
HÖGRE POSTTJÄN STEMÄN S UNIFORMERING

av Stig N ilebrant

Den postala uniformeringen i vårt land tog sin början redan på 1600-
talet, vilket intendent P . G. H eurgren t idigare har redogjort för i Post-
ryt taren 1950. Den uniformeringen avsåg dock postiljoner och alldeles
speciellt postförare på de betydelsefulla postl injerna till utl andet . Uni-
formeringen av de högre tjänstemännen kom betydligt senare.

Först 1778 talar man om en uniformering av de högre tjänstemännen,
varvid man avsag den nationella dräkten, som var Gustav II I :s ide. Den
dräkten gick också under namnen »Svenska dräkten» och »gustavianska
dräkten». Skälen till att den nationella dräkten infördes var flera. Et t av
skälen var uppenbarligen det , att Gustav II I ville hindra det st igande över-
flödet i k lädedräkten. Ur nationalekonomisk synpunkt var det viktigt att
nedbringa import av lyxvaror. De varor , som bidrog t ill flärden, fanns
inte inom landet utan måste import eras fr ån kontinenten.

Det fanns också polit iska skäl till den nationella dräktens införande
1778. Det gällde att stärka svenskheten och sammanhållningen genom en
enhetl ig uniformering, en företeelse som vi känner igen från betydligt se-
nare tid . I cirkulärskrivelse av den 10 april 1778 fr ån Generalpoststyrelsen
uppmanades postmästarna runt om i landet att »uppfylla en trogen under-
sätes skyldighet» angäende en »Swensk N ational Klädedrägts antagande».
Då en del av postverkets personal tillhörde adel och borgerskap, kan man
med fog anta att den nationella dräkten burits som tjänstedräkt inom post-
verket liksom inom andra statl iga verk.

Ett flertal postmästartjänster i landet rekryterades länge fr ån det mili-
tära. D essa tog sig fr iheten bära den militära uniformen även i post tjäns ten,
vilket emellertid ej gick för sig. År 1804 i mars månad meddelades fr ån
Generalpoststyrelsen at t samtliga post förvaltare , vilka t idigare hade inne-
haft militä ra befattningar, icke fick »tillätas nyttj a hvarken Armens eller
nägot Regementes uni form» uta n speciellt t illständ. H uruvida detta efter-
följdes har varit svårt att utröna.
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Fotogr af i f rJ.n N o rdiska M useet, S tockh olm .

D et råder inget t vivel om att uniformen hade en stor betydelse under
1800-ta let. D et fanns et t samband mellan den sociala ställningen och uni-
formen . Uniformen skulle utstråla värd ighet och naturl igtvis vara stånds-
mässig. Uniformeringen fick et t stark t prest igevärde och när en post tjänste-
man fick rä t ten at t bära en v iss uniform, gjorde han så för a tt kunna likna
äld re kolleger och uppnå samma status. J u mera guld och bredare pass-
poaler, desto högre i r angskal an befann sig uniformsb äraren.

H elt i överensstämmelse med t idens anda kom i början av 1800-ta let
ett förslag t ill uniform för Post verkets tjänstemän och ämbetsmän. I en
kunglig skrivelse av den 4 september 1817 föreläggs Generalpoststyrelsen
förslagsritningar t ill uniformer. D essa r itningar, som nu förvaras i Post-
museum, v isar en stark fransk på verkan i st il. H uvudbonaden var en hög
bicorne med rika broderier i typisk N apoleonst il. T roligen bars hatten i
längdriktningen och inte på tvären såsom av N apoleon. D en t rekantiga
hatt en var försedd med t räns och tofsar av guldtuljon samt en gul-blå
kokard av siden.
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Uniformsrocken av frackmodell, som för övr igt blev ett allmänt euro-
peiskt uni forms plagg under 1820-tal et , hade en anmärkningsvärt hög
ständk rage med rika guldbroderier med palmk vistar och var framtill spet-
sad . D en t idens vanligaste tygslag var kläde, vilket fr acken var uppsydd av.

Knapparna i fracken var förgyllda och hade som mot iv det lilla riks-
vapnet t re kronor. Till uniformen hörde också en vit väst med små för-
gy llda knappar och den bars något synlig under rocken. Vidare hade man
smala blå byxor, svarta stövlar samt civil sidovärja .

C iv ilvärjan var et t värdighetstecken, som fanns i olika utföranden . T i-
d igare var den et t vapen, men då den sedan ingick i de civila ämbetsmän-
nens uniformering, förlorade den helt sin betydelse som vapen.

Vilka tjänstemän fick dä bära denna typ av uniform? R angskalan om-
fatt ar tjänstemän fr ån Generalpostdirek tören t ill kontorsskr ivaren . I den
rangskalan ingick byrächef, postdi rektör, sekrete rare och kamrer , post-
mästare av a lla k lasser, aktuarie, intendent , ombudsman, överkontrollör
och kont rollör, förrädsförvaltare, registra tor och revisor samt postexpe-
d itör och vissa kontorssk rivare.

51



Jl o

»Project till unif orm f r K ongl. Post-W erk ets Embets- och Tjenstemän», gill ad och
stadf äst av K ungl. M aj :t den 4 september 1817. O riginal i Postmuseum, S tockholm .
D en v änst ra d räk ten v isar generalpostdirek törens tjänsted räk t och den högra post-

mästarens.
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Den 1817 fastställda uniformen är at t beteckna såsom en paraduniform.
N ågot förslag t ill släpuniform eller tjänsteuniform förelåg inte. Först 1866
fastställdes även en släpuniform. Den bestod av en mörkblå klädesrock
med nedfälld krage och dubbla slag samt två rader knappar präglade med
tre kronor och posthorn. Gradbeteckningarna på rocken utmärktes med
fyrkant iga öglor, för generalp ostdirektören uddig guldgalon, för övriga
släta guldgaloner med olika bredd för olika tjänsteställningar .

Benkläderna saknade passpoaler (revärer). Mössan hade guldgalon av
samma bredd som passpoalerna i paraduniformen, blå och gul kokard
samt postemblem - krona och posthorn - omgivet av lagerkvistar .

I den förut fastställda paraduniformen gjordes 1866 ingen egentl ig för-
ändring utan den fastställdes på nytt . Den hade dock genom modets väx-
lingar ändrats en del under årens lopp. Den höga bicornen blev en låg
t rekantig hatt , benkläderna fick troligen ganska tid igt passpoaler, hals-
duken byttes ut mot rosett . Vidare hade den nationella knappen med tre
kronor bytts ut mot en knapp med tre kronor och posthorn. Uniforms-
knappen blev därmed mera en kategoriknapp, som gav besked om en
yrkeskär posttjänstemännens.

Uniformsrocken hade dessutom fått broderi på ärmuppslag och sido-
fickor mot vad som var fallet 1817 och generalpostdirek tören bar dess-
utom ett broderi i ryggen mellan sidofickorna . Generaldirektörens krag-
broderi hade upptill en guldkant med runda flikar och byråchefen en slät
guldkant. Vidare hade paraduniformens ursprungliga palmkvistar änd rat
karaktär och dessutom hade tillagts en ranka med hjärt blad. Dessa blad är
påfallande lika murgrönsrankan, som var symbol för trohet . H järt bladen
fick endast användas av generalpostdirektör, byråchef, postdirektör , sek-
reterare och 1:e intendent samt kamrerare. Postmästare och med dem lik-
ställda tjänstemän hade endast slät guldkant och palmkvistar medan post-
expeditörer bara hade guldbroderade palmkvistar . Dessa förändringar hade
ägt rum utan nägot meddelande i cirkulärskrivelser frän Generalpost -
styrelsen.

Dessutom hade det t illkommit vissa nya titlar , v ilkas innehavare
fick rät t att bära tjänstedräkt, nämligen postkommissar ie (postmästare i
residensstad) och postinspektor, departementchef ( = byrächef), resepost-
inspektör , föreståndare för paketpostkontor och brevbärareexpedition i
Stockholm.

1866 ärs paraduniform genomgick sedan inga förändringar och gäller
strängt taget fortfarande. Paraduniformen lär ha använt s sista gången av
generald irektör J ulius J uhlin (1861- 1934), chef för Postv erket 1907- 25.
Paraduniformen har aldrig officiellt slopats, utan endast upphört att om-
nämnas. Vid den förändring av uniformeringen som skedde 1913 fin s
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ingenting nämnt om paraduniformen. I 1921 ärs beklädnadsreglemente
står att läsa att ordinarie tjänstemän tillhörande lönegraderna 8- 20 samt
generaldirektören äger rätt att bära paraduniform. Om dess utseende hän-
visades till Generalpoststyrelsens andra byrå. 1937 års beklädnadsregle-
mente tar upp paraduniformen på två rader liksom 1942 ärs bekli dnads-
reglemente. I beklädnadsreglementena från 1948 och 1962 finns det ingen-
ting nämnt om någon paraduniform.

Ar 1913 ut färdades nya »bestämm elser angäende släpuniform för man-
liga tjänstemän av högre grad vid postverket ». Det är ganska signifikativt
att bestämmelserna endast kom att gälla manliga tjänstemän av högre grad.
För övrigt kom aldrig några bestämmelser om kvinnlig uniformering an-
nat än vad som gäller postiljoner. Den kvinnliga postmästaren eller post-
expeditören beröres aldrig i uniformshänseende.

Vad som bidrog till att nya bestämmelser om uniforme ring ut fi rdades
1913 var det nya postemblemet . Det tidigare nyttjade emblemet et t
k rönt posthorn - fanns i flera olika utföranden med posthornets mun-
stycke vänt åt såväl vänster som höger. För lik formighetens skull fast-
ställdes på vären 1912 ett nytt postemblem, varvid fasta normer gavs för
posthornets form och ställning, kronans utseende och storlek m.m.

Släpuni formen m/ 1913 bestod av kavaj , långbyxor, väst och mössa, allt
av mörkblått kläde.

Kavajen hade dubbla slag, utvändigt två fickor, två rader knappar med
fem i varje. Dessa var förgyllda och försedda med posthorn och t re kronor
mot streckad grund inom en smal slät kant . Kavajen hade fällkrage, är-
marna utan uppslag hade tre k nappar nedt ill. På axlarna anbringades grad-
beteckningen. I stället för kavaj fick bäras s.k . syrtut eller livrock. Tyget
skulle vara samma och med två rader knappar med sju eller åtta i varje
rad. Dessutom skulle finnas två knappar i veka livet . Vidare föreskrevs
fällkrage, knappar på ärmarna såsom på kavajen samt gradbeteckning på
axlarna.

N ågot bör sägas om gradbeteckningarna. Generaldirektören hade en
axelklaff av slät guldgalon, som närmast kragen hade en uniformsknapp
av största storleken. För övriga tjänstemän bestod gradbeteckningen av
flätade axelt ränsar med olika antal krönta posthorn. Byrächef, postdirek-
tör , sekreterare och kamrerare hade axeltränsen flätad med dubbla guld-
snören, varpå satt tre posthornsemblem för byråchef, två för postdirektö-
ren och ett för sekreterare- kamrerare.

N ästa kategori hade en axelträns, som var flätad av et t guldsnöre och
ett svart redgarnssnöre. På detta satt tre posthornsemblem för postmästare
av klass I A, två emblem för förste aktuarie, intendent, ombudsman, post-
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Generaldirek tör J ulius Juhlin i paradunif orm pa 1920-talet.

mästare k lass I B och överkontrollör. Ett emblem hade postmästare av
klass 2 A, förste kon t rollö r, ak tuarie, förrädsförval tare, regist rato r, revi-
sor samt postmästare av k lass 2 B.

För övriga tjänstemän var gradbeteckningen två svarta flätade redgarns-
snören i axelt ränsen. Postmästare av klass 3 och 4 samt kontrollör hade
tre posthorn på axelt ränsen, förste postexpeditör hade två och postexpe-
d itören en.
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Västen skulle ha små knappar av samma utseende som på kavajen. Mös-
san var försedd med svart silkessnodd, som var fästad i t vå knappar samt
skärm av svartl ackerat sk inn. K ring mössans nedre del förekommer för
generalpostdirek tören en slät guldgalon med en bredd av 45 millimeter
och för övriga av högre grad et t svart , 40 millimeter bret t band av silke
med invävda bladrankor, posthorn och k ronor.

Framti ll pa mössan anbring ades en pla t, överdragen me d mörk blät t
kläde, med broderi av guldt råd . Broderiet v isar i mit ten Postverkets em-
blem, posthorn under k unglig k rona, och fr ån tre mindre, därunder be-
fintl iga k ronor utgår kvistar med blad av ek och lager, som omsluter em-
blemet . Broderiets storlek var olika för olika grader .

U nder sommartid fick bäras kavaj , långbyxor och väst av blå- och vit-
randigt tyg eller hamptyg av samma ut seende och med samm a gradbe-
teckning som motsvarande p lagg av k läde.

Vintert id fick kappa och överrock förses med pälsfoder och pälskrage
av svart färg. Uniformsmössan fick utby tas mot svart pälsmössa av skinn,
framtill försedd med samma märke som uniformsmössan.

N ågon obligatorisk uniformsp lik t för högre tjänstemän har inte före-
kommit med undantag för personal v id reseposten och vid sjöpostexpedi -
t ioner . På 1870-t alet förekom i t idskriften P OSTALA N OT ISER en dis-
kussion huruvida uniformer ingen skulle vara obligatorisk eller inte. Många
hävdade att den borde vara obligatorisk, ty det skulle gagna allmänheten.
Man påtalade at t uniformen skulle ge kåren et t värdigt utseende. En annan
synpunk t var a t t personal av samma grad ej k unde sät ta sig över varandra,
ty uni formen gav likställighet och jämlikhet . Mot tyckarna hävdade at t

uniformen var a llt för prålig, a t t det gamla posthornet skulle utbytas mot
nägot »smak fullare» embl em, dä posthornet »passade» postiljonerna . O g-
lorna ansågs fula och man v ille istä llet ha galon runt ärmuppslagen . D et
förekom ett ivr igt meningsutbyte och man förlöj ligade stundom varandras
synpunkter . N ågon drog jämförelsen att uniformen var et t öppet visitkort ,
som t illkännagav tjänstemannens högre eller lägre grad i verket. D iscipl i-
nen inom verket var också ett skäl t ill at t obligatorisk uniformering borde
förekomma.

En viss motvilja mot uniformen kan förmod ligen också bero därpå, a tt
mäng a post tjänstemän vid sidan av sin postt jäns t uppehöll en tjäns t vid
annat statl igt verk . Med tanke på den t idsknapphet som kunde finnas mel-
lan det k lockslag då man slutade i det ena statl iga verket och den tidpunk t
man började i det andra verket, hade vederbörande små möjligheter at t
by ta uniform för at t inte nämna det besvär som tjänstemannen åsamkades.
D et var otvivelaktl igen lätt are at t vara ik lädd en civil mundering som
passade i båda verken .
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Släp unif orm f ö r p ostassisten t, 1930-talet .

P å 1890-talet f inner man i SVEN SKT PO STAR KIV likaså art iklar som
tar upp uniformsfrägan, och det är tydligt at t den inte var helt oväsentl ig.

Personer inom reseposten drog ofta jämförelser med järnvägspersonalens
beklädnadsförmäner och uniformering. Bl.a . v ille man 1896 få en regle-
menterad v intermössa, då det var a llt för kallt och hälsofarl igt att använda
den faststä llda uniformsmössan.

1890-ta let känneteck nas också därav att konfektionen kommer in i bil-
den. Tid igare var uniformerna skräddarsydda. P araduniformen måste dock
fort farande av naturl iga skäl sk räddarsys.

O m in tresset för uniformering var stort under 1800-talet , kan 1900-
talet kännetecknas som ganska likgilt igt . Allt fl era övergav uniformen.
Inte ens 1800-talets uniformsst rid har upprepats under efterföljande sekel.
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Beklädnadsreglementen har komm it ut med jämna me llan rum, men en
ytterst r inga del av postverkets högre tjänstemän har berört s, då den ob li-
gatoriska uniformsplik ten endast har avsett personal i postkupe och sjö-
postexpedit ion . Bek lädnadsreglementet är 1921 faststä lld e vad som be-
stämdes 1913, inga anmärkningsvärda förändringar sker i 1930 r s be-
k lädnadsreglemente. D äremot sker 1942 en förändr ing, då k lädet försvann
i såväl mössa som kavaj och byxor . Istä llet korn y lletyget . År 1948 inför-
des båtmössan och samma år slopades den förutvarande differentieringen
av mössbandet på skärmmössan och gradbeteckningarna förenklades. För
de högre tjänstemännen finns nu endast två slag av axelt ränsar samt axel-
k laff för dem som tillhör den a llra högsta rangskalan. De k rönt a post-
hornen på axeltränsarna försvann. Tjänstemän t illhörande lönegraderna
Ca 19- 30 hade axeltränsar av dubbla guldsnören medan tjänstemän i lö-
negraderna Ca 15- 18 hade dubbla flätade svart a redgarnssnören i t ränsen .
I det sena ste bek lädnadsreglementet finns ingenting föreskrivet om de hög-
re tjänstemännens uniformering.

Därmed är en cirkel sluten . Det som så vackert började under slutet av
1700-talet me d den svenska d räkten och i början av 1800-talet blev en
yrkesuniform, kan nu beteckna s säsom nägon ting helt försvunnet . Uni for-
meringen av högre tjänstemän t illhör nu en förgången t id. Uniformerna
är historiska och en hel del förvaras nu i Postmuseum till fromma för
kommande generat ioner .
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