
POSTVERKETS STORA EX PAN SION STID

ÄREN 1874 1875

av Sv en A k erstedt

R edan i samband med postverkets inrät tande 1636 infördes på lands-
bygden begreppet posthemman, och innehavarna av dessa ålades p likten
att beford ra posten på så sät t, att den ene postbonden skulle föra posten
till nästa. Samtidigt stadgades vissa st raff för försening av posten m.m.
I gengi ld ätnjöt postbönderna vissa förmine r.

Detta system var a ld rig pop ulärt bland bönderna, snarare tvärt om.
Post föringen avbröt det ordinarie arb etet, en hi st och en d rän g togs
ifrå n dagssysslorna, och hinder av a lla slag genom väderleken eller ge-
nom människors åtgärder utsat te så väl d räng som häst för risker av
olika slag. Det förefaller av gamla handlinga r at t döma som om be-
folkningen avsikt ligt spä rrade vägen, och det förekom också, a tt post-
d rängen misshandlades. O m avsikten i sådana fa ll var a t t störa post-
föri ngen i r emellert id ovis st . Mera sannolikt är det väl, at t ät minstone i
de flesta fall sockengruff eller personlig animositet låg bakom händelser
a v detta slag. Att sådana företeelser int e va r enstaka undantagsfall
framgå r emellert id av en kungörelse år 1752, vari t ill tagen påtalas och
st raff för dem stadgas. Sålunda skulle var och en som oroade eller hind-
rade nägon posti ljon och inte lämnade honom halva vägen öppen böta
10 daler silvermynt, en icke föraktl ig summa på den t iden.

En annan fa ra var post ränen, som tydligen inte heller var ovanliga
att döma av de st r:inga bestämmelserna i en kungörelse av år 1755. H ä ri
säges at t den som överföll posten samt bort tog antingen postväska »eller
ock något therutur» skulle st raffas som rövare. D vs. han och »alle the,
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som med honom i samma wilja och gern ing wari t » skulle mista höger
hand, halshuggas och steglas. D etsamma gällde även postbud som fi ff-
lade med postv äskan. Om postiljonen överfölls med hugg och slag men
post väskan inte ti llgreps miste ändä »then thet gjordt liv sit t ».

Man få r väl förmoda, at t förhållandena bät t rade sig under t idernas
lopp, men ännu under 1860-ta let förekom landsvägsöverfall på post-
skjutsar. Och kvar stod en genom tiderna inrotad motvilja mot systemet
me d posthemman och p likten at t befordra posten. Böndernas klagan
hade t id igare kunnat mer eller mindre ignoreras, men t iderna förändra-
des, och det blev all t mera uppenbart , at t en helt ny organisat ion av
postföring en mäste komma. Generalpostdirek tör Wi lhelm Roos följde
säkerl igen med spänd uppmärksamhet a lla manifestat ioner av postbön-
dernas missnöje.

Bort sett från andra synpunkter på saken var det nämligen ett a lldeles
speciell t problem, som måste få sin lösning i samband med en eventuell
omorgan isat ion av postföringen. O ch det p roblemet var frib revsrät ten
och dess ekonomiska konsekvenser för postverk et. Enl igt den ännu rå-
dande ordningen hade tjänste- och ämbetsmän av olika slag rätt at t utan
erläggande av porto sända brev med posten, och härför ätnjöt postv er-
ket ingen ersätt ning, t rots at t fr ibreven utgjorde en icke föraktl ig p ro-
cent av den post , som befordrades. Medan sälun da postverket i dessa
fall kunde anlitas grat is, f ick verket emellert id betala för and ra statl iga
verks tjänster som ingick i beford ringen, fr ämst de st atl iga järnvägarna
me n ä ven telegrafverket . Postverkets ekonomi blev pi det ta sät t sned-
belastad. En ändring av den rådande ordningen måste ske på sådant sätt ,

a tt denna snedbelastning upphörde.
En fråga sammanhängande med denna grat isbefordran men på ett

något annorlunda plan var den s.k . k ronoposten med dess olika paral-
lellföreteelser, k lockarposten, knektaposten osv . D enna verksamhet, som
var organiserad vid sidan av posten under en t id, dä postv erkets tra fik-
nät var otillräck ligt för at t svara för en postbeford ran av dessa speciella
slag, var också högst impopulär och mogen för avsk rivning. K rono-
posten och dess motsvarigheter sörjde för avhämtning och befordran av
brev i t jänsteärenden f rän och t ill länets centra la myndigheter och ä ven
från och t ill närmaste postanstalt . Skulle nu även här en ändring ske,

borde postverket överta ocksä denna postförin g.
Allt det ta skulle emellert id k räva en utbyggna d av postverk et i dess

helhet , sä rsk ilt en stark ökning av an talet postansta lter och i samband
därmed en avsevärd utbyggnad av postnätet .
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K ONGI. GENERALP OSTSTY RE LSENS

1867. CI RKULä R.
Til l sa t lige p ost[örv altare i r ile t,

rörande n ehallet af en röf vad p ost.

Sedan den kärrpost , som den  1  innevarande månad kl. 2 på
morgonen aftärdades från E ksjö till H vetlanda, blifvit på ¾ mils
afständ fran nämnda stad röfvad, varder t ill vederb örande post-
förvaltares kännedom meddeladt att, enligt hvad af postförvaltaren
i Eksjö blifvit hos K ongl. Generalpoststyrelsen anmäldt, den röf-
vade posten innehållit :

n:r 1 :  paket från Wexiö, rek.,
» 2 : » » N assjo, rek.,
» 3 : t ill K almar från Södra Stam banan, rek.,
» 4 : bref t ill A. S. Lindman, rek. retur,
» 5 : » » J . F . H offstedt, rek. retur med 270 rdr ;

15  bref a 1  portosats,
1 » a 2 d:o,
2 retur,
27 transitopaketer ;
påsar : t ill H vetlanda från E ksj ö , 1

» till d:o från Stockholm . .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. 2
» till K almar från Malmö ... ... .. . . .. .. ...... . . .. . . . .... .. . . . .. . . .. ... .. . 1
» till H vetlanda från J önköping....................................... 1

5.
Bland dessa försändelser hafva dock, enligt sednare erhållen

underrättelse, nägra, och bland dem särskildt påsarne från Stock-
holm, blifvit återfunna. Stockholm den 5 september 1867.

På K ongl. Generalpoststyrelsens vägnar ,

P. F. T. W INROTH. W ILHELM Roos.
e. t.

J. R. öfv erström.

Postrån f örek om då och då ännu und er / 860- talet.
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N i r tiden för et t avgörande bet räffande systemet med posth emm an
och k ronoposten var inne fr amlade Roos i ett y t t rande till k . m :t et t
förslag t ill en ändrad ordning.

A dolf Wilhelm R oos.

Systemet med posthemman skulle avskaffas, liksom också det system
med en regi ona l postföring av tjänsteb rev , som k ronoposten rep resen-
terade.

Fribrevsrä t ten skulle avskaffas och ersät tas med en tjänstebrevsrät t,
varvid kostnaderna för befordringen inte skulle falla pa postverket utan
på vederbörande myndigheter. D ett a skulle gå så t ill , att särskilda
tjänstefr imärken skulle t illhandahållas av postverket och på grundval
av förb rukn ingen av tjänstefr imärkena skulle en av räkning ske mellan
postverket och de cent rala mynd igheterna. I enlighet med dett a förslag

36



Järnv ägsstationen blev snart trak tens samligsplats. (Tag med postk upe v id T rädets
järnv i gstation pa linjen Vartof ta- Ulriceham n).

fatt ade också r iksdagen 1873 beslut . I »Generalpoststy relsens berätte lse
om postverk ets förvaltni ng under 1873» konstatera s detta i följande
ordalag:

»Med R iksdagens bifall har Eders Kong!. Maj :t , genom nådig kungö-
relse den 5 sistl idne december, förordnat , bland annat , att med inneva-
rande års utgång skall upphöra den vissa hemman nu åliggande såväl
ord ina rie som ext ra k ronob refbäringen samt att beford randet af försän-
delser, för hvilka den ordinarie k ronobrefbäringen hit t ills fåt t anlitas,
i stäl let skall, f rän och med nästa ärs början, öfvert agas af Postverket,
som har att i de särskilda ort erna inrät ta för ändamålet erforderl iga
postanstalter, emellan hv ilka försändelserna genom P ostverkets försorg
fons kaff as.

Sedan, på Eders Kongl. Maj :ts nädiga förslag, R iksdagen anvisat me-
del t ill best ri dande af belöpande postafgi fter för försändelser, som i
tjensteärenden med allmänna posterna befordras, har Eders Maj :t , ge-
nom nådig förordning den 5 sisclidne december, föreskrifvit, at t den å t
vissa myndigheter, embers- och tjenstemän, m.fl . för närvarande med-
gifna s.k. f ribrevsrät t skal l med innevarande å rs utgång upphöra och
belöpand e postafgift er dereft er till Postverket erl äggas för sädana för-
sänd elser, i afseende hvarp ä berörd a rät t hit t ills fät t ätnjutas.»
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N ågra år senare in rät tades lantbrev bäringen, i v iss mån
k omplet terande 18747 5 ärs utby ggnad av postnätet.
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D e refererade besluten utgjorde den grundval, på vilken poststy relsen
under de närmast följande tvä ä ren skulle genomföra den relativ t sett
största utbyggnad av postverket , som någonsin skett . D et var nämligen
ett organisatoriskt jät tea rbete, som med förhållandevis små utgångsre-
surser skulle genomföras inom en sta rk t begränsad t id.

Visserl igen hade redan under 1873 en del förberedande a rbeten gjort s,
men det ojämförl igt mesta ut fördes som nämnts under 1874 och 1875,
och v id det sistnämnda å rets slut var utbyggnaden p rak tisk t taget helt
genom förd.

I det följande skall med ledning av siff ror och andra uppgifter,
som häm t ats ur poststyrelsens ärlig a berät telser omfattningen av a r-
beret belysas. I slutet ä terfinnes dessutom en del tabeller med ledning av
vilka ä ven andra än i texten redovisade förhållanden avspeglar sig.

I bö rjan av 1870-talet och t idigare hade postverksamheten haft jäm-
förelsevis obetydl iga d imensioner. Först år 1870 hade antalet postan-
stalter översk ridit siff ran 500 och utgjorde 540, för at t 1871 ökas t ill
559, 1872 t ill 601 och 1873 t ill 641. För det v idst räck ta landet Sverige
betydde detta , at t fort farande endast städerna och de v iktigare cent ral-
ort erna utanför dessa hade posta nsta lt .

D en nu följande utbyggnadens omfattning avspeglar sig bl.a . i ök-
ningen av ant alet postanstalter.

Ännu 1873 utgjorde dessa som nyss nämndes endast 641. Vid 1874
ärs utgäng var antalert 1.205 och v id utgängen av 1875 1.844. Pä tvä ä r
blev alltså ant alet mer än tredubblat , en organisatorisk p restat ion av
imponerande mått . Det gällde ju int e endast at t ordna med postlokaler
utan även att anställa personal.

Da praktiskt taget all a de för denn a utbyggna d ny in rätt ade postan-
sta lterna utgjordes av pos stat ione r kan det vara av int resse att närmare
studera just dessa postansta lters t illväxt i antal samt den därav föran-
ledda ökningen av antalet poststat ionsförest ändare. Vi d 1872 å rs ingång
var anta let poststationer i riket 322, och siff ran hade v id å rets slut växt
med 28 motsvarande en blygsam ökning på 28 nya tjänster som post-
stationsförestandare. Vid 1873 ärs slut uppgick ant alet nybesatta tji ns-
ter som poststat ionsförestända re t ill 36, men vid 187 4 å rs slut t ill 647
och vid slutet av å r 1875 t ill 688. På två å r rek ryterades så lunda 1.335
poststat ionsföreständare ute i bygderna, en siff ra, som kan jämföras
med postverkets totala personal om 1.698 anställda vid utbyggnadens
början, all tså v id slutet av 1873.
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Postnätets utbyggnad k rävde givetvis ocksä utökning av persona len
på andra områden än i poststat ionern a, och det kan därför vara av in-
tresse a tt jämföra siff ran med tota la anta let anställda vid slutet av 1875,
nämligen 3.326, varvid man dock bör ha i åtanke, att under de två åren
inte mindre än 70 poststat ioner ind rogs. O m orsakerna t ill dessa ind rag-
ningar skall i slutet av uppsatsen några ord sägas.

Med ökningen av antalet poststat ioner följde som sagt ocksä en ut-
byggnad av postens beford ringsnät , i första hand bet räffand e postl in-
jerna på landsväg och järnväg, medan förändringarna i postföringen
me d ängbät i det samman hanget spelade mindre roll. N är man studera r
siff rorna bet räffande dessa linjer, f inner man, att det växande järnvägs-
nätet va r en v ikt ig faktor. Medan totala antalet post förda mil' un der
1873 var 865.655, varav 319.511 utgjorde järnvägsbeford ran, var mot-
sva rande siff ror för 1875 1.268.555 och 536.051. Medan sålunda tota la
an t alet post förda mil ökade med 402.900, utgjord e därav 216.540 mil,
så lunda d rygt hälften av ökningen, beford ran per järnväg.

U nder 1874 nyinrät tade åkande poster uppgick t ill 68, och därjämte
utökades längden eller anta let turer på en del redan verksamma. Antalet
nya gångposter utgjorde 128, och i all t omfatt ade utökningen en väg-
längd av 617 mil. H ä rav ökade beford ringen per järnväg på st räckor,
som tillsammans motsvarade 179 mil. U nder 1875 t illkom 148 nya åk-
ande poster och 170 gångposter, varjämte v issa st räckor förlängdes eller
antalet turer ökade, varigenom beford ringsnätet öka de med 707 mil,
därav 91 mil per järnväg.

Tid igare nämndes, at t und er utbyggnadsären 187 4 och 1875 ti llsam-
mans 70 poststat ioner ind rogs. O rsaken härt ill var f rämst järnvägsnä-
tets utbyggnad. Postv erk et försökte i görl igaste män förlägga poststa-
t ionerna vid de nytillkommande järnvägssta t ionerna i det ännu gansk a
glesa ji rnvägsnätet . Av de 647 nya poststat ionerna 1874 förlades 99 vid
järnvägsstat ioner, medan motsvarande siff ror för 1875 var 688 och 41.
I de fa ll när genom dett a förfa rande en poststatio n ti llkom nära en re-
dan befintl ig hände det att den gamla d rogs in. D et var exempelvis förr
i tiden vanligt , att poststat ionen låg i närheten av sockenkyrkan. Bygg-
des sedan en järnväg genom socknen med en järnvägsstation inom själva
socknen eller inom rimligt räckhå ll i grannsocknen, så förlades gärna

' Med post förda mi l avses de samma nlagda st r äcko r där postb eford ring skedde per
dygn u nder en v iss t idsper iod, en vecka, en m ånad eller et t år.

40



den nya poststat ionen vid järnvägsstat ionen, medan den t idiga re v id
kyrkan lades ned. Kyrkan, den urgamla centralpunk ten i socknarna,
eftert räddes som centrum av järnvägsstat ionerna.

I nedanstående tabeller kan post verkcts ut veck ling i olika avseenden
utläsas under en t ioårsperiod, slutande med den k raft iga expansionen
å ren 1874 och 1875.

Postv erk ets totala personal:

1866 1.263 personer
1867 1.320 »

1868 1.300 »

1869 1.300 »

1870 1.369 »

1871 1.403 »

1872 1.524 »

1873 1.698 »

1874 2.585 »

1875 3.326 »

Postanstalternas totala an tal:

därav
poststat ioner

1866 418 211
1867 438 237
1868 452 252
1869 495 277
1870 540 302
1871 559 320
1872 601 349
1873 641 383
1874 1.205 1.006
1875 1.844 1.648

Föränd ringar i poststationern as antal:

totala anta let därav nya ind ragna

1866 211 36 3
1867 237 26
1868 252 15
1869 277 25
1870 302 25
1871 322 20
1872 349 28 1
1873 383 36 2
1874 1.006 647 24
1875 1.648 688 46
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A ntalet postf örda mil:

därav
per järnväg

1866 764.904 184.782
1867 768.484 225.420
1868 750.815 236.252
1869 763.582 243.001
1870 803.244 281.665
1871 807.409 285.288
1872 826.841 301.218
1873 865.655 319.511
1874 1.032.861 415.186
1875 1.268.555 536.051

A ntalet av sända poster:

1866 252.876 1871 366.522
1867 290.758 1872 396 .734
1868 324.636 1873 452.140
1869 332.436 1874 683.956
1870 339.872 1875 870.922

T rik es f örsändelser:

vanliga vä rdeförsän delser

1866 10.049.297 746.531
1867 10.334.233 839.161
1868 10.472.057 910.577
1869 10.686.678 1.003.772
1870 11.162.606 1.069.399
1871 12.048.086 1.159.439
1872 13.065.240 1.300.336
1873 13.599.185 1.553.796
1874 14.745.389 1.789.573
1875 22.170.740 2.144.610
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