback. The
trousers are provided with the o fficial seal
of the Post O ffice Board, which means that
they have been approved by the Board as
garment samples.

The Collections grow

In January 191o, Julius Juhl in , the Postm as-
ter General, wrote to Nordiska museet (the
Nordic Museum) asking for the return of
garments deposited there in the 188os. Juh-
lin considered that the items "should now
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be included in the collections of the postal
museum established in 1906".

The Museum has acquired a lot o f items
for its collections by way of appeals
through in ternal Post O ffice channels and
th rough purchase or p rivate gifts. Fur ther-
more, it was decided in 1914 that one speci-
men of all "pieces of equ ipment, effects and
consumer articles" ordered by the Post O f-
fice was to be given to the Museum .

The items in the uniform collections are
main ly gifts, but quite a few have also been
acquired direct from the Post O ffice stores.
Most of the garments in the co llections are
regulation uniforms in dark-b lue broadcloth
or wool, consisting of a frockcoat and trou-
sers or a jacket, waistcoat, trousers and cap
including symbols of rank. The uniforms
have been in use since the middle o f the 19"
cen tury, mainly by low-ranking employees
who were obliged to wear un iform, but also
by high-ranking o fficials.

It has not always been possible to com-
ply with the ambition expressed when the
Museum was established that all items
should be provided with information on
"origin , sign ificance, purpose and use". O f-
ten there is only a date, probably deter-
mined from the Post O ffice regulations, but
sometimes there are more details on who
has donated or used the clothes. However,
the garments are never completely without
provenance since it is always kn own that
they have been used by Post O ffice employ-
ees.

A Collection of Foreign Uniforms

D uring his first year as head of Post Muse-
um, Johannes Rud beck con tacted several fo-
reign post offices asking for foreign
postmen's un iforms for the Museum 's col-
lections. A few uniforms were acquired as a
result of h is, but many more were collected
in connection with the U niversal Postal
Union Congress in Stockholm in 1924.
Delegates from around seven ty coun tries at-
tended the congress. At the request of the
Museum, many of these delegates after-
wards donated postmen 's un iforms to the
co llections.

Post Museum has today a considerable
collection of foreign un iforms, main ly from
the 192os. In addition , there are several pho-
tographs o f foreign post office employees in
un iform. There has probably never been a
temporary exhibition showing all th is mate-
rial but, for several decades, foreign uni-
forms were on disp lay in the foreign section
of the permanen t exh ibitions. Heurgren's
comments would seem to indicate that the
foreign uniforms were never closely exam-
ined or described .

Draw ings of Uniforms in the Archives

It is eviden t that, during the first few dec-
ades, material for the Museum was collect-
ed with great enthusiasm . The archives
show that the Museum 's employees have
been searching hard for all postal material
imaginable from all over the world, o ften in
Swedish or foreign second-hand bookshops.
Among a number o f other th ings, the ar-
ch ives con tain a lot of drawings, engravings,
lithographs and prin ts of un iforms from all
over the world. In the past, the dividing
line was not as clear-cut as it is today be-
tween items that are stored, and descriptive
or pictor ial documents that are filed . In
1914, wh ich was the start of the registration
of items in the Post Museum Inventory, pic -
tures were often treated in the same way as
objects. Both originals and prin ts, and
sometimes even newspaper cuttings, were
given their own inventory numbers.

The very o ldest, and perhaps most inte-
resting, drawings o f uniforms in the collec-
tions are a couple o f coloured originals
from 1817 showing pro posed uni form de-
signs for Post O ffice's officials and clerks.
As can be seen, the un iform had been
approved by the Swedish Government on
4" Septe mber 1817, and it is very likely that
the drawings show the first regulation un i-
forms for h igh-ranking Post O ffice o fficials.
The most elegan t drawing has been regis-
tered in the collections as late as the 1950s
but, un fortunately, there is no indication of
its p rovenance or how it has ended up at
the Museum.
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In 1866, there was a un iform reform af-
fecting high-ranking o fficials and clerks. A
new un iform for everyday use was intro-
duced in addition to the old one. This led
to the 1817 un iform being referred to as a
dress uniform . The archive contains a set of
drawings o f uniforms, showing both the
modernised dress un iform and the everyday
un iform, both in several designs for differ-
ent levels of the Post O ffice hierarchy. The
1866 un iform drawings are, in many ways,
the start of a "more modern" time. From
then on, prin ted circulars are issued with
regulations which tie up with the drawings.
In addition , the collections contain original
un iforms, and the everyday un iform has
also been documented using photography,
then a new technology.

Copied Uniforms supplement

the O bject Collections

The interesting th ing about the Museum's
few but unique drawings of un iforms is not
only the p ictures but also the fact that sev-
eral of the drawings have been used as a ba-
sis for new uniforms made up especially for
the collections. The first copied uniform
was based on the artist Gudmund Leonard
Silfverstolpe's (1815-1853) drawing o f a post-
man from 1841. Th is "postman' s uniform "
was made in  1936 for the 300" anniversary
of the Post O ffice. D ur ing the year o f the
jubilee, this uniform was worn by the
Museum's attendan ts during p rogrammes at
the Museum . The following year the
postman's uniform was registered as a mu-
seum object.

Modern thinking finds it a little strange
that the Museum's employees have been
prepared to wear uniform garments from
the collections. As the collections are to be
preserved for the future, the recommenda-
tion now is that objects and documents are
to be handled using protective white cotton
gloves. Nor is it likely nowadays that copied
garments would be recorded in the
Museum's collections. However, outside the
Museum's collections, it still happens that
Post Museum has uniforms made up or that

old uniforms are worn. This is done strictly
within the framework of the Museum 's col-
lection of theatrical props, con tain ing items
that can be used more freely in the
Museum 's exh ibitions or for programmes in
or outside the Museum .

Uniforms for Female M ail Carriers

During the second half of the 2oth cen tury,
uniforms for high-ranking o fficials were
gradually discontinued. At the same time,
our changed society needed more mail
carriers, and women were therefore actively
recruited for part-time work in the Post
O ffice.

The first uniform for women was intro-
duced in the regulations of 1948, as a resu lt
of the con tribution made by women as mail
carriers at the end o f the Second World
War. Unfortunately, the collections do no t
contain a female uniform from that tim e.

The oldest garments for women in the
Museum 's collections are a coup le o f cos-
tumes for hostesses in the Pub licity Depart-
men t of the Post O ffice Savings Bank in the
195os. During the 196os, female mail carriers
became more and more common and, at
the same time as a new and more feminine
summer unifo rm was introduced in 1966,
the Museum bought several costumes direct
from the Post O ffice Cen tral Stores. A
couple of un iforms of the design intro-
duced in 1961 were registered at the same
time as the 1966 summer un iform. As re-
gards the modernised un iforms in troduced
in 1973, the Museum acquired several copies
of each garment in the collection - this
time as a gift from the Post O ffice Central
Sto res.

During the 198os, more new mail carrier
un iforms were in troduced, but th is time the
Post O ffice also in troduced "official gar-
ments" for Post O ffice cash iers. In both
cases, the Museum has purchased unused
garments for the collections from the Post
O ffice Central Stores.
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New Collecti ng Ideals

Since it is no longer possible to increase
collections indiscrim inately, the existence
of full in formation on all objects has gradu-
ally become more importan t for all muse-
ums, preferab ly comprehensive answers to
the questions: Wh ere are the objects from,
how have they been used and who has
made, owned and used them ? Each object
should be accompan ied by a statement so
that it is possible to follow its history
through tim e.

D uring the last few years, Post Museum
has acquired several in teresting un iforms;
for example, in the spring of 2 0 0 3 , the Mu-
seum was o ffered a female mail carrier uni-
form from the 196os. The garments were ac-
companied by a statement from the donor
(a grandchild) exp laining who had worn
them. Fur ther discussions with the donor
resulted in more information, documents
and photographs becom ing availab le, wh ich
turned the un iform into an interesting
exhibit .
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