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Posthusets på Skansen historia
Posthuset kommer från Virserum i Småland. Mellan 1895 och 1911 låg ortens poststation i
tillbyggnaden på husets västra gavel.
Poststationsföreståndaren Pehr-August Nilsson, 1841-1917, ägde och bodde själv i
fastigheten. Poststationen var alltså inrymd i hans privata bostad. Huset fick sitt nuvarande
utseende efter en genomgripande ombyggnad på 1860-talet.
Bostadens inredning är från 1910-talet och har en borgerlig prägel. Till vänster i bottenvåningen ligger postlokalerna, som består av ett förrum samt själva expeditionen. Bakom
dessa ligger familjens bostad. Köket domineras av den stora spisen.
I salen finns för trakten typiska fabrikssnickrade ekmöbler. Möbler, textilier och keramik
med mera är till viss del frikostigt skänkta av Dr Jan Stenis, sondotterson till Pehr-August
Nilsson. Virserum med omnejd var centrum för en omfattande industriell möbeltillverkning
från och med 1880-talet. Skansens snickerifabrik kommer just från detta område.
Järnspisen, de fabriksgjorda möblerna, de tryckta papperstapeterna, korkmattan under
salsbordet, fotogenlampan och fotografierna visar att industrialismen och nya tekniska
landvinningar har börjat prägla hemmiljön. Det har nu också blivit vanligt att ha många
krukväxter, som trängs på blomborden och fönsterbrädorna. Se interiörbilder nedan.
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Hågkomster av Dr Jan Stenis, sondotterson till
Pehr-August Nilsson, föreståndare på Posthuset i Virserum
Min mor Maja Stenis, född Nelson, (1923-2008) har berättat för mig om hur livet var när hon
var en liten flicka. Majas far Viktor Nelson (1886-1954) var järnvägsstationsföreståndare i
Triabo, söder om Virserum, samt militär. Min mormor, Signe Nelson, född Gustafsson,
(1890-1976) arbetade som lågstadielärarinna, eller småskolelärarinna som det hette då.
Vid giftermålet år 1916, så flyttade Signe dock initialt hem till sin make Viktors föräldrar
Pehr-August och Sofia Nilsson, född Carlsdotter (1844-1925), i Posthuset. Detta tjänade både
som tjänstebostad för Pehr-August och familjens privatbostad.

Viktor och Signe Nelsons bröllopsporträtt dat. 22.05.1916
Kristianstad, onsdagen den 10 mars 2010

Jan Stenis
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